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17ª Legislatura

22.08.2014 362

13.08.2014 18ª Reunião Ordinária da
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17ª Legislatura

29.08.2014 778

20.08.2014 58ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa
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Ordinária da 17ª

Legislatura

22.08.2014 47ª Reunião Especial da 4ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear a Entidade

Cidade Ozanam

27.08.2014 609

25.08.2014 49ª Reunião Especial da 4ª
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 681/2014*

Belo Horizonte, 23 de julho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  desta

egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a Lei nº 21.432, de 22 de julho de 2014,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas e ao Município
de Santa Luzia os imóveis que especifica.

Esta proposição tem por objetivo corrigir o número do registro do imóvel a que se
refere o art.  5º  da Lei  nº  21.432,  de 2014,  bem como delimitar  a autorização de
doação  de  que  trata  o  mencionado  artigo  à  área  do  imóvel  já  afetada,  por
arrendamento,  às  atividades  de  interesse da  Administração Pública  local,  com as
suas acessões, benfeitorias e pertenças.

Ressalto que a área, objeto de doação autorizada no art. 5º da Lei nº 21.432, de
2014,  será desmembrada do imóvel - a que ora se retifica o registro -, quando do
efetivo ato de transferência do domínio.

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 5.365/2014
Altera a Lei nº 21.432, de 22 de julho de 2014, que autoriza  o Poder Executivo a

doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica.
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 21.432, de 22 de julho de 2014, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  5º  -  Fica  a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  -

Codemig - autorizada a doar ao Município de Santa Luzia a área do imóvel afetada,
por arrendamento, às atividades de interesse da Administração Pública local, com as
suas acessões, benfeitorias e pertenças, localizada em Carreira Comprida, naquele
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Município, a ser desmembrada do imóvel constituído pelo Parque Industrial da antiga
Frimisa, registrado sob o nº 21.703 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santa Luzia, observadas, no que couber, as normas da Lei nº 20.020, de 5 de
janeiro de 2012.

Parágrafo único - A área do imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio da
Codemig caso lhe seja dada destinação diversa pelo Município de Santa Luzia.”

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

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

“MENSAGEM Nº 682/2014*
Belo Horizonte, 22 de julho 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 total, por contrariedade ao interesse público,
à Proposição de Lei nº 22.352, que concede prazo ao donatário do imóvel de que
trata 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.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
manifestou-se pelo veto à proposição de lei referenciada.

Razões do Veto
A proposição sub examine concede prazo de dez anos ao donatário do imóvel de

que trata a Lei  nº  19.451, de 11 de janeiro de 2011,  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. A proposição estabelece, ainda, igual prazo para a reversão do imóvel
ao patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, caso não lhe seja dada a
destinação legalmente  estipulada,  e,  em decorrência  disso,  revoga  a  cláusula  de
reversão do imóvel prevista no art. 2º da Lei nº 19.451, de 2011.

De início, cabe ressaltar que, em 2001, foi firmado, entre o IEF e o Município de
Pará  de  Minas,  termo  de  autorização  de  uso  de  uma  área  de  135.821  m2  do



45
____________________________________________________________________________

mencionado imóvel para a criação de um Parque Ecológico Municipal. Em 2011, para
que se procedesse à criação de tal unidade de conservação, foi autorizada a doação
do  imóvel  pela  Lei  nº  19.451,  daquele  mesmo  ano,  pelo  IEF  ao  Município,  e
estabelecido o prazo de dois  anos,  contados da lavratura de  escritura pública de
doação, para que a sua finalidade fosse cumprida.

Contudo,  já  decorridos  treze  anos  desde as  tratativas  iniciais  para  a  criação  e
implantação da referida  unidade de conservação,  a  proposição de lei  em análise
pretende conceder mais dez anos ao donatário do imóvel para realizar os fins a que
se propunha originariamente.  Por conseguinte,  a proposição ainda amplia o prazo
para a reversão do imóvel.

Nesse sentido, muito embora permaneça o interesse público na doação, a medida
legislativa,  tal  como se apresenta,  amplia sobremaneira o prazo para a criação e
implantação da unidade de conservação sem fundamentação técnica que a justifique.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a  opor  o  veto  total  à
proposição de lei, devolvendo-a 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 683/2014*
Belo Horizonte, 14 de julho 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 total, por contrariedade ao interesse público,
à Proposição de Lei nº 22.287, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de
Arêdes, no Município de Itabirito, oriunda do Projeto de Lei nº 3.687, de 2013, de
minha autoria.

Razões de Veto
Consultada,  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável concluiu sua manifestação nos seguintes termos:
“(...) entendemos que a proposta de alteração de limites da Estação Ecológica de
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Arêdes  deve  ser  subsidiada  por  estudos  técnicos  (bióticos,  abióticos,  fundiários,
socioeconômicos, dentre outros) que justifiquem a proposição destes novos limites, e
desta maneira, somos pelo VETO da Proposição de Lei nº 22.287.”

Em se tratando de matéria ambiental - no caso, uma proposição de lei que altera
área de estação ecológica -, há que se invocar o princípio jurídico da precaução.

Portanto, havendo dúvidas quanto à necessidade de realização de estudos técnicos
mais aprofundados, em diversas áreas, para se ter conhecimento e segurança acerca
de eventual prejudicialidade ao meio ambiente, há que se adotar a medida que se
apresenta como a de maior proteção à Estação Ecológica de Arêdes, qual seja, o
veto ao presente Projeto de Lei.

São  estas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  vetar  totalmente  a
Proposição em causa, as quais ora submeto ao necessário reexame dessa egrégia
Assembleia Legislativa.

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

“MENSAGEM Nº 684/2014*
Belo Horizonte, 11 de julho 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 total, por contrariedade ao interesse público,
à Proposição de Lei nº 22.295, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Carlos Chagas o imóvel que especifica.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão se manifestou pelo veto
à Proposição de Lei referenciada.

Razões do Veto
A Proposição  sub examine autoriza  o  Poder  Executivo  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.
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O Município pleiteia a doação do imóvel para sediar, em caráter exclusivo, o Poder
Legislativo Municipal. Ocorre que parte do imóvel é utilizada desde 1999 para abrigar
o escritório seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA/Carlos Chagas, que
no  ano  de  2009  realizou  reforma  no  imóvel  para  renovação  de  sua  pintura  e
instalações elétricas. Assim,  a retirada do escritório  seccional  do IMA do local  irá
acarretar  custos  para  a  autarquia  com  a  adaptação  e  locação  de  outro  imóvel,
contrariando  as  diretrizes  do  Governo  bem  como o  Decreto  nº  45.906,  de  6  de
fevereiro de 2012, que estabeleceu limites orçamentários anuais e a programação
para  a  realização  de  empenhos,  pagamentos  e  medidas  visando  à  qualidade  e
produtividade do gasto.

Ademais,  a  doação em questão não é  imprescindível  para  o  funcionamento  da
Câmara Municipal de Carlos Chagas, já que foi pactuado, entre o Estado de Minas
Gerais e o Município, um Termo de Cessão de Uso de Imóvel, em 2012, que tem por
objeto  a  cessão  gratuita  de  uso  do  imóvel,  de  propriedade  do  Estado  de  Minas
Gerais, objeto da doação pleiteada.

Vê-se, portanto, Senhor Presidente, que a manutenção da propriedade do Estado
sobre o imóvel e a existência do referido Termo de Cessão de seu Uso possibilitam a
harmonização dos interesses estadual e municipal, atendendo ao interesse público.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar integralmente a
Proposição de Lei, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia
Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 685/2014*
Belo Horizonte, 22 de julho 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 total, por contrariedade ao interesse público,
à Proposição de Lei nº 22.337, que acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12 de
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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.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
se manifestou pelo veto à proposição de lei referenciada.

Razões do Veto
A proposição sub examine acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12 de janeiro

de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Nesse sentido,
proíbe a utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos
resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza
urbana nos municípios, excetuando a tecnologia de coprocessamento em fornos de
fábricas  de  cimento,  e  abrangendo,  na  proibição,  as  concessões  públicas  para
empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da incineração de
resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.

Na  forma  como  se  apresenta,  essa  medida  veda  a  utilização  de  alternativa
tecnológica  de  recuperação  energética  de  resíduos  sólidos  urbanos  sem
fundamentação técnica que a justifique, contrariando, ainda, o disposto no § 1º do art.
9º da Lei federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Além disso, tal  iniciativa vai  de encontro à política de resíduos sólidos que vem
sendo implementada no Estado, que, muito embora estimule a adoção de práticas
diversas  da  incineração  de  resíduos  sólidos  urbanos,  não  proíbe  a  utilização  de
tecnologias  de  comprovada viabilidade técnica e ambiental  com a implantação de
programa  de  monitoramento  de  emissão  de  gases  tóxicos  aprovado  pelo  órgão
competente.

Ressalto, ainda, que a política estadual de resíduos sólidos tem observado, em sua
implementação,  a  ordem  de  prioridade  estabelecida  pela  Política  Nacional  de
Resíduos  Sólidos,  qual  seja:  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem,
tratamento  dos resíduos sólidos  e  disposição final  ambientalmente  adequada dos
rejeitos.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a  opor  o  veto  total  à
proposição de lei, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros da Assembleia
Legislativa.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 686/2014*
Belo Horizonte, 15 de julho 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 22.336, que acrescenta dispositivo à Lei n° 13.408, de
21 de dezembro  de  1999,  que dispõe sobre  a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio público do Estado.

Será objeto de veto o seguinte dispositivo, pelas razões adiante apontadas:
'Art. 2° - Fica a Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -, instituída pela

Lei nº 20.765, de 17 de julho de 2013, responsável por rever as leis de denominação
de próprios públicos do Estado e emitir, no prazo de um ano da publicação desta Lei,
relatório sobre os eventuais casos de descumprimento ao disposto no art. 2°-A da Lei
n° 13.408, de 1999, acrescentado por esta lei.

Parágrafo único -  O relatório  de  que trata o  caput será encaminhado ao Poder
Legislativo e, na forma de regulamento, ao órgão competente do Poder Executivo.'

Razões de Veto
De início, ressalta-se que a Comissão da Verdade em Minas Gerais é um órgão

com previsão temporária de vigência, o que inviabiliza que a competência prevista no
art. 2º, objeto deste veto, lhe seja atribuída de forma permanente.

Ademais,  a  lei  instituidora  da  Comissão  da  Verdade  em  Minas  Gerais  não  lhe
confere competência para rever denominações pretéritas de bens públicos, pois tal
matéria necessita de lei específica para cada bem a ser renomeado, o que ultrapassa
as  competências  da  referida  Comissão  que,  como  já  dito,  é  órgão  de  vigência
temporária.

Por  fim,  cada  bem  público  já  denominado  e  que  seja  contrário  ao  comando
normativo  do  art.  2º-A  poderá  ser  objeto  de  averiguação  tanto  por  órgãos
permanentes do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, sobretudo por meio de
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solicitação  da  própria  sociedade  civil  organizada.  Nesse  sentido,  a  revisão  da
denominação pretérita de bens públicos resta possível por meio de lei específica.

Assim,  em  razão  do  veto  ao  caput do  art.  2º,  o  seu  parágrafo  único  resta
prejudicado, pois tem a sua normatividade vinculada ao caput do dispositivo.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a  opor  veto  parcial  à
Proposição de lei nº 22.336, devolvendo-a, por conseguinte, ao necessário reexame
dos membros da egrégia Assembleia Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 687/2014*
Belo Horizonte, 15 de julho 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  total,  por  inconstitucionalidade  formal,  à
Proposição de Lei nº 22.306, que 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.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Educação se manifestou pelo veto à Proposição
de lei referenciada.

Razões do Veto
A Proposição sub examine 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. É o que estabelece o art. 1º da proposta. Por
sua vez, o parágrafo único do art. 1º assegura ao aluno o direito de realizar exame de
avaliação curricular em data e horário alternativos, nos casos em que o período de
guarda a que se refere o caput do art. 1º coincidir com a data e horário reservados à
aplicação do referido exame.

Ocorre  que,  da  forma  como se  apresenta,  a  Proposição ofende  a  norma-regra
constitucional contida no art. 66, III, “f” da Constituição do Estado, que estabelece a
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competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo
em matéria de organização e funcionamento da Administração Pública, no âmbito da
qual  se  incluem  o  funcionamento  e  a  operacionalidade  dos  estabelecimentos  de
ensino público estadual.

É  certo  que,  nos termos do inciso  IX  do  art.  24,  da  Constituição da República
Federativa  do  Brasil,  a  competência  para  legislar  sobre  educação  é  concorrente.
Entretanto,  há  que  se  destacar  que,  no  âmbito  da  competência  constitucional
concorrente,  consoante  o  que  dispõem  os  parágrafos  1º  a  4º  do  art.  24  da
Constituição da República, cabe à União estabelecer as normas gerais e aos Estados
exercer  a  competência  suplementar  ou  supletiva,  conforme  a  natureza  da
competência concorrente estadual. Nesse sentido, vale destacar, ainda, que o inciso
XXIV do art. 22 da Constituição da República estabelece a competência privativa da
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Ora, a guarda sabática não constitui peculiaridade nem especificidade observada
apenas no Estado de Minas Gerais, muito menos consiste em aspecto singular da
região,  sociedade,  cultura  ou  economia  local.  Trata-se,  na  realidade,  de  dogma
professado  por  determinadas  religiões,  que  não  estão  circunscritas  ao  território
mineiro. Sendo assim, percebe-se que a imposição, aos estabelecimentos da rede
pública estadual de ensino, de buscar alternativas em datas e horários diferenciados
para que os alunos possam realizar exame de avaliação curricular em razão de credo
religioso,  é  matéria  que  exige  tratamento  uniforme  em  todo  território  nacional,
exigindo, assim, norma geral a ser editada pela União, nos termos do § 1º do art. 24
da Constituição da República.

Ainda  que  possa  o  Estado  exercer,  nessa  matéria,  a  competência  concorrente
supletiva, já que inexiste norma federal a respeito, é aconselhável que se aguarde
norma federal que padronize a questão para todo o território federal, caso seja esse
um interesse nacional.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar integralmente a
Proposição de lei, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia
Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 688/2014*
Belo Horizonte, 23 de julho de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Ronan
Edgard dos Santos Moreira para o cargo de Diretor-Geral da Loteria do Estado de
Minas Gerais - LEMG.

A referida autarquia tem por finalidade, mediante exploração de jogos lotéricos e
similares no Estado, incluído o jogo eletrônico por meio físico e digital, gerar recursos
e destiná-los à promoção do bem-estar social, a programas nas áreas de assistência,
desportos, educação, saúde e desenvolvimento social.

O  indicado  possui  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em  diversas
instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos
para ocupar o cargo de Diretor-Geral da LEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 103/2014
Indicação do  nome do  Sr.  Ronan  Edgard  dos  Santos  Moreira  para  o  cargo de

diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais - Lemg.
- À Comissão Especial.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.296/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Organização Comunitária  Vida  Nova,  com
sede no Município de Carmo do Cajuru.
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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  5.296/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização Comunitária Vida Nova, com sede no Município de Carmo do Cajuru,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover a assistência social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  a  promoção  da  saúde,  por  meio  da
recuperação e da orientação de pessoas adictas em psicotrópicos, e oferece cursos
educativos e profissionalizantes.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.296/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2014

ATA
ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/8/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas;
discursos dos deputados Durval  Ângelo,  Lafayette  de Andrada e Rogério  Correia;
aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 e
688/2014 (encaminhando o Projeto de Lei nº 5.365/2014, os vetos às Proposições de
Lei nºs 22.352, 22.287, 22.295, 22.337, 22.336 e 22.306 e a Indicação nº 103/2014,
respectivamente), do governador do Estado - Ofícios, Telegrama e Cartão - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
66/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.366  a  5.414/2014  -  Requerimentos  nºs  8.537  a
8.606/2014 - Proposições Não Recebidas: Projeto de lei do deputado Inácio Franco e
requerimento do deputado Leonardo Moreira - 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:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Arlen Santiago -
Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Valadares -  Inácio
Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério
Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
-  Tadeu Martins Leite -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h1min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Célio Moreira, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura das atas das

três reuniões anteriores.
O presidente - Em discussão, as atas. Com a palavra, para discutir, o deputado

Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, quero aqui fazer uma discussão sobre

essa ata porque ela anuncia que vamos entrar em processo de discussão e debate
da  PEC  nº  68.  Eu  considero  importante  que  este  Parlamento  reflita  com  muita
prudência  e  muita  seriedade.  Não  podemos  cometer,  mais  uma vez,  esse  crime
contra o patrimônio público de Minas Gerais. Votar essa PEC, fazendo a entrega do
patrimônio de Minas Gerais,  é voltarmos ao tempo de um governador que todo o
Estado  quer  esquecer,  o  Sr.  Eduardo  Azeredo,  que  privatizou  a  Cemig.  E  nós
precisamos lutar muito naquele momento, no governo Itamar Franco, para impedir
que 1/3 das ações da Cemig fossem vendidas e fosse criada a figura de um sócio
prioritário que iria engessar a Cemig. Houve aqui comissão parlamentar de inquérito,
com requerimento de minha autoria, que impediu esse crime contra Minas Gerais. O
governador  atual  repete  esse  mesmo  gesto  do  governador  de  triste  memória,
Eduardo Azeredo. Triste memória, que até caiu no esquecimento e teve de se demitir
do cargo de deputado federal para não ser condenado e preso pelo Supremo, pois
seria condenado a 24 anos de cadeia pela Corte maior desse Brasil. Um dos crimes
que ele cometeu foi esse da Cemig. Então queremos aqui, aproveitando o anúncio da
ata  e  a  presidência  de  V.  Exa.,  que  sempre  engrandece  esta  Casa,  pela  sua
prudência, pela sua seriedade, por ser um deputado sério, para dizermos não à PEC
nº 68, não a esse crime contra Minas Gerais. Hoje o bloco de oposição formado pelo
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PT, PMDB, PRB e, com toda certeza, com o apoio do PCdoB e do Pros, está aqui, de
pé, para impedir esse atentado ao patrimônio público de Minas Gerais. É um absurdo
com o argumento, correto, de que temos de levar o gasoduto até Uberaba, de que
tem de haver desenvolvimento maior na região do Triângulo. Mas, para isso, trazer
um  sócio  estratégico  que  será  dono  da  metade  da  empresa  é  brincar  de  fazer
economia.  É um negócio  escuso,  e não podemos permitir.  Então,  aproveitando o
anúncio da aprovação da ata e, ao mesmo tempo, que esse projeto está para ser
discutido  neste  parlamento,  quero  dizer  que não permitiremos que isso aconteça.
Mais um crime contra o patrimônio público de Minas Gerais não, de jeito nenhum.
Fora a PEC nº 68.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Lafayette de Andrada.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  na  leitura  da  ata  de  hoje

verificamos que, na última reunião, um dos temas abordados foi a aprovação da lei
dos servidores, quando foi aprovado artigo que faz justiça aos técnicos formados pela
Fundação João Pinheiro, fazendo uma inserção nova no organograma do Estado.
Mas, presidente, eu queria também salientar que nosso esforço não foi em vão. O
governador Alberto Pinto Coelho encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de lei
que  atende  o  Sindipúblicos  no  tocante  a  fazer  o  reconhecimento  aos  técnicos  e
analistas fazendários. Tivemos uma reunião com o Sindipúblicos, a secretária Renata
Vilhena teve uma reunião anterior com o secretário Leonardo Colombini, e o governo
concordou e enviará a esta Casa mensagem fazendo justiça à categoria. Era esse
registro que eu queria fazer. Muito obrigado, presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não faço reparo de substituição ao

texto da ata, mas, sim, de acréscimo, que já foi aqui sugerido pelo deputado Durval
Ângelo, mas que eu gostaria de complementar, por meio de dois assuntos que julgo
ser necessário entrarem na ata. O primeiro diz respeito à Lei nº 100, presidente. Os
professores,  os  trabalhadores  da  educação  estão  apavorados  nas  escolas.  As
escolas estão em clima de terror. Depois de o Supremo decidir não ter validade a Lei
nº 100, eles não obtiveram do governo do Estado nenhuma garantia da sua situação.
Na  última  reunião  da  secretária  com  os  sindicatos,  ela  disse  que  chamará  os



58
____________________________________________________________________________

professores  não  apenas  para  os  5  mil  cargos  que  ainda  faltam  para  ser
complementados no concurso,  bem como já está  fazendo o levantamento para a
substituição, até outubro, dos trabalhadores da educação da Lei nº 100, o que causou
um desconforto enorme, um arrepio, nas escolas. As escolas não estão funcionando
nem na Capital nem no interior do Estado, onde andei esse fim de semana e esses
dias. Então, estou fazendo uma solicitação a V. Exa. e ao presidente da Comissão de
Administração  Pública.  Consegui  aprovar  um  requerimento  na  Comissão  de
Administração  Pública  convocando  a  secretária  de  Educação  para  estar  aqui  na
Assembleia para dar satisfação aos professores que estão à beira de ser demitidos
por culpa do governo do Estado e da PEC n° 100, que ele promulgou prometendo-
lhes estabilidade. Portanto o choque de gestão está fazendo um mal terrível à escola,
e conseguimos aprovar a convocação da secretária. Gostaria que constasse em ata
que estamos cobrando do presidente da Comissão de Administração Pública  que
marque imediatamente a data da vinda da secretária, que, convocada, venha prestar
esclarecimentos  a  esta  Casa  sobre  o  que  acontecerá  com  os  professores
relativamente à Lei nº 100. O segundo assunto, presidente, que me traz aqui se refere
à PEC nº 68. Quero parabenizar os trabalhadores que estão aqui, tanto da Cemig
quanto da Gasmig, lutadores do movimento social que se mobilizam contra a PEC nº
68. É preciso que se faça e se amplie a mobilização. Quando Itamar Franco era o
governador de Minas, fui relator da emenda constitucional. Hoje o governador quer
retirá-la da Constituição. Ela garante que, se houver privatização, esta só poderá ser
decidida por meio de referendo popular. Isso dá ao povo mineiro o poder de decidir se
quer ou não que uma empresa pública seja privatizada e protege a Gasmig, a Cemig
e  a  Copasa.  Na  época,  fui  relator  dessa  emenda  constitucional,  e  esta  Casa  a
aprovou. Agora é apresentada, com aval do governo, uma emenda à Constituição que
retira do povo o direito de decidir se a empresa pode ou não ser privatizada. Sem
debate nenhum na Assembleia Legislativa, surge essa PEC nº 68, que tem interesse
imediato de privatizar a Gasmig, assim como interesse futuro para privatizar a Cemig,
o que é inadmissível no quadro que vivemos hoje no Brasil e no Estado de Minas
Gerais. Infelizmente, a base do governo é majoritária na Assembleia e já são muitos
os deputados que assinaram a PEC nº 68, o que não significa necessariamente que
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estejam a favor. No entanto, essa PEC já está tramitando. É preciso, Sr. Presidente,
formar na sociedade a consciência de que não podemos perder o direito de definição
sobre o futuro de Minas, especialmente do futuro estratégico de nossas empresas.
Privatizar a Cemig e entregar a Gasmig ao capital financeiro internacional é algo do
passado, de um projeto neoliberal que amarrou o País ao FMI e trouxe para o nosso
povo mais miséria e desemprego e menos autonomia. Queremos no País e no Brasil
autonomia  para  as  definições.  Parabéns  ao movimento  social  aqui  presente,  que
defende a Cemig e é contra a privataria que está sendo anunciada pelo governo do
Estado e pelo PSDB em Minas Gerais. Parabéns pela luta. Vamos barrar a PEC nº
68.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita nas atas, dou-as por aprovadas.
Correspondência

- O deputado Braulio Braz, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 681/2014

-  A Mensagem  nº  681/2014,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  5.365/2014,  foi
publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 682/2014
- A Mensagem nº 682/2014,  encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº

22.352, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 683/2014

- A Mensagem nº 683/2014,  encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº
22.287, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 684/2014
- A Mensagem nº 684/2014,  encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº

22.295, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 685/2014

- A Mensagem nº 685/2014,  encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº
22.337, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 686/2014
- A Mensagem nº 686/2014, encaminhando o Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.336, foi publicada na edição anterior.
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MENSAGEM Nº 687/2014
- A Mensagem nº 687/2014,  encaminhando o Veto Total à Proposição de Lei nº

22.306, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 688/2014

- A Mensagem nº 688/2014, encaminhando a Indicação nº 103/2014, foi publicada
na edição anterior.

OFÍCIOS
Do Sr. Afonso Ligório de Faria, presidente do Conselho Executivo da Associação

dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, informando a
composição  dos  Conselhos  Executivo  e  Fiscal  dessa  associação  a  partir  de
17/7/2014.

Do Sr. Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf, prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 2.117/2014/SGM.

Do  Sr.  Alencar  Santos  Viana  Filho,  secretário  de  Desenvolvimento  Regional,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.258/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do  Sr.  Alencar  Santos  Viana  Filho,  secretário  de  Desenvolvimento  Regional,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.142/2014,  da  Comissão
Extraordinária das Águas. (- Anexe-se ao referido requerimento.)

Do  Sr.  Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,  presidente  da  Fhemig,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.289/2014,  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 6.943/2013, da
Comissão de Direitos  Humanos; 7.094 e 7.107/2014,  da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário de Casa Civil em exercício (6),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.755/2013,  da  deputada
Liza  Prado,  6.369/2013 e  8.158/2014,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  7.539,
7.847 e 7.848/2014, da Comissão de Segurança Pública, e 8.034/2014, da Comissão
de Defesa do Consumidor.
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Do Sr.  Danilo  Daniel  Prado Araújo,  superintendente regional do Incra, prestando
informações relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado por
meio do Ofício nº 2.617/2014/SGM.

Do  Sr.  Eduardo  Bernis,  secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  (3),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  7.090/2014,  da  deputada
Liza Prado,  7.704/2014,  da Comissão de Participação Popular,  e  7.865/2014,  das
Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular.

Do  Sr.  Fabrício  Torres  Sampaio,  secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.216/2014,  da Comissão da
Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Frank Deschamp Lamas, presidente da Copanor (2), prestando informações
relativas  aos  Requerimentos  n°s  7.916  e  8.489/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais.

Do  Sr.  Gilmar  de  Assis,  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias  de  Justiça  da  Defesa  da  Saúde,  encaminhando  cópia  do  Acórdão
3.396/2013-TCU-Plenário, que trata de levantamento sobre a assistência hospitalar
no Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Glêdston Guetão, vereador da Câmara Municipal de Governador Valadares,
solicitando seja realizado estudo com vistas à implantação de uma unidade da Uemg
nesse município. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Herta de Souza Rolim, ouvidora nacional da Igualdade Racial (substituta),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.322/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.890/2014, da Comissão de Turismo, e
7.957/2014, da deputada Maria Tereza Lara.

Do  Sr.  Juarez  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Boa  Esperança,
encaminhando cópia de moção, aprovada por esse Legislativo, de reconhecimento e
aplauso  à  Polícia  Civil  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao  município.  (-  À
Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Layla Abdo Souza Ribeiro Pires, gerente de Relações Institucionais em
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Minas  Gerais  do  Grupo  Telefônica-Vivo,  prestando  informações  relativas  ao
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício
n° 1.976/2014/SGM.

Do  Sr.  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  Assessoria  de  Assuntos
Parlamentares do Gabinete do Ministro da Justiça, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 8.193/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Leonardo  Duque  Barbabela,  promotor  de  justiça,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 8.483/2014, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  6.200/2013,  da
Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Luciano Fernandes Novaes, secretário municipal de Saúde de Contagem,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  8.084/2014,  da Comissão da
Pessoa com Deficiência.

Do Sr.  Luis  Felipe  Cesar,  secretário  executivo  do  Conselho  Consultivo  Mosaico
Mantiqueira, solicitando ao governador do Estado que vete o substitutivo ao Projeto
de Lei nº 3.687/2013, preservando o que dispõe o projeto original. (- Anexe-se ao
referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Luiz  Aubert  Neto,  presidente  do  Sistema  Abimaq,  comunicando  o
encerramento  do  seu mandato  e  a  posse  das  novas  diretorias,  cuja  composição
relaciona.

Do Sr. Luiz Ermes Bordin, diretor-geral da Montesinos Sistema de Administração
Prisional Ltda., encaminhando cópia da matéria “O outro lado do crime”, publicada
pela  revista  Época -  edição  especial  junho/2014.  (-  À  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Do Sr.  Luiz  Pedro  Corrêa  do  Carmo,  prefeito  municipal  de  Ituiutaba,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 8.213/2014, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Da Sra.  Marcela Sampaio de Castro,  gerente de Tratamento de Solicitações de
Consumidores  da  Anatel,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº
1.976/2014/SGM.
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Do Sr.  Marcelo  Arruda  Nassif,  presidente  em  exercício  da  Codemig,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.880/2014, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Marcelo Eduardo Freitas, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Montes
Claros,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.269/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de Relações Internacionais da Oi-Minas
Gerais  (2),  prestando  informações  relativas  aos  requerimentos  da  Comissão  de
Assuntos  Municipais  encaminhados  por  meio  dos  Ofícios  nºs  1.516  e
1.979/2014/SGM.

Do  Sr.  Marcus  Vinicius  Queiroz  Barbosa,  coordenador-geral  da  Coordenação
Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº
1.973/2014/SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 7.434 e 7.437/2014, da Comissão de
Participação Popular, e 7.962/2014, da Comissão de Transporte.

Da Sra.  Maria  Elizabeth Vitral  Amaro,  defensora pública,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.187/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Marta Alves Larcher, coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de
Habitação  e  Urbanismo,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
8.176/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, superintendente regional da CEF, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.390/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.811/2013, da Comissão de
Segurança Pública, e 7.564/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  encaminhando  minuta  do
Regulamento do Plano de Benefícios a ser operado pela Prevcom-MG e solicitando a
indicação de representante desta Casa para participar de reunião de discussão da
minuta.

Do  Sr.  Robson  Braga  de  Andrade,  presidente  da  Confederação  Nacional  da
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Indústria,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.995/2014,  do
deputado Celinho do Sinttrocel.

Do  Sr.  Rogério  Mendes,  diretor-geral  do  Instituto  Estrada  Real,  prestando
informações relativas ao requerimento da  Comissão de Turismo encaminhado por
meio do Ofício nº 1.975/2014/SGM.

Do Sr. Rogério Veiga Aranha, superintendente do Patrimônio da União em Minas
Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  8.037/2014,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública
encaminhado por meio do Ofício nº 2.151/2014/SGM.

Do Sr. Rômulo Humberto Corrêa de Souza, assessor da Casa Civil de Ouro Preto,
agradecendo voto de congratulações pelo aniversário desse município, formulado por
esta Casa em atenção a requerimento do deputado Ivair Nogueira.

Da  Sra.  Silvana  Nascimento,  subsecretária  de  Turismo,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 7.882/2014, da Comissão de Turismo.

Da Sra. Suzana Oliveira Marques Brêtas, presidente da 34ª Subseção da OAB-MG,
manifestando-se pela manutenção da Comarca de Itaúna como de entrância especial.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 59/2014.)

Do Sr. Waldemar Antônio de Arimatéia, procurador-geral de justiça adjunto jurídico,
encaminhando cópia  de  parecer  e  decisão exarados  no Inquérito  Civil  Público nº
MPMG-0024 11 001085-7.

TELEGRAMA
Da  Sra.  Ana  Maria  Alvarenga  Mamede  Neves,  chefe  de  Gabinete  do  Ministro

Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando o
envio  ao  referido  ministro  do  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 2.154/2014/SGM.

CARTÃO
Do  Sr.  Geraldo  Augusto  de  Almeida,  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a
requerimento do deputado Leonardo Moreira, por sua posse na presidência dessa
corte.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/2014

Altera a Lei Complementar nº 129, de 8 de setembro de 2013, que contém a Lei
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  72  da  Lei  Complementar  nº  129,  de  8  de

setembro de 2013 o seguinte parágrafo:
“§ … A policial civil poderá requerer sua aposentadoria após vinte e cinco anos de

contribuição,  desde  que  conte,  pelo  menos,  quinze  anos  de  efetivo  serviço,  com
proventos integrais, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta
lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Na esteira da proteção erigida pelo ordenamento jurídico brasileiro,

apresenta-se a presente proposição com o intuito de, nos moldes já traçados pela
Constituição  Federal,  adequar  a  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil  às  condições  de
proteção à mulher.

Ora, é cediço que não se infringe o Princípio da Igualdade quando se tratam os
desiguais  na  medida  de  suas  desigualdades.  Logo,  patentes  são  as  diferentes
condições a que estão sujeitas as mulheres, desde a maternidade à jornada dupla de
trabalho,  condições  estas  agravadas,  conforme  já  noticiava  a  própria  corrente
constitucionalista constituinte, em 1988, pelo exercício de atividades de risco ou sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º,
CR).

Desse modo, visando a uma legislação compatível e coerente, inclusive com a Lei
Complementar nº 144, de 2014, e em observância ao art. 142, X, da Carta Magna, é
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que  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da  presente
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.366/2014
Altera da Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de

ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  4º  -  As  vagas  serão  preenchidas  por  candidatos  aprovados  em  concurso

público  de  provas e  títulos  de  ingresso ou  de  início  na  atividade,  se não houver
candidato à remoção, para ingresso inicial  como titular  de delegação de serventia
notarial ou de registro em comarcas de primeira entrância.

§ 1º - Para se estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data
da vacância da titularidade da delegação da serventia ou, quando vagas na mesma
data, a data da lei da criação da serventia.

§ 2º - As vagas para ingresso como titular de delegação de serventia notarial ou de
registro em comarcas de segunda entrância e entrância especial serão preenchidas
por candidatos à remoção.

§ 3º - Ao concurso de remoção somente serão admitidos notários e registradores
que estejam no efetivo exercício da delegação na mesma unidade da Federação e há
pelo menos dois anos, contados da data da publicação do edital.

§  4º  -  Somente  poderão  concorrer  às  vagas  para  ingresso  como  titular  de
delegação de serventia notarial ou de registro em comarcas de entrância especial os
notários e registradores que estejam no efetivo exercício da delegação em comarcas
de segunda entrância.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
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Lafayette de Andrada
Justificação:  A  presente  proposição  tem  por  objetivo  aperfeiçoar  a  forma  de

ingresso  dos  titulares  das  serventias  notariais  e  de  registro,  de  forma  que  as
delegações  observem  critérios  de  antiguidade  e  experiência,  para  que  as  vagas
sejam providas.  Buscamos  com o  projeto  evitar  que serventias  que  exijam maior
responsabilidade  e  consequentemente  maior  experiência  de  seus  titulares  sejam
ocupadas  por  profissionais  recém-chegados  cujo  mérito  seja  exclusivamente  a
aprovação no concurso público. Entendemos que a prática de no mínimo dois anos
em serventia no mesmo estado da Federação seja uma condição mínima para se
entregar  a responsabilidade de serventias  com número maior  de atos, quando na
vacância de seu titular.

Por  entender  justa nossa proposta,  esperamos o apoio  dos nobres pares desta
Casa a este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.367/2014
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão - CTCA,

com sede no Município de Andradas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Caverna de

Adulão - CTCA -, com sede no Município de Andradas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Carlos Mosconi
Justificação:  A Comunidade Terapêutica  Caverna de Adulão,  criada no dia 3  de

setembro de 2013, no Município de Andradas, é uma sociedade filantrópica e sem
fins lucrativos.

A comunidade tem como finalidade atender a adolescentes, jovens e adultos do
sexo  masculino,  objetivando  a  recuperação  integral  de  pessoas  dependentes  de
psicotrópicos e entorpecentes similares, bem como de portadores de outros vícios, e
sua  reintegração  à  sociedade.  Também  realiza  orientação  e  profilaxia  social  da
toxicomania, além de promover ensino educacional e profissionalizante.
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Visto  que  desenvolve  um  importante  trabalho  de  natureza  social,  é  justa  a
declaração  de  sua  utilidade  pública,  uma  vez  que  a  entidade  já  possui  título
concedido pelo município onde está localizada. Assim, conto com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.368/2014
Dispõe sobre a proibição do atraso em voos nos aeroportos do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o atraso em voos comerciais nos aeroportos do Estado, sob

pena  de  multa  ao  operador  da  aeronave,  pessoa  física  ou  jurídica,  inclusive  nos
processos de alocação de  slots  em aeroportos coordenados e de registro de voos
comerciais.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
I  -  aeroporto  coordenado, o aeroporto  cuja  expectativa  de  saturação  possa

comprometer qualquer um dos componentes aeroportuários críticos (pista, pátio ou
terminal);

II  - slot, o horário de chegada ou de partida alocado para o movimento de uma
aeronave  numa  data  específica  em  um  aeroporto  coordenado,  sendo  que,  para
efeitos de planejamento, considera-se o horário em que a aeronave chega ou sai do
terminal, caracterizado pelo calço e descalço, respectivamente;

III - tempo de solo, o período compreendido entre o slot de chegada e o respectivo
slot de partida;

IV - voo comercial, o voo com a finalidade de prestar um serviço aéreo público de
transporte  regular  ou  não  regular,  de  passageiros  ou  carga,  doméstico  ou
internacional, excetuada a operação de táxi aéreo.

Art. 3° - Serão considerados em desacordo com o slot os movimentos de partida ou
chegada com divergência igual ou superior a quinze minutos em relação ao horário
alocado.

Parágrafo  único  -  A empresa de transporte  aéreo ou o  operador  aéreo estarão
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isentos  das penalidades previstas  no  caput  quando o descumprimento do  slot  for
devido  a  casos  de  força  maior,  a  restrições  meteorológicas  ou  a  restrições  de
navegação ou da infraestrutura aeroportuária.

Art. 4° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar e estipular o valor da multa.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa evitar problemas em operações nos aeroportos do

Estado. A violação das regras de utilização de slots divulgadas pelo aeródromo, pelo
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - Decea - ou pela Anac, revelando falta
de  idoneidade  profissional  ou  comprometendo  a  ordem  ou  a  segurança  pública,
prejudica a continuidade da prestação do serviço de infraestrutura aeroportuária e
poderá ocasionar a suspensão, por meio de processo administrativo, do certificado de
habilitação técnica  do comandante  da  aeronave por  até 180 dias,  nos termos da
Instrução Normativa n° 8, de 6 de junho de 2008.

Uma aeronave que  não decola  no  horário  previsto  impede que outra  aeronave
pouse  e  desembarque  seus  passageiros.  Todos  precisam  estar  conscientes  da
necessidade de respeitar os horários, de modo a evitar transtorno para todos.

- 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 5.369/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Solidariedade  em  Ação,  com  sede  no

Município de Sabará.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Solidariedade em Ação, com

sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: O Instituto Solidariedade em Ação, com sede no Município de Sabará,

é entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade incentivar e promover
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atividades  e  projetos  na  área  da  cultura,  educação,  cidadania  e  desenvolvimento
sustentável,  com  o  objetivo  de  proteger  e  promover  a  família,  a  maternidade,  a
infância, a adolescência, a juventude, adultos e idosos. Para alcançar suas metas,
dispõe  de  programas  e  projetos  de  treinamento,  capacitação,  qualificação  e
requalificação profissional,  ações de promoção da paz,  da  cidadania,  dos direitos
humanos, da democracia e dos valores universais, enfim, atividades que promovam a
qualidade de vida para todas as famílias, na comunidade onde atua. A documentação
apresentada atende aos requisitos legais. Pelo importante trabalho desenvolvido pela
instituição, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.370/2014
Declara de utilidade pública da Associação Memorial Unida - AMU -, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Memorial Unida - AMU - ,

com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Vanderlei Miranda
Justificação:  A Associação Memorial  Unida -  AMU -,  com sede no Município  de

Contagem, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em 28 de
maio de 2012. Tem a finalidade de desenvolver importantes trabalhos na promoção e
no desenvolvimento de políticas de proteção especial à criança e ao adolescente,
promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico e a
inclusão digital, entre outras atividades.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  à  AMU  melhores  condições  para  o
desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos
da Lei nº 1.972, de 1998.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos pares para a aprovação deste
projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.371/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação:  Esta proposição objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores dos Pequenos Produtores Rurais de Urucânia - Appu -, com sede no
Município de Urucânia.

Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano e objetiva a cooperação mútua
entre os associados para o desenvolvimento regional, geração de emprego e renda,
proteção ao meio ambiente e uso sustentável dos recursos naturais. Propõe-se ainda
à  prestação  de  serviços  às  famílias  de  baixa  renda  ou  em  situação  de  risco,
assegurando-lhes o exercício dos direitos sociais.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
associação não faz qualquer tipo de discriminação, destinando a totalidade de suas
rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder
público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados
ao fortalecimento da atividade rural e ao bem-estar dos associados.

Atendidos todos  os requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de 27/07/1998,  solicito
anuência dos pares a este importante 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.372/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Comunidades

Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das

Comunidades Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação:  Esta proposição objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais das Comunidades Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no
Município de Urucânia.

Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano e objetiva a cooperação mútua
entre os associados para o desenvolvimento regional, geração de emprego e renda,
proteção  ao  meio  ambiente  e  uso  sustentável  dos  recursos  naturais.  Propõe-se,
ainda, a prestação de serviços às famílias de baixa renda ou em situação de risco,
assegurando-lhes o exercício dos direitos sociais.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
associação não faz qualquer tipo de discriminação, destinando a totalidade de suas
rendas aos fins estatutários. A associação pode firmar parcerias com o poder público
e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados ao
fortalecimento da atividade rural e ao bem-estar dos associados.

Atendidos  todos  os  requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  solicito
anuência dos pares a este importante 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 5.373/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Folia de Reis de Indianópolis, com

sede no Município de Indianópolis.



73
____________________________________________________________________________

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

Indianópolis, com sede no Município de Indianópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação de Folia de Reis de Indianópolis é uma entidade privada

sem  fins  lucrativos,  de  natureza  beneficente,  que  tem  por  finalidade  preservar  e
proteger a tradição da folia de reis no município.

A instituição trabalha também buscando promover encontros de foliões do município
e de toda a região, visando estimular  a cooperação mútua entre os associados e
grupos de folias de reis em prol da preservação desta importante tradição religiosa e
popular do nosso Estado.

Considerando a  importância  das  atividades  da Associação de Folia  de Reis  de
Indianópolis, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a
provação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.374/2014
Dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  O art.  14 da Lei  nº  15.075,  de 2004,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:
“Art. 14 - O Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP - será constituído por

dezoito membros,  com representação paritária  de órgãos públicos e entidades da
sociedade civil, da seguinte forma:

I - órgãos públicos:
a) um representante das seguintes Secretarias de Estado:
1 - de Desenvolvimento Econômico, que o presidirá;
2 - de Trabalho e Emprego;
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3 - de Fazenda;
4 - de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
5 - de Planejamento e Gestão;
6 - de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
7 - de Educação;
8 - Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas;
b) um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - entidades da sociedade civil:
a) um representante da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG;
b) um representante da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia

Solidária de Minas Gerais - UNICAFES-MG;
c)  um  representante  da  seção  de  Minas  Gerais  do  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP-MG;
d) três representantes de entidades indicadas pela Organização das Cooperativas

do Estado de Minas Gerais - OCEMG;
e)  três  representantes  de  entidades  indicadas  pela  União  das  Cooperativas  da

Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais - UNICAFES-MG -, sendo
um, representante das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e dois, dos
demais ramos do cooperativismo solidário no Estado.

§ 1° - O CECOOP ficará subordinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - SEDE.

§ 2° - O CECOOP terá uma secretaria executiva, à qual competirão suas ações
operacionais e o fornecimento das informações necessárias às suas deliberações, a
ser exercida pela Superintendência de Cooperativismo da SEDE.”.

Art. 2° - Suprima-se o § 1° do art. 4° da Lei nº 15.075, de 2004, renumerando-se os
posteriores.

Art. 3° - Suprima-se o inciso XI do art. 6° da Lei nº 15.075, de 2004.
Art.  4°  -  O art.  7°  da Lei  nº  15.075,  de 2004,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:



75
____________________________________________________________________________

“Art. 7° - Entre os dez vogais e respectivos suplentes da JUCEMG designados a
partir das listas tríplices a que se refere o inciso I do art. 12 da Lei Federal n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, em consonância com o Decreto n° 22.753, de 9 de
março de 1983, um será indicado pelas organizações da sociedade civil presentes no
CECOOP, por  meio da décima lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do
Estado.”.

Art. 5° - Acrescente-se à Lei nº 15.075, de 2004, o seguinte artigo:
“Art.  …  -  O  poder  público  criará  mecanismos  específicos  para  estimular  o

cooperativismo na agricultura familiar.”.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
André Quintão
Justificação: Esta proposição é fruto de proposta a nós encaminhada pela União

Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária - Unicafes - e
tem por objetivo desburocratizar, democratizar e facilitar a implantação de políticas
públicas  para  o  cooperativismo  na  agricultura  familiar  e  economia  solidária,
atualizando sua normatização dentro da nova realidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.375/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável de

Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Catadores de Material

Reciclável de Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação de Catadores de Material Reciclável de Urucânia, com

sede nesse Município, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado e
sem fins lucrativos, objetiva apoiar os interesses dos catadores de papel, papelão e
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material  reciclável  e  atuar  na  defesa  dos  direitos  dos  associados,  buscando
principalmente a inclusão social e econômica desses profissionais.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
entidade não faz qualquer  tipo  de discriminação,  destinando a totalidade de suas
rendas aos fins estatutários, podendo firmar parcerias com o poder público e outras
entidades  não  governamentais  para  captação  de  recursos  destinados  ao
fortalecimento da entidade e bem-estar dos associados.

A Associação de Catadores de Material Reciclável de Urucânia preenche todos os
requisitos  para  concessão  do  título  declaratório, listados  na  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998,  razão pela  qual  contamos  com  anuência  dos  pares  a  este  importante
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.376/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial,  Industrial,  de  Turismo,

Serviços e Agronegócios de Araxá - Acia -, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de

Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá - Acia -, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação:  A  Associação  Comercial,  Industrial,  de  Turismo,  Serviços  e

Agronegócios de Araxá - Acia -, com sede no Município de Araxá, é uma sociedade
civil, de direito privado, sem finalidade lucrativa e de duração indeterminada, fundada
pelos comerciantes e industriais de Araxá, no dia 14 de junho de 1978.

A entidade tem por finalidade sustentar, defender e reivindicar os interesses e os
assuntos que digam respeito às classes empresariais e, dentro da lei, defendê-las,
orientá-las  e coligá-las.  É agente de fomento aos associados,  notadamenle os de
pequeno  porte,  com  a  concessão  de  microcrédito  para  alavancagem  de  novos
empreendimentos.
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Promove  pesquisas  e  estudos  técnicos  sobre  as  atividades  econômicas,
proporcionando assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica
aos  associados  de  modo  a  orientá-los  no  exato  cumprimento  e  observância  da
legislação.

Participa  do  debate  e  da  solução  de  problemas  socioeconômicos  de  âmbito
regional, nacional e internacional; promove e divulga o turismo, produtos, serviços e
unidades econômicas da cidade e região.

Na área educacional, cria e mantém cursos médios, técnicos e superiores. Mantém
ainda  departamentos  para  prestação  de  serviços  e  de  consultoria  técnica  em
assuntos  de  natureza  jurídica,  administrativa,  econômica,  contábil,  de  recursos
humanos e marketing.

A Acia tem ainda por finalidade criar e manter câmaras setoriais e de arbitragem e
mediação  para  solução  de  pendências  entre  associados  e  destes  com  terceiros,
dentre outros relevantes serviços, explicitados em seu estatuto.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu estatuto dispõe sobre a destinação do patrimônio no caso de sua dissolução e
está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A
entidade desenvolve suas atividades, ininterruptamente, desde sua fundação, e sua
diretoria é constituída por pessoas idôneas, que exercem atividades voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.377/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
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Pompílio Canavez
Justificação: A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ipatinga, com

sede nesse município, é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade
desenvolver programas e projetos de sustentabilidade, coleta seletiva e reciclagem,
entre outros. Tem seu estatuto registrado no Tabelionato do Segundo Ofício de Notas
de Ipatinga, na mesma comarca.

- 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 5.378/2014
Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Divisa Nova, com sede no

Município de Divisa Nova.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora de Divisa Nova,

com sede no Município de Divisa Nova.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação: A Associação Protetora de Divisa Nova, com sede no Município de

Divisa Nova, tem por finalidade empreender ações de combate à fome e à pobreza e
de proteção à saúde da família,  da maternidade, da infância e da velhice. É uma
entidade civil sem fins lucrativos, com seu estatuto registrado no Ofício de Registro
Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Cabo Verde.

- 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 5.379/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Peregrinos do Caminho de Aparecida

- APCA -, com sede no Município de Alfenas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Peregrinos  do

Caminho de Aparecida - APCA -, com sede no Município de Alfenas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação: A Associação dos Peregrinos do Caminho de Aparecida, com sede no

Município  de  Alfenas,  é  uma sociedade civil  sem fins  lucrativos e  sua diretoria  é
composta de  pessoas idôneas que não percebem remuneração.  Tem por  objetivo
contribuir para organizar romarias a pé, a cavalo, de bicicleta, jipe e moto, deixando o
trajeto do Caminho de Aparecida sinalizado e com pontos de apoio a fim de atender
todos  os  tipos  de  pessoas  que  queiram  fazer  a  peregrinação.  A entidade  está
registrada no Cartório do 1º ofício da Comarca de Alfenas.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.380/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social -

Ceas -, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação: O Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede no Município

de  Guaxupé,  tem  por  objetivo  promover  a  inclusão  dos  adolescentes  e  carentes
desse  município  pela  integração  e  conscientização  dos  poderes  constituídos  e
sociedade civil. É uma entidade civil sem fins lucrativos, com estatuto registrado no 2º
serviço notarial da Comarca de Guaxupé.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.381/2014
Declara de utilidade pública a Comissão Pastoral da Terra - CPT-MG -, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comissão Pastoral da Terra - CPT-MG

- , com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  A Comissão Pastoral  da  Terra,  denominada pela  sigla  CPT,  é uma

entidade jurídica de direito privado e de caráter religioso, ecumênico e filantrópico,
sem fins lucrativos, sob a forma de associação que promove e defende os direitos
sociais. Tem com sede na Rua 19, n° 35, 1° andar, Edifício Dom Abel, Centro, Goiânia
(GO), e atuação em todo território nacional. Em Minas Gerais a CPT tem sede na Rua
Cassiterita,  59,  Santa  Inês,  Belo  Horizonte,  e  tem  por  finalidades:  desenvolver
atividades educacionais, culturais, ambientais e assistenciais junto às comunidades
rurais,  prestando  assessoria  e  elaborando  materiais  pedagógicos  destinados  à
formação e acompanhamento das iniciativas dos camponeses e camponesas e suas
organizações para que conquistem sua autonomia e os meios adequados para sua
manutenção e de sua família, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972 de 27/07/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- 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 5.382/2014
Declara de utilidade pública o Grupo de Aprendizagem e Convivência Terra Jovem,

com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  de  Aprendizagem  e
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Convivência Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo

de Aprendizagem e Convivência Terra Jovem, com sede no Município de Conceição
do Mato Dentro. Trata-se de entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica,
sem  fins  lucrativos,  com  a  finalidade  de  promover,  quando  solicitado  pelo  Poder
Judiciário, a aplicação de medidas socioeducativas previstas no art. 112 do Estatuto
da Criança e do Adolescente; ocupar e educar crianças e adolescentes em situação
de  risco  e  abandono  e  desenvolver  atividades  educativas,  agrícolas  e  artesanais
visando  o  desenvolvimento  sociocultural  das  crianças  e  adolescentes  e  a
autossustentação da entidade.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se
legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998, já que
o grupo funciona regularmente há mais de um ano e sua diretoria é composta de
pessoas  idôneas,  que  não  percebem  remuneração  pelas  funções  que  exercem,
conforme consta em atestado.

- 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 5.383/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila

Pérola - ACMVP -, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro Vila Pérola - ACMVP -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  Vila  Pérola  -
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ACMVP -, com sede no Município de Contagem, é uma sociedade sem fins lucrativos,
fundada em 25/5/1989.

Tem como finalidades precípuas a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária; a promoção da assistência social, da
saúde e da educação, priorizando as famílias carentes; a promoção da cultura,  a
defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico;  a  preservação  e
conservação do meio  ambiente  e a  promoção do desenvolvimento  sustentável;  o
desenvolvimento do esporte em todas suas vertentes.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo
fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.384/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  da  Limpeza

Urbana da Rede Municipal de Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos da

Limpeza Urbana da Rede Municipal de Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Luiz Henrique
Justificação:  O Sindicato  dos  Servidores  Públicos  da  Limpeza  Urbana da Rede

Municipal de Janaúba é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
sede no Município de Janaúba.

Tem como objetivo  defender  os  direitos  e  interesses  da  categoria,  inclusive  em
questões  judiciais  ou  administrativas,  participar  das  negociações  coletivas  de
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trabalho,  fiscalizar  e  tomar  medidas  na  atuação  dos  conselhos  em  defesa  dos
trabalhadores  do  Departamento  de  Limpeza  Urbana  e  do  Setor  de  Obras  do
município, propugnar pelas assinaturas de convênios, contratos e serviços que visem
atender aos servidores mencionados, de forma ampla, dentro de suas expectativas
de melhoria de vida, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região e tendo em
vista que atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998 , conto
com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.385/2014
Declara de utilidade pública o Automóvel Clube de Janaúba, com sede no Município

de Janaúba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Automóvel Clube de Janaúba, com

sede no Município de Janaúba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: A entidade recreativa Automóvel Clube de Janaúba é uma entidade

civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Janaúba.
Visa congregar a união de seus sócios com a sociedade, de modo geral, à prática

de atividades sociais, culturais, cívicas, artísticas e de lazer, ao desenvolvimento de
atividades sociais para pessoas com necessidades especiais e idosos, à promoção
de cursos, seminários, palestras, simpósios, debates e afins, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.
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Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com
o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

- 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 5.386/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Juatuba, com sede no Município de Juatuba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Juatuba, com sede no Município de Juatuba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  o

Sindicato dos Servidores Municipais de Juatuba, com sede no Município de Juatuba,
que se encontra em funcionamento regular há mais de 1 ano.

O sindicato mencionado tem por finalidades a união da categoria na luta em defesa
dos  interesses  e  direitos  dos  servidores municipais,  o  estímulo  à  organização da
classe nos locais de trabalho, a solução de problemas para melhorar as condições de
vida e de trabalho, bem como o incentivo ao aprimoramento cultural,  intelectual  e
profissional desses servidores.

Tem ainda, entre outros, o objetivo de zelar pelo efetivo cumprimento da legislação,
de  acordos  e  convenções  coletivas  de  trabalho,  sentenças  normativas  e  demais
institutos que assegurem direitos à categoria.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos
nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.387/2014
Declara de utilidade pública a Creche Tia Iolanda, com sede no Município de Belo

Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Tia Iolanda, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
André Quintão
Justificação: A Creche Tia Iolanda, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.388/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Missões Urbanas, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado utilidade pública o Centro de Missões Urbanas, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  O  Centro  de  Missões  Urbanas,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado, com prazo indeterminado de duração,
sem fins lucrativos, filantrópica, com autonomia administrativa e financeira, regida por
estatuto próprio.

Tem por objetivo promover a educação de forma complementar, a cultura, a defesa
e conservação do patrimônio histórico e artístico, bem como o combate à pobreza e a
promoção do voluntariado.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.
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Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de
1998, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.389/2014
Declara de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no Município

de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no

Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: A Associação Por Amor de Ti, com sede no Município de Contagem, é

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  de  prazo  indeterminado  de  duração,  sem  fins
lucrativos, filantrópica, com autonomia administrativa e financeira, regida por estatuto
próprio.

Tem por objetivos a execução de programas de promoção dos direitos da pessoa
com deficiência, a promoção da educação, cultura, preservação do meio ambiente,
saúde,  bem  como  a  inclusão  no  mercado  de  trabalho  e  a  recuperação  de
dependentes químicos.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por  sua  importância  e  por  atender  aos  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,
contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.390/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Vida  Nova,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  o  Grupo Vida Nova,  com sede no

Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  O Grupo Vida  Nova,  com sede no Município de Uberlândia é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a defesa de bens
e  direitos  sociais,  coletivos  e  difusos,  relativos  ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio
cultural,  aos  direitos  humanos  e  dos  povos.  Além  disso,  visa  estimular  o
aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução
dos  objetivos  de  assistência  social,  educacional,  cultural,  psicológico,  esportivo,
progressista,  de  promoção  da  saúde,  de  congregação  e  apoio  aos  produtores
orgânicos,  de promoção do bem comum, de preservação da identidade física,  de
preservação do meio ambiente, de promoção da cultura dos povos e de promoção
humana.

Considerando a importância das atividades  do Grupo Vida Nova de Uberlândia,
contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a provação
deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública a instituição.

- 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 5.391/2014
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação

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

Desenvolvimento e Ação Social de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Tenente Lúcio
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Justificação:  A  Associação  Brasileira  de  Desenvolvimento  e  Ação  Social  de
Uberlândia  é  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidades
promover  ou  patrocinar  obras  ou  atividades  filantrópicas,  de  assistência  social,
educativas,  esportivas,  culturais,  tecnológicas  e  recreativas,  ou  participar  de  tais
iniciativas, visando sempre à prestação de serviços à comunidade, em parceria com
órgãos  públicos  ou  privados,  entidades  governamentais  ou  não  governamentais,
nacionais e internacionais.

Considerando a importância das atividades realizadas pela Associação Brasileira de
Desenvolvimento e Ação Social de Uberlândia, contamos com o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei,  que pretende
declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.392/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -,

com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das

Grutas - ACTG -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação do Circuito Turístico das Grutas - ACTG -, com sede no

Município  de  Sete  Lagoas,  é  uma  entidade  legalmente  constituída,  sem  fins
lucrativos, com prazo e duração por tempo indeterminado e autonomia financeira e
administrativa, conforme atesta o art. 1º do seu estatuto.

A ACTG tem, entre outras atribuições, a de promover o desenvolvimento turístico
sustentável  dos  municípios  que  integram  o  Circuito  Turístico  das  Grutas  e  a
consequente  geração  de  empregos,  participar  da  execução  da  política
desenvolvimento  turístico  regional  e  servir  às  autoridades municipais,  estaduais  e
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federais como órgão consultivo quando assim for solicitado (art. 3º do estatuto).
A Associação  do  Circuito  Turístico  das  Grutas  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento há mais de um ano,  cumprindo suas finalidades estatutárias,  e  os
membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados.

Os bens, direitos e rendas da ACTG só podem ser utilizados na realização de suas
finalidades;  contudo,  será  permitida  sua  vinculação,  arrendamento,  aluguel  ou
alienação,  observadas  as exigências  legais  (art.  12 do  estatuto).  Não é  permitida
distribuição de rendas, bonificações ou vantagens de qualquer natureza. Sua renda
será aplicada integralmente na manutenção e na continuidade do desenvolvimento de
suas  finalidades,  bem  como  na  remuneração  de  profissionais  e  consultores
necessários ao seu funcionamento e desenvolvimento de seus trabalhos.

No caso de extinção da entidade, seu patrimônio será incorporado a uma instituição
congênere, em efetivo funcionamento (art. 14 do estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se
acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.393/2014
Declara de utilidade pública a ONG Focinho Carente, com sede no Município de

Oliveira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Focinho Carente, com sede no

Município de Oliveira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação: A ONG Focinho Carente, com sede no Município de Oliveira, é uma

entidade legalmente constituída, sem fins lucrativos, fundada em 30 de setembro de
2007, com o objetivo de proteger os animais de Oliveira, retirando das ruas todos que
estiverem abandonados, feridos, doentes ou em situação de perigo, conforme atesta
o art. 1º do seu estatuto.
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A referida  ONG tem, entre  outras  atribuições,  a de fiscalizar  o cumprimento de
todas  as  leis,  decretos,  portarias,  regulamentos  federais,  estaduais  e  municipais
existentes e que venham existir e que tratem da proteção de animais, além de dar
assistência veterinária a animais abandonados, doentes, e feridos (art. 2º).

A ONG Focinho Carente encontra-se em pleno e regular funcionamento, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais. As atividades dos membros de sua diretoria,
de  reconhecida  idoneidade,  não  são  remuneradas,  bem  como  as  de  seus
conselheiros e dos demais membros, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer
lucro,  gratificação,  bonificação ou vantagem (art.25 do estatuto).  A instituição não
distribuirá lucros, resultados, dividendos,  bonificações,  participações ou parcela de
seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto (art. 27).

O  patrimônio  da  organização  é  constituído  de  bens  móveis,  imóveis,  veículos,
títulos  e  numerários  que  ela  possui  ou  venha  possuir,  bem  como  por  eventuais
doações realizadas em seu nome, como dispõe o art. 30 do estatuto.

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o ativo da organização, depois de
satisfeito  o  passivo,  reverterá  em  favor  da  entidade  sem  fins  lucrativos  que  a
assembleia geral determinar (art. 34).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se
acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

- 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 5.394/2014
Declara de utilidade pública a Sociedade do Muriqui, com sede no Município de

Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade do Muriqui, com sede no

Município de Caratinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Gustavo Valadares
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Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a
Sociedade do Muriqui, com sede no Município de Caratinga, entidade civil de direito
privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, tendo como finalidade atuar na
educação,  na  arte,  na  cultura  e  na  conscientização  e  perseveração  ambiental,
notadamente na preservação do primata muriqui (Brachyteler - Hypochantus) e das
reservas florestais remanescentes da mata atlântica.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado. Além disso,
ressalte-se que o processo que tem por objetivo sua declaração de utilidade pública
encontra-se  legalmente  amparado e  obedece às  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

- 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 5.395/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep - de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Uberlândia - Consep -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Uberlândia é uma

entidade privada sem fins lucrativos, de natureza beneficente, com sede no Município
de Uberlândia, que tem por finalidade colaborar com as questões de defesa social do
município, especialmente aquelas ligadas à prevenção das ações criminais na cidade.

A instituição trabalha também por meio de parcerias com as unidades policiais do
município no sentido de auxiliá-las financeiramente para o custeio e a manutenção de
viaturas e a aquisição de material permanente.
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São também objetivos do conselho propor aos órgãos de segurança a definição de
prioridades  de segurança pública  na  sua área de atuação,  bem como planejar  e
executar  programas  que  visem  a  maior  produtividade  das  unidades  policiais,
contribuindo para a diminuição dos índices de criminalidade da região.

Considerando a importância das atividades da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.396/2014
Declara de utilidade pública a Associação Voluntária  de Combate ao Câncer  do

Distrito de Flor de Minas - AVCC -, com sede no Município de Gurinhatã.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer do Distrito de Flor de Minas - AVCC -, com sede no Município de Gurinhatã.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Zé Maia
Justificação: A Associação Voluntária de Combate ao Câncer do Distrito de Flor de

Minas  é  uma  associação  jurídica  de  direito  privado,  filantrópica,  de  caráter
assistencial,  educacional,  cultural,  progressiva  e  de  promoção  humana,  sem  fins
lucrativos e tem sua diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias. Com sede no Município de Gurinhatã, tem por
finalidades  estatutárias  lutar  pelo  combate  ao  câncer;  promover  e  coordenar
atividades assistenciais aos enfermos, assistindo-os sem distinção de classe, sexo,
raça,  cor,  nacionalidade  ou  religião;  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  pessoa
portadora  de  câncer;  construir  uma  sociedade  justa  e  solidária;  representar  os
enfermos  em  instituições  e  órgãos  públicos  e  privados;  e  promover  a  busca  de
recursos,  coordenando as  atividades  e  iniciativas  coletivas  da  comunidade,  como
feiras, bazares e outras. O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento
das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado.
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Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.397/2014
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo - FMGTE -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Esportivo -

FMGTE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação:  A Federação  Mineira  de  Tiro  Esportivo  -  FMGTE -,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma  sociedade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em
8/7/1946, que tem como finalidades precípuas difundir e incentivar a prática do tiro
esportivo em todo o Estado e  representar  o tiro  em qualquer  atividade de cunho
estadual.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo
fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

- 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 5.398/2014
Declara de utilidade pública a Associação Gol de Placa, com sede no Município de

Planura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Gol de Placa, com sede
no Município de Planura.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: A Associação Gol de Placa, com sede no Município Planura, é uma

entidade  civil,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  caritativa,  apolítica,  sem
distinção  de  raça,  cor,  posição social  ou  religião  entre  seus  membros.  A referida
associação tem por finalidade a inserção e assistência social de jovens e crianças
carentes do Município de Planura, através do esporte, utilizado como ferramenta de
apoio pedagógico, disciplinando e instruindo o aluno para os desafios da vida. Além
disso,  a  entidade predispõe-se  a  atuar  não somente  no  que  se relaciona com  a
atividade física, mas também no desenvolvimento moral e intelectual de seus alunos.

A entidade desenvolve suas atividades, ininterruptamente, há mais de um ano, e
sua diretoria  é  constituída  por  pessoas  que exercem atividades voluntárias.  Além
disso, no caso de sua dissolução, o estatuto da entidade dispõe sobre a destinação
do seu patrimônio a outra com fins congêneres e está devidamente registrado no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

- 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 5.399/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Araxá, com

sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de

Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: A Associação dos Corredores de Rua de Araxá, com sede no Município
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Araxá,  é  uma  associação  civil,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  caritativa,
apolítica, sem distinção de raça, cor, posição social ou religião entre seus membros.

A entidade  tem  por  finalidade  cultivar  e  incentivar  o  interesse  pelo  esporte  na
comunidade, em especial a corrida de rua, o pedestrianismo e suas modalidades.
Visa estudar as regras e inovações da organização do esporte específico de sua
modalidade cujo objetivo seja o desenvolvimento físico, mental, cultural e moral. Além
disso, a entidade busca promover a solidariedade e incentivar a participação social,
cultural, educativa e esportiva de seus representantes.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação e desenvolve suas atividades, ininterruptamente, há
mais de um ano.

Seu estatuto,  devidamente registrado no Cartório  de Registro Civil  das Pessoas
Jurídicas,  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
congêneres, no caso de sua dissolução, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

- 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 5.400/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Autônomos dos Serviços

de Táxi de Juiz de Fora - Acast -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Condutores

Autônomos dos Serviços de Táxi de Juiz de Fora - Acast -, com sede no Município de
Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Hélio Gomes
Justificação: A Associação dos Condutores Autônomos dos Serviços de Táxi de Juiz

de Fora -  Acast  -  é  uma entidade civil,  sem fins  lucrativos,  que tem por  objetivo
promover a dignidade do cidadão, prestar assessoria jurídica aos associados bem
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como disponibilizar tratamento médico, odontológico e psicológico, além de promover
cursos profissionalizantes e palestras.

Diante da importância das ações realizadas pela Acast, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.401/2014
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -,

com sede no Município de Rio Acima.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio

Acima - Acra -, com sede no Município de Rio Acima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Luzia Ferreira
Justificação:  O projeto de lei  em epigrafe tem por  objetivo  declarar  de utilidade

pública  a  Associação  Amigos  da  Cultura  de  Rio  Acima  -  Acra  -,  com  sede  no
Município de Rio Acima.

A Acra  é  uma  entidade  social,  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo
indeterminado, não remunerando seus diretores.

A referida  entidade  tem  por  finalidade  criar  espaços  para  divulgar  os  valores
culturais  e  para  reflexão sobre  a  cultura,  promover  eventos  culturais  e  artísticos,
mapear a cultura local, valorizá-la e propor projetos e programas. Além disso, visa a
resgatar valores históricos e culturais da região e a incentivar crianças, adolescentes
e  jovens  a  se  integrarem  aos  movimentos  culturais  e  artísticos  e  a  se
confraternizarem com as pessoas em geral.

Considerando a missão e os objetivos da Acra, solicito o apoio dos nobres pares
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.402/2014
Institui o Dia Estadual do Trasportador de Valores.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte de Valores, a

ser comemorado anualmente na primeira segunda-feira do mês de agosto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A atividade de transporte de numerários, bens ou valores é de extrema

importância para o fluxo da economia mineira e nacional.
Os transportadores de valores e os vigilantes de carro-forte são responsáveis pelo

transporte seguro de vultosas somas de dinheiro para que estas possam chegar ao
destino pretendido de forma eficaz, competente e responsável.

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Valores - Sintrav -, através de um
acordo coletivo entre as empresas e os transportadores e vigilantes de carro-forte,
decidiu dedicar a primeira segunda-feira do mês de agosto como data alusiva aos
transportadores.  Esse  item  do  acordo  coletivo,  já  em  prática,  merece  o
reconhecimento desta Casa, razão pela qual pedimos o apoio dos ilustres pares para
a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.403/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jequeri imóvel

com área de 400m² (quatrocentos metros  quadrados),  situado na Avenida Getúlio
Vargas,  nesse  município,  registrado  sob  o  nº  3.224,  a  fls.  261  do  Livro  3-B,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se ao funcionamento
dos órgãos da administração municipal.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Jequeri não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: Este projeto tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao Município de

Jequeri imóvel urbano com área de 400m², situado na Avenida Getúlio Vargas, com a
finalidade  de  destiná-lo  ao  funcionamento  dos  órgãos  da  administração  pública
municipal.

Conforme exposto pelo representante do Executivo Municipal,  esse imóvel  já  se
destina ao funcionamento de uma escola estadual e atualmente está à disposição do
Centro de Referência de Assistência Social. Contudo, a unidade funciona de forma
precária,  já  que  as  instalações  são  muito  antigas  e  não  atendem  as  normas  de
acessibilidade.

Dessa forma, o intuito da municipalidade é utilizar o imóvel, situado na área central
de  Jequeri,  para  unificar  o  funcionamento  dos  órgãos  da  administração  pública,
inclusive  da  assistência  social,  com  modernas  instalações,  para  atender  com
comodidade e eficiência a população.

Por sua importância, solicito a anuência dos pares a esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.404/2014

Fica  proibida  no  âmbito  do  Estado  a  utilização  de  critérios  ou  métodos  que
considerem a  situação pedagógica  ou  os  conteúdos  aprendidos  pelos  estudantes
para ingresso no ensino fundamental nas escolas particulares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado a utilização de critérios ou métodos que
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considerem a  situação pedagógica  ou  os  conteúdos  aprendidos  pelos  estudantes
para ingresso no ensino fundamental nas escolas particulares.

Parágrafo único - A vedação do caput refere-se à seleção de novos estudantes feita
pelas escolas particulares.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias após a
data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei trata dos chamados “vestibulinhos”, que avaliam o

mérito dos estudantes para ingresso no ensino fundamental, em escolas particulares.
Tais exames, que buscam definir se a criança está apta ou não a entrar no ensino

fundamental, ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que lhes
podem trazer transtornos psicológicos.

As escolas devem usar critérios como ordem de inscrição ou sorteio caso haja mais
interessados do que vagas disponíveis, embora seja habitual não faltarem vagas. Na
verdade as escolas apenas querem selecionar os alunos.

A procuradora da República, Dra. Eugênia Gonzaga, em entrevista para a Folha de
S.Paulo, em 24 de junho de 2012, afirmou: “Qualquer tipo de análise da criança fere o
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, pois ela tem direito ao
ensino fundamental. Barrar a criança é discriminação”.

Dessa forma, como não há lei específica sobre a matéria, tem esta propositura o
objetivo de atender os estudantes mineiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.405/2014
Proíbe a prática da fidelização nos contratos de consumo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado a inserção de cláusulas nos contratos de

prestação de serviços, as quais exijam a fidelização sob pena de cobrança de multa,
quando do encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso do prazo
fixado.
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Art.  2º  -  Na  hipótese  de  comercialização  de  serviços  regulados  em  legislação
própria, ficam seus prestadores obrigados a informar o fim do prazo de fidelização
nas faturas mensais.

Art. 3º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na  legislação  em  vigor,  sujeita  os  responsáveis  ao  pagamento  de  multa  de  200
Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por cada ocorrência,
dobrando-se progressivamente em caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  A  estipulação  nos  contratos  de  adesão  do  chamado  prazo  de

fidelização  nada  mais  é  do  que  uma forma  encontrada  pelas  prestadoras  desse
serviço de aprisionarem o consumidor que, descontente com a baixa qualidade do
serviço ou incapaz de suportar  os altos preços cobrados, quer extinguir  o vínculo
contratual e, ao tentar fazê-lo, se vê impossibilitado de tomar uma decisão ante os
altos preços cobrados a título de “multa de fidelização”.

Correntes são os casos em que o valor cobrado é tão alto que o consumidor acaba
desistindo de cancelar  um serviço  do  qual  não precisa  mais  ou  com o  qual  está
insatisfeito, a fim de não ter de arcar com tamanha despesa.

Destarte, ante o exposto, torna-se imperiosa a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.406/2014
Dispõe sobre a informação ao consumidor sobre o fim dos prazos dos descontos ou

vantagens temporárias oferecidos pelos prestadores de serviços.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  empresas  prestadoras  de  serviços  que  oferecem  descontos  ou

vantagens temporárias ao consumidor deverão informar a data de seu término nas
faturas mensais.

Art. 2º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
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na  legislação  em  vigor,  sujeita  os  responsáveis  ao  pagamento  de  multa  de  200
Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por cada ocorrência,
dobrando-se progressivamente em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Partindo do princípio de que é obrigação do poder público proteger o

consumidor e proporcionar meios para que todos os direitos lhe sejam efetivamente
assegurados,  apresento  este  projeto  de  lei  com  o  intuito  de  determinar  que  as
empresas prestadoras de  serviço avisem em todas as faturas mensais  a data de
término das promoções temporárias, cumprindo a obrigação constitucional de legislar
concorrentemente sobre a responsabilidade por dano ao consumidor.

É comum entre tais empresas o oferecimento a seus clientes de promoções durante
determinado período de tempo, como descontos e vantagens extras. Portanto, esta
medida permitirá ao consumidor ter maior controle do que está sendo pago e saber
quando  passará  a  pagar  a  mais  pelo  serviço  ou  quando  perderá  a  vantagem
oferecida.

Dessa forma, pedimos o apoio dos nobres pares para a discussão, a aprovação e o
aperfeiçoamento desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.407/2014
Institui no âmbito do Estado o serviço de recepção de denúncias de maus-tratos

contra idosos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado o serviço de recepção de denúncias de

maus-tratos contra idosos denominado “SOS: Maus-tratos contra Idosos”.
§ 1º - O serviço sobre o qual dispõe esta lei tem por objetivo facultar ao público a

comunicação e o registro de denúncias, por telefone, fax, correio eletrônico ou outros
meios,  de  maus-tratos  contra  idosos,  em  conformidade  com  a  linha  de  ação  de
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atendimento ao idoso determinada pelo inciso III do art. 47 da Lei Federal nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003.

§ 2º  -  Consideram-se maus-tratos contra idosos,  para os fins desta lei,  atos ou
omissões perpetrados contra cidadãos com idade maior ou igual a sessenta anos,
que  coloquem  em  risco  sua  integridade  física  ou  seu  bem-estar  emocional  e
impliquem  violência,  assédio  moral,  castigos  físicos,  desamparo,  negligência  no
cuidar, ameaças ou quaisquer outros que possam acarretar-lhes danos.

Art.  2º  -  Para o cumprimento do disposto nesta lei,  o “SOS: Maus-tratos contra
Idosos” deverá se inter-relacionar com os órgãos de Estado de segurança pública,
saúde pública, ação e desenvolvimento social, proteção aos direitos humanos, e com
o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário.

Parágrafo único - Os autores das agressões ou omissões previstas no §2º do art. 1º
serão  encaminhados  às  autoridades  competentes  para  fins  de  investigação  e
aplicação de penalidades.

Art.  3º  -  O  “SOS:  Maus-tratos  contra  Idosos”  será  divulgado  à  sociedade  por
diversos meios de comunicação, especialmente em repartições públicas, hospitais,
escolas,  estações  rodoviárias  e  ferroviárias  e  nos  terminais  de  transporte
metropolitano.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor
correspondente a 100 Ufemgs (cem unidades fiscais do Estado de Minas Gerais), se
deixar de colher ou encaminhar a informação prestada ao “SOS: Maus-tratos contra
Idosos”, e às penalidades administrativas, penais e civis aplicáveis.

Art. 5º - Norma regulamentadora desta lei definirá o seu detalhamento técnico e as
competências  para  a  implantação  e  a  execução  do  serviço,  o  número  telefônico
exclusivo, a conta de correio eletrônico e outros canais de informação.

Art. 6º - Os atendimentos de denúncias feitas ao “SOS: Maus-tratos contra Idosos”
serão registrados em formulário eletrônico próprio, para fins de estatística e controle
das informações.

Art.  7º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar  convênios  e  termos  de
cooperação com órgãos e entidades afins, para a implantação e o cumprimento desta
lei, inclusive com as autoridades policiais e o Ministério Público.
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Art.  8º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade instituir no Estado o serviço de

recepção de denúncias de maus-tratos contra idosos, denominado “SOS: Maus-tratos
contra Idosos”.  O serviço tem por  objetivo facultar  ao público,  de maneira fácil,  a
comunicação  de  denúncias,  por  meio  de  telefone,  fax,  correio  eletrônico,
correspondência postal ou outras formas assemelhadas, a respeito de maus-tratos
contra  idosos,  mantendo-se  todas  as  comunicações  registradas  para  consulta,
averiguação, investigação, encaminhamento e outras providências.

Para os fins da proposição, entende-se por maus-tratos contra idosos quaisquer
atos ou omissões perpetrados contra cidadãos com idade maior ou igual a sessenta
anos  que coloquem em risco  sua integridade física ou  seu bem-estar  emocional,
impliquem  assédio  moral,  castigos  físicos,  desamparo,  negligência  no  cuidar,
ameaças ou outros que possam acarretar-lhes prejuízo.

Com o crescimento da população idosa no Brasil e especialmente no Estado, tais
medidas se fazem necessárias e urgentes. Com efeito, segundo dados do IBGE, o
Brasil caminha velozmente rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido.
Os dados informam ainda que em 2.000, para cada pessoa com 65 anos ou mais,
aproximadamente 12 pessoas estavam na faixa chamada de potencialmente ativa.
Contudo, estima-se que, no ano de 2.050, para cada pessoa com 65 anos ou mais,
pouco menos de 3 estarão na faixa potencialmente  ativa.  Estima-se ainda que a
população brasileira idosa, que em 1990 era de 500 milhões, em 2.035 chegará ao
total de 1,2 bilhões.

É de fundamental importância frisar que a Constituição Federal, em seu art. 230,
caput,  garante que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas  idosas,  assegurando  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Ademais, o artigo 4º da Lei Federal nº 10.741, de 2003, dispõe que “nenhum idoso
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será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na
forma da lei”. Entretanto, lamentavelmente, os casos de agressão e de maus-tratos
cometidos contra idosos se multiplicam a cada dia, segundo informa a crônica policial
nos meios de comunicação.

O respeito e a elevada dedicação que devem ser sempre dispensados às cidadãs e
aos  cidadãos idosos  não representam nada além do que o  mínimo empenho de
gratidão por tudo o que foi por eles antes realizado em prol  das novas gerações.
Portanto, respeitá-los é dever e honrá-los é obrigação moral, hoje e sempre.

Por tais motivos, pedimos o voto favorável das senhoras e dos senhores membros
desta Assembleia Legislativa, para a aprovação deste projeto de lei, que certamente
trará grande benefício social aos idosos de nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.408/2014
Obriga os fabricantes de aparelhos celulares,  smartphones,  tablets e dispositivos

semelhantes  a  fornecer  aos  clientes,  por  meio  de  suas  assistências  técnicas,  o
serviço de root.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  fabricantes  de  celulares,  smartphones,  tablets e  dispositivos

semelhantes ficam obrigados a fornecer aos clientes, por meio de suas assistências
técnicas, o serviço de root.

§ 1º - Para efeito do disposto no caput deste artigo, a função conhecida como root é
o meio pelo qual se permite desinstalar aplicativos nativos de autoria dos fabricantes
e de operadoras.

§ 2º - Entende-se como cliente toda pessoa que portar o aparelho acompanhado da
respectiva nota fiscal.

§  3º  -  A  obrigação  disposta  no  caput deste  artigo  deverá  ser  realizada
independentemente de o produto ter seu prazo de garantia expirado.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Os clientes de novas tecnologias disponíveis no mercado ficam reféns

das operadoras de telefonias bem como dos fabricantes dos aparelhos. No momento
da aquisição de um novo aparelho,  smartphone, tablet, entre outros, um dos itens
relevantes  para  a  escolha  é  o  espaço interno  disponível  para  armazenamento,  a
memória, que fica ocupada com aplicativos conhecidos como bloatwares, que muitas
vezes são desinteressantes e até se tornam obsoletos devido ao gosto pessoal dos
usuários.

A função root, conhecida nos meios tecnológicos, realiza, por meio de ferramentas
próprias,  a desinstalação dos aplicativos nativos indesejáveis,  porém o uso dessa
função implica a perda da garantia do fabricante. Há disponível na internet, tutoriais,
passo a passo, vídeos e até comercialização desse serviço em lojas não autorizadas.

Essa função exige um conhecimento técnico da pessoa que o está aplicando, pois
há o risco de danificar o aparelho de forma irreversível, o que acarreta a necessidade
de um profissional credenciado pelos fabricantes.

Portanto, a solicitação do serviço pelo consumidor mediante a inutilidade desses
aplicativos,  também  desnecessários  ao  funcionamento  correto  dos  aparelhos,
encontra respaldo na Lei Federal nº 8.078, de 1990, que institui o Código de Defesa
do Consumidor.

Com  isso,  conto  com  o  voto  dos  pares  desta  Casa  para  a  aprovação  desta
propositura.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.409/2014
Dispõe sobre a aplicação de penalidades às instituições que não procederem a

comunicação  de  baixa  de  gravame de  veículo  automotor  nos  prazos  legalmente
fixados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instituição que, após a quitação de veículo por parte do devedor, não
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proceder à comunicação de baixa do gravame junto ao Departamento de Trânsito do
Estado de Minas Gerais no prazo fixado na Resolução Contran nº 320, de 5 de junho
de 2009,  estará sujeita  a aplicação de penalidade de multa correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor venal do veículo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Embora  a  Resolução  Contran  nº  320,  de  5  de  junho  de  2009,

estabeleça o prazo máximo de 10 dias para a comunicação de baixa do gravame, há
relatos  de  que  tal  prazo  não  vem  sendo  seguido  pelas  instituições  credoras  em
contratos  de  financiamento  de  veículos  com  cláusula  de  alienação  fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor.

Assim, com o fito de regularizar essa situação, submetemos o presente projeto ao
beneplácito dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.410/2014
Altera a Lei nº 18.032, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o Conselho

Estadual de Turismo - CET -, e a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As alíneas “d” e “f” do inciso III do art. 2º da Lei nº 18.032, de 12 de janeiro

de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
III - (…)
d) o calendário oficial de eventos turísticos e gastronômicos do Estado;
(...)
f)  as  normas  e  diretrizes  para  as  atividades  de  fomento  ao  turismo  e  à

gastronomia;”.
Art. 2º - A alínea “b” do inciso II e as alíneas ”a” e “d” do inciso III do art. 124 da Lei



107
____________________________________________________________________________

Delegada  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  passam  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“Art. 124 - (...)
II - (...)
b) da articulação entre os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais que

tenham  por  finalidade  estimular  as  manifestações  artísticas,  culturais  e
gastronômicas;

III - (…)
a) planos estaduais e programas regionais de incentivo às manifestações artísticas,

culturais e gastronômicas;
(...)
d) calendário oficial de eventos artísticos, culturais e gastronômicos;”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas Gerais é bem representada por sua gastronomia e

retrata  nossa  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 de geração em geração, 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.

Nesse  cenário,  de  acordo  com  pesquisas  de  demanda  turística  realizadas
anualmente pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a gastronomia vem se
firmando no imaginário dos turistas que nos visitam, fazendo com que seja apontada
como o símbolo mais associado ao nosso estado. Esse diferencial turístico tem sido
explorado de forma efetiva pelo governo do Estado recentemente. Projetos e ações
de  fomento  e  internacionalização  da  nossa  culinária  movimentam  a  cadeia
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gastronômica,  o  que  tem  motivado  diversos  setores  e  arregimentado  novas
iniciativas.

É  momento  oportuno,  portanto,  de  propor  mecanismos  legais  para  incentivar  a
gastronomia de Minas, seus produtos e modos de fazer, modernizando-a sem perder
a identidade. Seguir para o futuro, sem esquecer as raízes que lhe deram origem. A
devida visibilidade para a melhor gastronomia do Brasil,  que já possui traços bem
definidos, passa por uma maior divulgação, a fim de que os públicos interno e externo
reconheçam a sua riqueza cultural e seu potencial turístico.

Isso  posto,  a  presença  dessa  temática  nas  discussões  dos  órgãos  colegiados
responsáveis pela proposição, deliberação e assessoramento ao governo do Estado
nas áreas da cultura e do turismo, que ora se propõe, é fundamental para que se
alcance a desejada inclusão da gastronomia na agenda das políticas públicas de
Minas Gerais.

Em  face  da  relevância  do  exposto,  apresento  esta  proposição  legislativa,  na
expectativa  de  contar  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprová-la,  após  a
tramitação de praxe.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.411/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas,

com sede no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação:  A  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Itaú  de  Minas  é  uma

organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1º de outubro de
1986, que desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico.

Cumprindo  suas  finalidades  estatutárias,  promove  a  realização  de  eventos
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esportivos,  incentiva  as  relações  de  caráter  social,  presta  assessoria  aos  seus
associados  em  assuntos  jurídicos  e  econômicos  e  realiza  cursos  e  treinamentos
dentro das possibilidades da associação.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância contamos
com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.412/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores de Carros de Bois, com

sede no Município de São Pedro da União.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Condutores de Carros

de Bois, com sede no Município de São Pedro da União.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação: A Associação dos Condutores de Carros de Bois é uma organização

não  governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1º  de  maio  de  2007,  que
desenvolve  importante  trabalho  de  cunho  comunitário  nas  áreas  de  educação,
esportes,  cultura,  agropecuária,  folclórica,  social  e  de  informação,  promovendo  o
bem-estar  comum  entre  os  moradores  da  área  urbana  e  rural  do  município.  A
documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o
apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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



110
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 5.413/2014
Declara de utilidade pública a Guaxu -  SOS Animal  -  Associação Protetora  dos

Animais, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guaxu - SOS Animal - Associação

Protetora dos Animais, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação: A Guaxu - SOS Animal - Associação Protetora dos Animais, com sede

no  Município  de  Guaxupé,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  tem  por
finalidade  fiscalizar  e  fazer  cumprir,  com  o  apoio  das  autoridades  competentes,
mediante  a  celebração de convênios,  as  leis,  portarias  ou  regulamentos  federais,
estaduais e municipais que versem sobre a proteção dos animais. A entidade tem seu
estatuto registrado no 2º serviço notarial da Comarca de Guaxupé.

- 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 5.414/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  instituição  Capoeira  para  Todos,  com  sede  no

Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a instituição Capoeira para Todos, com

sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez
Justificação:  A  instituição  Capoeira  para  Todos,  com  sede  no  Município  de

Guaxupé, tem por fundamento defender os interesses difusos de inclusões sociais
usando a capoeira como instrumento desse trabalho. É uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, com estatuto registrado no 1º Tabelionato de Notas de Guaxupé.



111
____________________________________________________________________________

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.537/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  e  ao  Comandante-Geral  do
Corpo de Bombeiros Militar pedido de informações sobre todos os fornecedores de
fardamento, acessórios e uniformes utilizados no Colégio Tiradentes, com os dados
completos e a razão social de cada um deles. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  8.538/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  apoiar  os
municípios a fim de garantir o transporte de universitários.

Nº  8.539/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  apoiar  os
municípios a fim de garantir o transporte de universitários. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

Nº 8.540/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas
Gerais, Sr. Luís Cláudio Chaves, e com o presidente da 210ª Subseção da OAB-MG,
Sr. Oséas Souza Soares, pela instalação da subseção desse conselho na Comarca
de Medina. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 8.541/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Milton Vasques Thibau de Almeida pela posse no cargo de
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

Nº 8.542/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Luís  Felipe  Lopes  Boson  pela  posse  no  cargo  de
desembargador  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  3ª  Região.  (-  Distribuídos  à
Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.543/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a criação de uma unidade
do Corpo de Bombeiros no Município de Santo Antônio do Monte, haja vista que a
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cidade tem como principal atividade econômica a confecção de fogos de artifício. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.544/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr.  José Carlos  de Almeida,  presidente da Associação dos
Ministros Evangélicos de Medina, pela realização da 8ª edição do Avivamed - Festa
da Paz em Medina. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 8.545/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário desse
município.

Nº 8.546/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Contagem pelo aniversário desse município.

Nº 8.547/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Nepomuceno pelo aniversário desse município.
(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 8.548/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/7/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na recuperação de um veículo roubado 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 8.549/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/7/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  recuperação  de  uma  arma  furtada  de  um  policial  militar;  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 8.550/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 6ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/7/2014,  em
Leopoldina, que resultou na prisão de um foragido da polícia; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.551/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 28ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/7/2014,  em
Perdigão,  que resultou no salvamento  de uma idosa atacada por  um enxame de
abelhas; 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 8.552/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/7/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e munição e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.553/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo e munição e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.554/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um veículo adulterado 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 8.555/2014,  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 27/7/2014, em Monte Alegre de Minas,
que resultou na apreensão de um veículo e de drogas e na prisão de duas pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº 8.556/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/7/2014, em Ribeirão das Neves,
que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.557/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 6º Batalhão do
Corpo  de  Bombeiros  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  27/7/2014,  em
Governador Valadares, que resultou no salvamento de um bebê com quatro dias de
vida  que  estava  engasgado  e  não  conseguia  respirar;  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.

Nº 8.558/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/7/2014, em Nova
Lima, que resultou na recuperação de uma arma de fogo extraviada da Polícia Civil; 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 8.559/2014,  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 29/7/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  silenciador,  balanças  de  precisão,  armas  de  fogo,
munição e drogas e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.560/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam e
no 49º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/7/2014, em Belo
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Horizonte, que resultou na apreensão armas de fogo, munição e quantia em dinheiro
e na prisão de cinco 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 8.561/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  19º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrências, em 3/7/2014 e 7/7/2014, em
Caraí, que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, munição, quantia em
dinheiro, aparelhos celulares e substâncias  semelhantes a maconha e crack e na
prisão de três pessoas.

Nº 8.562/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, pela atuação na operação, em 12/7/2014, em Juiz de Fora,
que resultou na descoberta de um laboratório de refino de cocaína, na apreensão de
drogas e na prisão de um homem.

Nº 8.563/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrências,  em
15/7/2014, em Bambuí, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e
aparelho celular e na prisão de três pessoas.

Nº 8.564/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na
ocorrência, em 18/7/2014, em Uberaba, que resultou na apreensão de drogas e na
prisão de dois homens.

Nº 8.565/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/7/2014,  em  Governador
Valadares, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas.

Nº 8.566/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
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20/7/2014,  em Itaúna,  que resultou  na apreensão de drogas  e  na  prisão de três
pessoas.

Nº 8.567/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela atuação na ocorrência,
em 25/7/2014, que resultou na prisão de uma quadrilha que atuava em Pitangui.

Nº 8.568/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela atuação na operação,
em 25/7/2014, que resultou na prisão de seis suspeitos de integrarem uma quadrilha
especializada em "saidinha de banco".

Nº 8.569/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais e bombeiros militares que menciona, lotados
na 8ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito e no 6º Batalhão de Bombeiro Militar,
em  Governador  Valadares,  pelo  trabalho  de  prevenção  e  repressão  aos  atos
atentatórios ao meio ambiente. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.570/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Pedro  César  Batista  pelo  lançamento  do  livro
Jornadas de junho. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 8.571/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Cenibra por sua eleição como a melhor empresa do
ano no setor de papel e celulose. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 8.572/2014, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Agência
Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências para instalar redutores de
velocidade na BR-262, no Km 509, no Município de Luz, e no Km 588, no Município
de Campos Altos.

Nº 8.573/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado ao Dnit
pedido de providências para que se iniciem, o mais breve possível, as obras da BR-
153, no Município de Prata. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 8.574/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Borda da Mata pelo aniversário desse
município.

Nº 8.575/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Fronteira pelo aniversário desse município.
Nº 8.576/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Canápolis pelo aniversário desse município.
Nº 8.577/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a  comunidade de  Luminárias  pelo  aniversário desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  8.578/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a execução de obras com vistas
à acessibilidade do Conservatório  Estadual  de  Música Cora Pavan Capparelli,  do
Município de Uberlândia. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 8.579/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  diretoria  do  Sindicato  das  Empresas  de  Consultoria,
Assessoramento,  Perícias,  Informações,  Pesquisas  e  Empresas  de  Serviços
Contábeis no Estado de Minas Gerais por sua posse. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  8.580/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Betim, pedido de
informações  contendo  a  relação  de  todos  os  policiais  militares  desse  batalhão
afastados por motivo de licença médica e de saúde enquanto sob o comando do Ten.-
Cel. PM Jair Antônio Pontes Neto. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.581/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Marco  Antônio  Rebelo  Romanelli  pela  posse  como
secretário de Defesa Social.

Nº 8.582/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Christiane Neves Procópio por sua posse no cargo de
defensora pública-geral. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 8.583/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Uberlândia pelo aniversário desse município.

Nº 8.584/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Araguari pelo aniversário desse município.

Nº 8.585/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Conquista pelo aniversário desse município.
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Nº 8.586/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Paranaíba  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 8.587/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Sacramento pelo aniversário desse município.

Nº 8.588/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de São Francisco de Sales pelo aniversário desse
município.

Nº 8.589/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Iturama pelo aniversário desse município.

Nº 8.590/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de Cachoeira  Dourada pelo  aniversário  desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 8.591/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulada
manifestação de pesar à família do Sr. Eurípedes Craide, ex-deputado estadual e ex-
vereador da Câmara Municipal de Uberaba, por seu falecimento em 28/7/2014, em
Uberaba. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 8.592/2014,  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  31/7/2014,  em  São  Francisco  do
Glória, que resultou na prisão de um homem foragido da polícia; 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 8.593/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sd. PM Abel Batista dos Santos, lotado no Batalhão Rotam de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 31/7/2014,  em Contagem,  na  qual
reagiu  após  ser  abordado  por  dois  assaltantes  armados,  conseguindo  impedir  o
assalto; 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 8.594/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 43º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/7/2014, em Governador Valadares,
que resultou na apreensão de droga 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 8.595/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Companhia
de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 31/7/2014,
em  Pouso  Alegre,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  quatro
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.596/2014,  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 30/7/2014, em Paracatu, que resultou
na apreensão de mais de 3kg 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 8.597/2014,  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 30/7/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.598/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/7/2014, em Pavão, que resultou na
apreensão de drogas, armas de fogo, munição e na detenção de sete pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.599/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  Delegacia
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Especializada  em  Roubo  e  Desvio  de  Cargas  da  Polícia  Civil,  pela  atuação  na
ocorrência, em 28/7/2014, em Contagem, que resultou na apreensão de doze tabletes
de cocaína e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos policiais pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.600/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  31/7/2014,  em
Igaratinga,  que  resultou  na  apreensão  de  70kg  de  maconha,  nove  mil  reais  em
dinheiro e na prisão de três  pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.601/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, colete balístico, drogas e na prisão de dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.602/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 27ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/8/2014,  em
Camanducaia,  que  resultou  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.603/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/8/2014, em Olaria, que resultou na
apreensão de 580 mil  reais e na prisão de três homens; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 8.604/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com o  Sd.  Edinilson  Aparecido  da  Silva  Rodrigues,  lotado no 22º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/8/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou no impedimento de um assalto e na apreensão de arma; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa ao militar pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.605/2014,  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  3/8/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas,  arma de fogo,  balança,  materiais  para embalar
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 8.606/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  atuação  na
ocorrência,  em  21/5/2014,  em  Teófilo  Otoni,  que  resultou  na  apreensão  de  um
adolescente,  drogas  e  na  prisão  de  uma mulher.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso I do art. 284, c/c o inciso IV do art. 173, do

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

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 cinco anos contados da data de publicação desta Lei,
para  a  execução  das  obras  destinadas  a  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.
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Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 2011, reverterá ao patrimônio do
IEF se, findo o prazo previsto no art. 1º, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei 19.451, de 2011.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2014.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto de lei altera o art. 2º da Lei nº 19.451, de 11 de janeiro de

2011, ampliando de dois para cinco anos o prazo para que seja dada ao imóvel a
destinação prevista na referida norma.

Ocorre que a doação do imóvel destina-se a criação e implantação de unidade de
conservação de proteção  integral,  conforme previsto  no  art.  8º  da Lei  Federal  nº
9.985, de 18 de julho de 2000.

Conforme  previsto  na  própria  lei,  a  criação  da  unidade  de  conservação  será
precedida de estudos técnicos e de consulta pública que justifiquem a escolha da
categoria mais adequada, conforme determina o art. 22 da lei federal supracitada.

Para que o processo de criação e implantação da unidade de conservação seja
concluído, faz-se necessária a prorrogação do prazo de dois anos concedido na lei
original,  sendo  praticamente  impossível  que  esse  complexo  procedimento  seja
finalizado nesse exíguo lapso temporal.

Cumpre salientar que o levantamento de dados pela equipe técnica da Secretaria
de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Pará de Minas, para a
elaboração  do  plano  de  manejo,  já  foi  iniciado,  assim  como  se  encontram  em
andamento os trâmites para obtenção dos recursos necessários à sua finalização.

Por essas razões, apresentamos este projeto, para cuja aprovação contamos com o
apoio dos nobres pares desta Casa.

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de
receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do  deputado  Leonardo  Moreira  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli por sua posse no cargo de
Secretário de Defesa Social.
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Questões de Ordem
O  deputado  João  Leite -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Gostaria  de  prestar  uma

informação à Assembleia Legislativa. Tenho viajado pelo Estado e tido contato com
vários servidores da educação, especialmente os que foram alcançados pela Lei nº
100,  votada por esta Assembleia.  Tive oportunidade de ter  contato com alguns já
aposentados por essa lei, é importante dizer isso. Dos 98 mil alcançados pela Lei nº
100, 22 mil encontram-se aposentados. Encontrei-me com alguns deles. Alguns são
cantineiros,  outros,  auxiliares  de  serviços.  Essa  era  uma luta  antiga  nesta  Casa.
Vários deputados tentaram, de alguma forma, fazer justiça a esses servidores. São
servidores que estiveram nas escolas por 15, 20, 25 anos e não tiveram nenhum
abrigo de governos anteriores. Esta Casa acompanhou a proposta do ex-governador
Aécio Neves, e aprovamos a Lei nº 100 para que... Sr. Presidente, solicito...

O presidente -  Peço a colaboração das pessoas das galerias, para ouvirmos os
deputados inscritos.

O deputado João Leite - Aécio Neves foi governador, o mais querido. O senador
Aécio  Neves...  É  meu direito  falar,  ninguém vai  me calar.  É  meu direito  falar.  Sr.
Presidente, peço que seja garantido o meu direito à fala. Não aceito censura. Isso é
democracia?  Essa  censura  é  democracia,  censura  à  minha  fala?  Sr.  Presidente,
solicito que garanta o meu tempo. Essa é a democracia de quem está privatizando a
Petrobras,  entregando  essa  empresa.  Essa  é  a  democracia.  Não  aceitam  o
contraditório.  É  só o que eles querem. Sr.  Presidente,  solicito  o encerramento de
plano da reunião.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.
O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 20 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
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deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.392

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros do Olaria, Vila
Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no Município de Cruzília.

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

Bairros do Olaria, Vila Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no
Município de Cruzília.

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.393
Declara de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.394
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  de  Políticas

Públicas, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento de

Políticas Públicas, com sede no Município de Governador Valadares.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.395
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park,

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

Riviera Park, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.396
Declara de utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva

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

e Desportiva Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.397
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Politriz,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Politriz,  com  sede  no
Município de Uberlândia.

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.398
Declara  de  utilidade pública  a  entidade Casa  de Apoio  da  Divina  Providência  -

CADP -, com sede no Município de Almenara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de Apoio da Divina

Providência - CADP -, com sede no Município de Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.399
Declara de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.400
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de Assis de

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

Francisco de Assis de Medeiros, com sede no Município de Medeiros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.401
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro

Icaivera, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Pró-

Melhoramentos do Bairro Icaivera, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.402
Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Confrade  Antônio  do  Carmo

Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Confrade Antônio

do Carmo Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.403
Declara de utilidade pública a entidade Posto de Assistência Espírita Chico Xavier,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Posto de Assistência Espírita

Chico Xavier, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.404
Declara de utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas

da Previdência Social em Belo Horizonte e Região Metropolitana - Aseapprevs -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e

Pensionistas  da  Previdência  Social  em  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  -
Aseapprevs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.405
Declara de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede

no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de

Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.406
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ação  Social  e  Política  da  Paróquia

Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social e Política da

Paróquia Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.407
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  da

Comunidade Esmeril de São João Batista do Glória, com sede no Município de São
João Batista do Glória.

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

Comunitário da Comunidade Esmeril  de São João Batista do Glória,  com sede no
Município de São João Batista do Glória.

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.408
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre - Arus -,

com sede no Município de Lambari.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para

Sempre - Arus -, com sede no Município de Lambari.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.409
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.410
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:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.411
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.412
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.413
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.414
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de agosto de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2014
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  do  deputado  André  Quintão  e  da  deputada  Liza  Prado;  aprovação  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.415 a 5.424/2014 - Requerimentos nºs 8.607 a
8.610/2014  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Palavras do
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão -  Alencar  da Silveira  Jr.  -  Agostinho Patrus  Filho -  Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira -
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Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria
Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura
O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  )  -  Às  14h15min,  a  lista  de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Maria Tereza Lara, 2ª-secretária  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado André

Quintão.
O deputado André Quintão - Presidente, a ata mencionou o recebimento de uma

mensagem do governador tratando de um veto para o qual eu queria a atenção dos
deputados e das deputadas, referente a um projeto de lei importantíssimo, aprovado
por unanimidade, com forte apoio da base do governo nesta Casa, por sugestão do
Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  e  de  dezenas  de
entidades apoiadoras da luta ambiental e pela reciclagem e coleta seletiva do lixo, no
intuito de proibir a incineração de resíduo sólido no Estado de Minas Gerais. A prática
da incineração, adotada há alguns anos, em alguns países já está sendo substituída,
abandonada, e empresas querem trazer para o Brasil o equipamento que não estão
utilizando  em  outros  países.  Para  que  o  telespectador  que  acompanha  a  TV
Assembleia  entenda,  para  ser  economicamente  viável,  a  queima  do  lixo  exige
também materiais secos como, por exemplo, papelão, papel, material que pode ser
reciclado. Então, a incineração produz toxinas nocivas à saúde humana e retira o
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material  que poderia ser reciclado. Quando se recicla um papel ou um papelão, é
uma árvore que se está deixando de cortar, e o principal é que se gera renda para
milhares de catadores de materiais recicláveis no Estado. Acredito que o governador
tenha sido mal  assessorado nesse veto.  Hoje os  catadores,  as  associações e as
cooperativas  percorreram  esta  Casa.  Queria  fazer  um  apelo  ao  deputado  Luiz
Humberto, líder do governo, que sugeríssemos ao governador que recuasse dessa
posição, liberando, aliás politicamente, a base do governo para votar pela derrubada
desse  veto,  porque  porá  a  Assembleia  numa  situação  esdrúxula.  O  projeto  foi
aprovado por unanimidade. Todos votaram. Todas as negociações que tinham de ser
feitas foram feitas. O líder do governo deu entrada na pauta como prioridade. Esse
projeto é assinado por mim e pelo deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia,
coautor,  que foi pego de surpresa. Então, faço esse apelo. O ex-deputado e atual
governador Alberto Pinto Coelho sabe como os acordos nesta Casa são importantes.
Eu mesmo fui líder da oposição quando o então deputado Alberto Pinto Coelho era
líder do então governador Aécio Neves. Prezávamos muito aqui  a celebração e o
cumprimento dos acordos. Esse acordo político beneficia um segmento da sociedade
que faz da reciclagem sua fonte de renda e beneficia a saúde humana e o meio
ambiente. Se perguntarem ao Dr. Alceu Marques, secretário de Meio Ambiente, se foi
a favor do veto, tenho certeza absoluta de que dirá: “Não, fui  contra o veto”.  Ele
esteve aqui numa atividade com os catadores no dia da sua posse e, aliás, sinalizou
que era favorável ao projeto. Então, isso é inexplicável. Não sei o que aconteceu para
esse projeto ser... Nunca vi isso na Assembleia, com um acordo político e todos os
deputados  votando.  O  voto  agora  é  aberto.  Como  os  deputados  mudarão?  O
deputado mudará de opinião só porque o governador vetou? Não. A Assembleia não
pode  ser  submissa a  quem  quer  que seja.  Espero  que não  tenha  havido  forças
ocultas trabalhando por esse veto. Não acredito. Penso que foi uma questão de mau
assessoramento que o governador teve para vetar. Portanto faço aqui este apelo para
que o líder do governo procure o governador para que não o constranjamos, porque
derrubaremos esse veto aqui e encheremos essas galerias. Virá catador do Estado
inteiro. Aí veremos as pessoas que mudaram a posição porque o governador vetou, e
terão  de  dizer  o  porquê.  Tenho  certeza  de  que  os  deputados  desta  Casa  têm
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responsabilidade. Aliás, virão aqui para comemorar a derrubada do veto e não para
fazer pressão, porque até lá vou conversar com cada deputado e fazê-los cientes da
importância  da  derrubada.  Outro  ponto  é  que foi  acordo político.  O  governo  terá
outros projetos aqui para aprovar. Então, se o acordo foi rompido nesse projeto, atrás
de projeto tem projeto e atrás de morro tem morro. É isso o que queria dizer.

O presidente - Com a palavra, para discutir, a deputada Liza Prado.
A deputada Liza Prado -  Sr.  Presidente, quero discutir,  da ata, o item relativo à

mensagem da justificação do governador para os vetos. O deputado André Quintão
fez uma colocação quanto ao projeto dele, e eu gostaria de fazer em relação ao meu.
Houve  um  veto  também  à  guarda  sabática.  Foi  feito  um  acordo  com  todos  os
deputados e o governo porque, num primeiro momento, meu projeto já tinha sido
vetado. Sentamo-nos, discutimos com o governo e mudamos a redação do projeto.
Foi feito um amplo acordo, aliás com pastores adventistas. Fiquei muito surpresa,
indignada quando uma jornalista me ligou perguntando o que eu tinha a falar do veto.
Eu  disse  que  ela  deveria  estar  enganada  porque  os  acordos  são  políticos  e
prevalecem  nesta  Casa.  É  muito  difícil  costurar  um  acordo,  mas  quando  isso
acontece, ele prevalece. Fiquei surpresa e indignada com isso, porque trata-se de um
projeto muito simples e não há nenhum argumento jurídico na justificativa do veto. De
repente ele vem e veta. Acho que só pode ter acontecido uma coisa, André. Quando o
Anastasia saiu e entrou o governador Alberto, penso que talvez não tenham mudado
o projeto, porque pode ter acontecido de algum assessor ou pessoa que entrou não
ter acompanhado o acordo. Isso não aconteceu apenas no seu caso, mas também
em  relação  à  guarda  sabática,  que  é  o  direito  dos  judeus  e  dos  adventistas  de
guardarem o sábado. Com esse projeto, os alunos poderiam prestar provas em outro
dia. Se a prova caísse em uma sexta-feira à noite, o aluno teria direito de fazer essa
prova depois, em um domingo ou em uma segunda. Os adventistas não querem dizer
que vão deixar de trabalhar nos sábados, porque guardam do pôr do sol de sexta ao
pôr do sol do outro dia. Eles guardam o sábado e, nas escolas estaduais, nem fazem
provas mais. Isso é importante, porque essa legislação já existe em outros estados do
País. É um compromisso, é importante, e eles se sentem mais tranquilos. Fizemos
um  acordo,  mudamos  todo  o  projeto,  acatamos  a  Comissão  de  Educação,  dos
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deputados Duarte Bechir, Bosco e Elismar Prado. Então foi realizado amplo acordo
com a Comissão de Educação. E fiquei surpresa porque o projeto foi vetado pela
segunda  vez.  Não  vou  falar  para  você  que  as  galerias  vão  ficar  lotadas.  Se
quisessem, elas estariam, porque a igreja adventista tem mais de 100 mil adeptos em
nosso Estado.  Então,  se quisessem, lotariam as galerias para comemorar  os  160
anos. Eles fazem, na igreja, um trabalho social maravilhoso de evangelização. Eles
não lotam as galerias porque não têm uma posição como a nossa, mais aguerrida, de
debater os projetos. Mas eu tenho. A minha posição aqui será de desconfiança dos
acordos  feitos  nesta  Casa.  Então  ninguém  mais  tem  palavra.  Conversei  com  o
deputado Lafayette, que disse para ficar tranquila porque vamos derrubar esse veto.
Quero acreditar que vamos derrubá-lo, ele já foi vetado uma vez. Agora novamente?
Creio que pode ter  acontecido isso nessa mudança de governo,  deputado André,
pode ser que algumas pessoas não participaram da elaboração dos projetos. Não há
justificativa  jurídica  nenhuma  para  derrubá-lo.  Agradeço,  presidente,  pela
oportunidade. Coloco-me à disposição, deputado André. Se precisar trazer pessoas
de  Uberlândia  para  apoiá-lo  aqui,  nós  o  faremos.  Temos  sete  associações  que
trabalham  com  reciclagem  em  Uberlândia.  Eles  estão  muitos  felizes  porque
recentemente apresentei uma emenda para conseguir  um caminhão para a coleta
seletiva em Uberlândia.  Fiquei feliz em apresentar essa emenda, e agora o estão
adquirindo.  São  muito  combativos.  Portanto  podem  ter  certeza  de  que  vamos
colaborar. Conte com o meu voto contrário ao veto.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Anderson Alcântara Silva Melo, diretor do Detran-MG, prestando informações
relativas  ao  Requerimento  n°  7.034/2014,  da  Comissão de  Segurança Pública.  (-
Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Antônio Dias Vieira, gerente técnico e de fiscalização do Crea-MG, prestando
informações relativas ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado
por meio do Ofício nº 2.563/2014/SGM.
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Do Sr.  Bruno  Selmi  Dei  Falci,  presidente  da  CDL-BH,  manifestando  a  posição
contrária dessa entidade ao que dispõe o Projeto de Lei nº 4.879/2014, do deputado
Leonardo Moreira. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário de Casa Civil em exercício (6),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.042/2012,  6.778/2013,
7.453 e 7.454/2014, da Comissão de Participação Popular, 7.049/2014, do deputado
Anselmo José Domingos, 8.074 e 8.075/2014, da Comissão de Prevenção e Combate
às Drogas.

Do Sr.  Danilo  Daniel  Prado Araújo,  superintendente regional do Incra, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.478/2014, da Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Eliscristina  Pião,  coordenadora-geral  de  Convênios  da  Secretaria  de
Direitos Humanos da Presidência da República (substituta), informando a celebração
de convênio entre esse órgão e a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Gilberto José Rezende dos Santos,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de
Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.731/2014,  da
Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Do Sr. Joaquim Ferreira Borges e outros, representantes legais de pessoas com
deficiência residentes em Pará de Minas, solicitando a intercessão desta Casa com
vistas  à  concessão  de  passe  livre  no  transporte  coletivo  intermunicipal  para  os
acompanhantes  de  pessoas  com  deficiência.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência.)

Do Sr. Joel Jorge Guedes Paschoalin, presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros  de Belo  Horizonte,  prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício
nº 2.113/2014/SGM.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.307/2014, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário de Governo do Município de Belo Horizonte
(3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 8.110 e 8.111/2014, do
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deputado Anselmo José Domingos,  e  ao  requerimento  da  Comissão de Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 2.286/2014/SGM.

Da  Sra.  Katia  Fagundes,  oficial  do  Ministério  Público,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 7.677/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Lívia Nascimento Tinôco, procuradora da República em Sergipe, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.321/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr.  Marcelo Silva  Simões e outros, servidores do Sistema Estadual  do Meio
Ambiente  e  Recursos  Hídricos  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  fazendo
considerações  sobre  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  por  esse  órgão  e
solicitando seja incluída na previsão orçamentária para o ano de 2015 aumento da
remuneração  e  do  vale-alimentação  dos  referidos  servidores.  (-  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de Relações Institucionais da Oi-Minas
Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 1.978/2014/SGM.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  8.291  e  8.385/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo Roberto Pio Duarte, coordenador da Defensoria Pública de Itaúna,
solicitando o apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
59/2014. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Thiago Menicucci Franklin de Miranda, procurador da República em Minas
Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.749/2013,  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:
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PROJETO DE LEI Nº 5.415/2014
Declara de utilidade pública o Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis, com

sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital de Brinquedos São Francisco

de Asis, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: O Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis tem como finalidade

desenvolver  projetos  sociais  voltados  principalmente  para  o  crescimento  e
desenvolvimento das crianças de modo organizado e com responsabilidade social. A
instituição restaura brinquedos antigos para doação às crianças carentes de várias
localidades, trabalhando pela justiça e igualdade social,  junto aos órgãos públicos
competentes.

A entidade promove eventos de cunho recreativo, informativo, espiritual e cultural, a
fim de promover o ser humano em sua essência. Dessa forma, trabalha na prevenção
e assistência àqueles que estejam em condições de vulnerabilidade social. Por esses
e outros motivos, apresenta-se como importante e benéfico ator em sua região de
atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  a  entidade  com  fins
congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.416/2014
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede no Município

de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Wander Borges
Justificação:  A  Associação  Casa  da  Gente,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo
indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercício de suas funções.

Tem por finalidade contribuir para a prevenção do agravamento de situações de
negligência, violência e ruptura de vínculos de portadores de sofrimento mental  e
suas famílias; promover a proteção e garantia dos direitos básicos de segurança de
acolhida, de convivência familiar e comunitária e de desenvolvimento de autonomia
de portador de sofrimento mental, nos níveis da promoção e reabilitação psicossocial.

Sabemos  o  quanto  é  importante  apoiarmos  a  inclusão  social  da  pessoa  com
deficiência mental, por isso faz-se mais que oportuno se declare de utilidade pública
estadual esta associação, razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas.

- 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 5.417/2014
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no

Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarado de  utilidade pública  o  Centro  Educacional  Infantil  Vovó

Sérgia, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação:  O  Centro  Educacional  Infantil  Vovó  Sérgia  tem  por  finalidades  o
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atendimento  social  à  criança  e  ao  adolescente,  bem  como  a  seus  pais  ou
responsáveis; a defesa dos direitos da criança e adolescente; o auxílio à criança em
sua individualidade e no desenvolvimento de valores humanos.

O instituto defende a melhoria da condição de vida da população e a atuação em
setores sociais estratégicos da economia e do comércio local, cuja incidência político-
social  propicie o fortalecimento,  direto ou indireto,  do posicionamento do segundo
setor na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Por esses e outros motivos, o instituto apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  a  entidade  com  fins
congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades
ininterruptamente há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.418/2014
Declara de utilidade pública o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente - Tuca -

Talentos Únicos da Cidade de Araxá, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Instituto  de  Arte,  Cultura  e  Meio

Ambiente - Tuca - Talentos Únicos da Cidade de Araxá, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: O Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente - Tuca - Talentos Únicos

da  Cidade  de  Araxá  tem  como  finalidades  criar,  desenvolver,  realizar,  estimular,
divulgar e apoiar a arte, o folclore e a cultura, sob todos os gêneros, expressões e
formas;  incentivar  a  cultura,  a  defesa  e  a  conservação do patrimônio  histórico  e
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artístico; viabilizar por meio de parcerias com empresas públicas e privadas bolsas de
estudos àqueles talentos que se destacarem, tornando o jovem araxaense um difusor
da cultura de Araxá e do País; promover o voluntariado, estimulando o envolvimento
com os novos talentos e o reconhecimento da riqueza cultural de Araxá; incentivar a
preservação do meio ambiente; e incentivar, através das artes, o reconhecimento da
ética, da paz, da inclusão social, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia
e de outros valores.

O estatuto da sociedade dispõe sobre a destinação do patrimônio para entidade
com fins congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado em
cartório. A entidade desenvolve suas atividades ininterruptamente há mais de um ano,
e sua diretoria é constituída por pessoas que exercem atividades voluntárias.

Por todo o exposto, o instituto apresenta-se como importante e benéfico para sua
região de atuação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.419/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha, com sede

no Município de Capelinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º-  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Mulheres  de

Chapadinha, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação de Mulheres de Chapadinha, com sede na localidade de

Chapadinha,  na  zona rural  do  Município  de  Capelinha,  é  uma entidade sem  fins
lucrativos, com prazo e duração por tempo indeterminado, conforme atesta o art. 1º
do estatuto.

A associação tem por finalidade promover o desenvolvimento social,  econômico,
cultural, melhorando a qualidade de vida da população, bem como promover ações,
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obras e projetos de benemerência, voltados para pessoas carentes, especialmente
nas áreas de saúde e educação (art. 2º).

A  Associação  de  Mulheres  de  Chapadinha  encontra-se  em  pleno  e  regular
funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias. A sua
diretoria  é formada por  pessoas idôneas que não exercem funções remuneradas,
conforme atesta o presidente da Câmara Municipal de Capelinha, vereador Laerte
Ferreira dos Santos.

As  atividades  dos  diretores  e  conselheiros,  bem  como as  dos  associados,  são
inteiramente  gratuitas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem (art. 28 do estatuto). A entidade não distribui
lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,  participações  ou  parcela  de  seu
patrimônio, sob forma ou pretexto (art. 29).

No caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a
outra  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica  que  esteja  registrada  no
Conselho Nacional de Assistência Social ou entidade pública (art. 32 do estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que os
requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998, estão atendidos.

- 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 5.420/2014
Declara de utilidade pública o Clube Atlético Pompeano, com sede no Município de

Pompéu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Atlético Pompeano, com sede

no Município de Pompéu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Gustavo Perrella
Justificação:  O  Clube  Atlético  Pompeano  tem  como  finalidade  proporcionar  a

difusão do civismo e da cultura física, principalmente do futebol de caráter amador.
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Para fomentar  a  prática de  esportes  entre  seus  associados,  realiza  atividades  de
caráter esportivo, cívico, estético, social e educativo em geral.

Em decorrência de sua atuação,  promove a integração da comunidade em que
atua, principalmente do segmento jovem da região, por meio do lazer saudável.

Diante do exposto, contamos com a anuência dos nobres deputados a este projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.421/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba,

com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do

Alto Paranaíba, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: A Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba, com sede no

Município de Araxá, é uma associação civil  de direito privado, sem fins lucrativos,
apolítica, sem distinção de raça, cor, posição social ou religião entre seus membros.

A entidade tem por  finalidade ser uma instituição altruística,  iniciática,  filosófica,
progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a beneficência do modo mais amplo
possível,  especialmente  a  assistência  social  aos  menos  favorecidos;  incentivar  a
instrução e a cultura em todos os níveis; promover a ética, a paz, a cidadania, os
direitos  humanos,  a  democracia  e  outros  valores  universais;  pugnar  pelo
aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever
e pela investigação constante da verdade.

Pelo exposto, a instituição apresenta-se como importante e benéfico ator em sua
região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
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congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.422/2014
Dá nova redação à alínea “a” do inciso I do art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro

de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de
concessão de benefícios pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “a” do inciso I do art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (…)
I - (…)
a) deficiência auditiva: perda unilateral ou bilateral, parcial ou total, de quarenta e

um  decibéis  (dB)  ou  mais,  aferida  por  audiograma na  média  das  frequências  de
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação:  Este  projeto  pretende  garantir  às  pessoas  com deficiência  auditiva

unilateral os benefícios já concedidos àquelas com deficiência auditiva bilateral.
Considera-se atualmente que os efeitos da deficiência auditiva unilateral são tão

graves  quanto  os  causados  pela  deficiência  bilateral,  em  presença  de  ruído
ambiental.  Comparadas  a  indivíduos  sem  deficiência  auditiva,  as  pessoas  com
deficiência  auditiva  unilateral  apresentam  maior  grau  de  dificuldade  acadêmica,
alterações  de  linguagem  e  problemas  socioemocionais.  Há  também
comprometimento da capacidade de localização espacial da fonte sonora.

A dificuldade  para  compreender  a  fala  em  nível  de  conversação  é  aumentada
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quando a perda é maior que 40dB e, mesmo que o ouvido melhor esteja posicionado
em direção à fala, as pessoas afetadas têm maiores problemas para entendê-la, o
que acarreta  prejuízos significativos em suas relações sociais  e oportunidades de
trabalho. Muitas vezes os indivíduos com deficiência auditiva unilateral não podem
concorrer a determinadas vagas ou tomar posse em certos cargos em função de sua
condição, porém ao mesmo tempo são impossibilitados de se beneficiar da reserva
de vagas em contratações e concursos públicos para pessoas com deficiência.

Portanto, o objetivo desta proposta é proporcionar aos indivíduos com deficiência
auditiva unilateral maiores possibilidades de inclusão por meio do acesso a benefícios
sociais e oportunidades de trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.423/2014
Dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais de uso coletivo

e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de criação de estacionamentos para

bicicletas em locais de uso coletivo no Estado.
Parágrafo único - Nos locais e estabelecimentos destinados ao estacionamento de

veículos  automotores,  dez  por  cento  das  vagas  serão  destinadas  para  o
estacionamento de bicicletas.

Art.  2º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entendem-se  como  locais  de  uso  coletivo  os
seguintes estabelecimentos:

a) órgãos públicos municipais e estaduais;
b) parques;
c) shopping centers;
d) supermercados;
e) instituições de ensino públicas e privadas;
f ) agências bancárias;
g) igrejas e locais de cultos religiosos;
h) hospitais;
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i) instalações desportivas;
j) museus e outros equipamentos de natureza cultural como teatro, cinemas , casas

de cultura;
k) estacionamentos;
l) estabelecimento público ou privado que ofereça vaga de estacionamento.
Art. 3º - A segurança dos ciclistas e dos pedestres deverá ser determinante para a

definição do local de implantação do estacionamento de bicicletas.
Art. 4º - Os estacionamentos de bicicletas poderão ser de dois tipos:
I - bicicletários - local destinado ao estacionamento de bicicletas, por período de

longa duração, podendo ser público ou privado;
II - paraciclo - local em via pública, destinado ao estacionamento de bicicletas, por

período de curta e média duração.
Art.  5º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias.
Art.  6° - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções

civis, penais e administrativas cabíveis.
Art.  7º  -  Cabe  ao  poder  executivo  incentivar  o  uso  de  estacionamento  para

bicicletas por meio da divulgação desta lei.
Art. 8º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A bicicleta,  atualmente,  é  considerada  o  meio  de  transporte  mais

utilizado no mundo.  O Brasil  é  o  terceiro maior  produtor  de  bicicletas  do  mundo,
ficando somente atrás da China e Índia, e sua maior utilização é para transporte,
representando 50% de seu uso (Abraciclo, 2013). De acordo com o Instituto Parado
Vital,  no ano de 2011,  cada vez mais  pessoas vêm utilizando bicicletas  em seus
deslocamentos diários, seja para o lazer ou para o trabalho não só em Minas Gerais
mas em todo o País.

Esse número leva a uma reflexão sobre o interesse crescente da população pelo
transporte através de bicicleta, na busca pela melhoria da saúde e preservação do
meio ambiente.
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Projetos em torno desse modal de transporte, de forma abrangente, de nada valem
sem a criação de leis que tenham como finalidade incentivar, bem como apoiar os
usuários.  Esse  meio  de  transporte  só  tem  a  acrescentar  na  vida  dos  cidadãos
mineiros, daí a importância da criação de espaços onde o ciclista possa estacionar
sua bicicleta de forma segura.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
-  Semelhante  proposição foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.082/2012, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.424/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep - de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Gustavo Perrella
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara  de  utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança Pública  -
Consep - de Pompéu, com sede no Município de Pompéu.

Fundado no ano de 2013, o Consep de Pompéu é uma entidade sem fins lucrativos
que atua na promoção de atividades relacionadas à segurança pública em Pompéu,
bem como na promoção de campanhas educativas associadas ao tema.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.607/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  o
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cronograma de  implantação  do  sistema de  esgotamento  sanitário  de  Resplendor,
especificando-se as obras já executadas e as pendentes, bem como o prazo para sua
execução. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.608/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Associação Amigas da Cultura pelos 61 anos de sua fundação.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº 8.609/2014, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão do  título  de
Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Anastácio Mileno Freire Bandeira. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 8.610/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  e  civis  lotados  em  Ituiutaba  pelo
trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado com êxito no primeiro semestre
deste ano. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Questões de Ordem
A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, gostaria primeiramente de registrar

publicamente o meu apoio às falas dos deputados André Quintão e Liza Prado quanto
às duas emendas do projeto. Realmente esta Casa tem de honrar a palavra dada. Se
houve acordo, ele tem de ser cumprido. São temas extremamente importantes, tanto
o da incineração dos resíduos sólidos, com a qual não podemos concordar, quanto o
do direito à liberdade religiosa, que é fundamental. Sr. Presidente, quero nesta Casa,
neste momento, registrar, com pesar, o falecimento do Prof. Rafael Martins, que foi o
primeiro  diretor  do  Colégio  Estadual  de  Betim,  escola  onde  terminei  o  curso  de
magistério. Fui da primeira turma de formandos, e ele era o diretor. Hoje a escola se
chama Escola  Estadual  Amélia Santana Barbosa;  na  época,  Colégio  Estadual  de
Betim. Ele doou toda a sua vida à educação e à família e hoje, aos 84 anos, faleceu.
Foi padre, depois se licenciou e constituiu uma família. Hoje estive com sua esposa e
sua família e pude ver o pesar, o sofrimento dessa família, mas, ao mesmo tempo, a
tranquilidade  do  dever  cumprido  do  Prof.  Rafael.  É  interessante,  pois  hoje  uma
pessoa que estava em sua casa me disse: “Veja a simplicidade da casa dele”. Ele foi
um  profissional  exemplar,  dedicado.  Inúmeras  vidas  passaram  pela  escola  e
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receberam influência dele e de toda a sua equipe. Lembro-me bem de um fato que
parece simples, mas que me marcou profundamente, tanto que sempre me lembro
dele. Para mostrar a importância da professora, a escola decidiu que, na formatura da
primeira turma, todos usariam beca. Algumas alunas, entre elas eu, éramos de família
pobre e não tínhamos dinheiro para comprar uma beca. Por ordem do Prof. Rafael, a
escola doou a beca a esses alunos. Ele era dessas pessoas sensíveis às questões
sociais e muito comprometido. Deputado Dalmo Ribeiro, gostaria que fosse registrado
nos anais desta Casa o falecimento do Prof. Rafael Martins, residente em Betim há
décadas e que, como disse, deu grande contribuição não só à educação de Betim,
mas à do Estado de Minas Gerais. Obrigada.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  verificando  de  plano  que  se
encontram apenas 12 deputados em Plenário, peço... Com o maior prazer, atenderia
qualquer  companheiro  desta  Casa,  pois  neste  Plenário  tenho  companheiros  e
companheiras. Faço questão de deixar isso claro e não costumo fazer embate entre
deputados de oposição ou situação. Presidente, como há apenas 12 deputados em
Plenário, se V. Exa. não puder encerrar a reunião de plano, peço recomposição de
quórum porque o Regimento determina a continuação dos trabalhos com, no mínimo,
26 deputados. Então, com 12 deputados não poderemos continuar.

O presidente -  É regimental.  Solicito  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 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.272/2014, uma vez que permaneceu em ordem do
dia  por  seis  reuniões;  e  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi
apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Pompílio Canavez, que recebeu
o  nº  1,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha  o
substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

- O teor do substitutivo apresentado é o seguinte:
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SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014
Altera a Lei n° 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.

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n° 15.910. de 21 de dezembro de 2005,
o seguinte § 9°:

“Art. 5° - (...)
§ 9° - Poderão ser aplicados recursos do Fhidro na Fundação Centro Internacional

de  Educação,  Capacitação e Pesquisa  Aplicada em Águas -  Hidroex -,  a  teor  do
disposto no inciso l do art. 4° desta Lei.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2014.
Pompílio Canavez

Encerramento
O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 7, 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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2014
Às 9h15min, comparece no Auditório da Universidade Federal de Alfenas - Unifenas

- a deputada Liza Prado (substituindo a deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança  do  BAM),  membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o
deputado Pompílio  Canavez.  Havendo número regimental,  a  presidenta,  deputada
Liza Prado, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-
a por  aprovada e a subscreve.  A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a  situação  dos  trabalhadores  rurais  assalariados  e  a  precariedade  das
relações  trabalhistas  na  região  de  Varginha  e  a  discutir  e  votar  proposições  da
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comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Silvia Domingues Bernardes Rossi, procuradora-coordenadora da Procuradoria
Regional  do  Trabalho  da  3ª  Região  no  Município  de  Varginha,  representando  a
procuradora-chefe  da  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  -  3ª
Região; Letícia Moura Passos Soares, procuradora do Trabalho do Ministério Público
do Trabalho em Varginha; Maria Clara Pires, auditora-fiscal do Ministério do Trabalho
e Emprego em Varginha; e os Srs. Mário Ângelo Vitório, gerente regional do Trabalho
e  Emprego  em  Varginha,  representando  o  superintendente  regional  substituto  do
Trabalho e Emprego em Minas Gerais; Marcelo Gonçalves Ramos, auditor-fiscal do
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  representando  o  secretário  de  Inspeção  do
Trabalho  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego;  Jorge  Ferreira  dos  Santos  Filho,
coordenador-geral da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais - Adere-
MG; Sebastião  Melia  Marques,  presidente  do  Sindicato da Agricultura  Familiar  de
Campo do Meio;  Vítor  Donizetti  Siqueira,  prefeito de Santana da Vargem; Antônio
Amorim  de  Carvalho,  coordenador-geral  da  Central  Única  dos  Trabalhadores
Regional Sul Minas - Varginha; Arnaldo Bottrel Reis, presidente da Associação dos
Sindicatos de Produtores Rurais do Sul de Minas - Varginha, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Pompílio
Canavez, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Rômulo Viegas - João Leite.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/7/2014
Às  8h51min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
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Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.464/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, o protocolo de atendimento a policiais militares
pelo  Centro  Integrado  de  Operações  Policiais  da  Polícia  Militar  -  Cicop  -,
especificamente  em  situações  de emergência,  uma vez que  há  reclamações  dos
próprios policiais militares no tocante à forma de atendimento;

nº  10.465/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja analisado o teor do art. 240-D da Lei nº 5.301, de 1969 -
Estatuto dos Militares -, com intuito de viabilizar sua aplicação ao caso concreto, pois
tal dispositivo legal autoriza a redução da jornada de trabalho do militar legalmente
responsável  por  pessoa  com  deficiência,  o  que  não  acontece  nos  casos  de
participação  nos  Cursos  de  Formação  de  Sargentos  e  Cursos  de  Especial  de
Formação de Sargentos, quando os policiais devem abdicar desse direito em razão
de ausência de adaptação da carga horária;

nº  10.466/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  a  criação  de  uma companhia  de  missões  especiais  da  Polícia
Militar  no Município de Teófilo Otoni,  tendo em vista a expansão territorial  da 15ª
Região da PMMG, os crescentes crimes envolvendo explosões de caixas eletrônicos
e  o  fato  de  a  citada  corporação  possuir  os  estudos  e  projetos  prontos  para
implementação da referida companhia;

nº  10.467/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para
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apuração  de  diversas  denúncias  aportadas  pelo  ex-agente  de  segurança
penitenciário,  Ilton Santiago Resende e, se for  o caso, o afastamento do Sr.  Luiz
Felipe Pinheiro dos Santos, diretor-geral do Presídio Dr. Nelson Pires, na cidade de
Oliveira.

A seguir são aprovados relatórios das visitas ao Centro Integrado de Informações
de Defesa Social - Cinds -, realizada no dia 20/5/14, para debater questões relativas
aos  plantões  regionalizados  da  Polícia  Civil  em  Minas  Gerais,  nos  termos  do
Requerimento nº 9.923/2014, e ao Secretário de Estado de Defesa Social, realizada
no dia 5/6/2014, para discutir o aperfeiçoamento do Plantão Virtual da Polícia Civil,
nos termos do Requerimento nº 10.023/2014, os quais seguem anexos.

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

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado:
Centro Integrado de Informações de Defesa Social - Cinds - Belo Horizonte

Apresentação
No dia 20/5/2014, às 13h30min, a Comissão de Segurança Pública visitou o Centro

Integrado de Informações de Defesa Social - Cinds -, da Secretaria de Estado de
Defesa Social, localizado na Rua Paraíba, 167, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte,
com a finalidade debater as questões relativas aos plantões regionalizados da Polícia
Civil.

O  presidente  da  comissão,  deputado  João  Leite,  o  vice,  deputado  Sargento

Rodrigues,  o  deputado  Lafayette  de  Andrada  e  o  deputado  Cabo  Júlio  foram

recebidos pelo secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo Ferraz. A visita contou

também com as seguintes presenças: Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil

do  Estado  de  Minas  Gerais;  Jeferson  Botelho,  delegado  e  superintendente  de
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Investigações  e  Polícia  Judiciária;  Ten.-  Cel.  Ricardo  Garcia  Machado,  assessor

interinstitucional da Polícia Militar de Minas Gerais na Secretaria de Estado de Defesa

Social; Cel.PM Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora de Tecnologia e Sistemas da

Polícia  Militar;  Edson  José  Pereira,  assessor  interinstitucional  da  Polícia  Civil  na

Secretaria de Estado de Defesa Social.

Relato

A  visita  teve  como  objetivo  debater  os  problemas  gerados  pelo  plantão

regionalizado  da  polícia  civil,  bem  como  a  proposta  de  se  implantarem  plantões

virtuais nas delegacias regionais, por meio dos quais os interessados serão atendidos

à  distância  pela  Polícia  Civil.  O  objetivo  do  projeto  é  reduzir  a  necessidade  de

deslocamentos da população e da Polícia Militar para as cidades-sede de plantões

regionalizados  da  Polícia  Civil,  quando houver  a  necessidade de  se proceder  ao

registro de crimes de menor potencial ofensivo. O projeto-piloto será implantado em

Ubá, Muriaé, Governador Valadares e Guanhães.

Entre  os  principais  problemas  apontados  na  implementação  do  projeto,  foram

destacadas a falta de equipamentos de informática e a fragilidade da rede de internet

em  algumas  cidades  satélites  das  regionais  da  Polícia  Civil.  Também  foram

apontadas  divergências  pontuais  entre  as  polícias  em  relação  ao  desenho  do

programa criado para o funcionamento do plantão virtual.

Os deputados entenderam que, embora não seja ideal, a proposta pode minimizar

os  problemas  gerados  pelos  plantões  regionalizados.  Já  o  Secretário  de  Defesa

Social disse que a implementação do projeto é irreversível, pois seu custo-benefício é

positivo, e as corporações devem buscar solucionar os entraves.

Conclusão

No final da reunião, ficou acertado um novo encontro no dia 5 de junho, na Cidade

Administrativa, para discutir  o aperfeiçoamento do plantão virtual,  com a presença

das policias civil e militar e da Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
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RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado:
Secretaria de Estado de Defesa Social, Cidade Administrativa

Apresentação
No  dia  5/6/2014,  às  10  horas,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  visitou  a

Secretaria de Estado de Defesa Social com a finalidade de discutir o aperfeiçoamento
do Plantão Virtual da Polícia Civil.

O  presidente  da  comissão,  deputado  João Leite,  e  o  vice-presidente,  deputado
Sargento Rodrigues, foram recebidos pelo secretário  de Estado de Defesa Social,
Rômulo Ferraz, que contou também com as seguintes presenças: Cel.  PM Márcio
Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar; Oliveira Santiago Maciel, chefe
da Polícia Civil; Jefferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações e Polícia
Judiciária da Polícia Civil; Ailton Aparecido de Lacerda, chefe do 8º Departamento de
Polícia  Civil  em Governador  Valadares;  José Walter  da  Mota  Matos,  chefe  do  4º
Departamento de Polícia Civil  em Juiz de Fora;  Carlos Alves Francisco, delegado
regional de Ubá; Luzinete Maria de Sá, delegada regional de Governador Valadares;
Ana Paula Passagli da Cruz, delegada regional de Ganhães; Rômulo Dias. delegado
de Polícia Civil; Luciano Vidal Ribeiro de Oliveira, delegado de Polícia Civil.

Relato
A  visita  teve  como  objetivo  dar  sequência  aos  trabalhos  objetivando  o

aperfeiçoamento  do  Plantão  Virtual  da  Polícia  Civil.  A  presença  dos  delegados
regionais  e  dos  titulares  das  delegacias  que implementaram os  projetos-piloto  de
plantão virtual oportunizou um debate técnico sobre os avanços já obtidos, bem como
sobre os obstáculos a serem superados.

As cidades escolhidas para o teste da implementação dos plantões virtuais foram:
Ubá, Muriaé, Governador Valadares e Guanhães. Cada um desses municípios é sede
de uma regional da Polícia Civil. A meta da Secretaria de Defesa Social é expandir
gradualmente o plantão virtual, chegando a 54 regionais e alcançando todo o Estado
até 2015.

A metodologia do plantão virtual utiliza telefone e programas de computador como o
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Skype,  que  permitem  ao  delegado  interrogar  à  distância  acusados,  vítimas  e
testemunhas.  A  partir  dessa  videoconferência,  é  realizado  o  preenchimento  do
registro da ocorrência, sem a necessidade de deslocamentos e da presença física da
Polícia Militar na delegacia regional.

Os  delegados  que  estão  gerenciando  a  implementação  dos  projetos-piloto
apresentaram números que atestam os benefícios da iniciativa. Segundo eles, até
80% das  ocorrências  podem  ser  registradas  por  meio  do  plantão  virtual.  Apenas
casos de crimes mais graves como o homicídio, por exemplo, não podem prescindir
do modo tradicional de atuação da polícia judiciária.

A Polícia Militar e o cidadão são beneficiados pela dispensa dos deslocamentos,
que podem chegar a até dezenas de quilômetros.

Foi  apontado  como  principal  obstáculo  à  implantação  do  projeto  a  deficiência
tecnológica nas unidades das polícias, especialmente nos pequenos municípios. Além
da falta  de equipamentos, a principal  dificuldade reside na deficiência da rede de
internet dessas pequenas cidades, o que resulta em problemas na realização das
videoconferências.

Apesar de concordar com os benefícios do plantão virtual, o comandante-geral da
Polícia Militar avaliou que a solução ideal é a busca da reativação dos plantões das
delegacias nas pequenas cidades, pois ele considera imprescindível a presença da
polícia judiciária em todas as comunidades.

O deputado Sargento Rodrigues salientou que há denúncias de faltas injustificadas
de delegados em plantões regionalizados. Os delegados da Polícia Civil  presentes
informaram que essas denúncias serão apuradas administrativamente.

Conclusão
No final da reunião, ficou acertado um novo encontro técnico, quando as polícias

militar  e  civil  do  Estado  irão  apresentar  necessidades  tecnológicas  e  levantar
deficiências  para  implementação  do  plantão  virtual  em  outras  cidades  de  Minas
Gerais.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo Viegas, Sebastião Costa, Sargento Rodrigues e João Leite (substituindo o
deputado Zé Maia,  por  indicação da liderança do BTR),  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Duarte  Bechir  e  Cabo  Júlio.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a 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 da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Mônica Perpétua Carlos,
delegada da Delegacia Especializada de Homicídios de Betim, solicitando tomada de
providências com relação aos crimes de homicídio que teriam sido praticados por
policiais  militares  de  Contagem,  no  Município  de  Betim;  e  dos  Srs.  Rômulo  de
Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social, prestando informações em
atenção ao Ofício nº 3.136/2013/SGM; Silvestre da Silva, detento do Presídio Inspetor
José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves,  em que relata as violações dos
direitos  humanos  que  está  sofrendo  nesse  estabelecimento  prisional  e  pede
transferência para Teófilo Otôni ou Governador Valadares; Marcus Vinícius Queiroz
Barbosa,  coordenador-geral  da  Coordenação  Regional  do  Arquivo  Nacional  no
Distrito Federal - Coreg -, encaminhando certidão e cópias em DVD dos documentos
existentes no acervo dos órgãos de segurança e informação do regime militar nos
quais  os  temas  “Guarda  Rural  Indígena”,  “Centro  de  Recuperação  dos  Krenak”,
“Centro  de  Recuperação  da  Fazenda  Guarany”,  “Fazenda  Guarani”,  “Grin”,
“Resplendor-MG”, “Carmésia-MG”, “Krenak”, “Maxakali”, “Machacali” e “Colônia Penal
Indígena” (todos no Estado de Minas Gerais) estão registrados; Lucas Silva e Greco,
promotor  de  justiça  da  2ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  João  Pinheiro,
informando  que  a  documentação  foi  encaminhada  à  Polícia  Civil  com  vistas  à
instauração de inquérito policial para apuração dos fatos envolvendo a vítima Wolney
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Braga de Lima. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no
Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.
Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, e Marilda M. Barbosa Oliveira e
Silva,  procuradora-geral  de  Montes  Claros,  e  do  Sr.  Douglas  Szefer,  diretor
(substituto)  de  Gestão  Interna  do Gabinete  Pessoal  da  Presidência  da  República
(11/7/2014); das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, e Tassia
Rabelo de Pinho, secretária executiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e
dos Srs. Rodrigo Gonçalves Marciano de Oliveira, promotor de Justiça, e Luiz Antônio
Sasdelli  Prudente, corregedor-geral do Ministério Público do Estado (12/7/2014).  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Débora
Júlia Carvalho, o Sr. Jorge Vieira da Rocha, advogado; o Ten.-Cel. PM Ailton Cirilo da
Silva, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar  e do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, representando o Ten.-Cel. PM Márcio Ronaldo de Assis,
presidente da associação;  o 3º Sgt.  PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; o Ten.-Cel
PM Jair Antônio Pontes Neto, comandante, o Cap. PM Claudiomar de Melo, chefe da
Sessão de Recursos Humanos, e o 2º Ten. PM Carlos Henrique José de Carvalho,
comandante  do  3º  Pelotão,  da  177ª  Companhia,  os  três  últimos  militares  do  33º
Batalhão da Polícia Militar Betim-MG; o Sr. Edvaldo Piccinini Teixeira, presidente do
Clube dos Oficiais da PMMG e da CBMG; o Maj. PM Wanderlúcio Ferraz dos Santos,
chefe da Seção de Polícia Judiciária e Processos Administrativos da Corregedoria de
Polícia Militar, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  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 10.469/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, possíveis violações de direitos humanos sofridas
pelos moradores do Bairro Novo Reno, no Município de Coronel Fabriciano;
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nº 10.470/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, possíveis violações de direitos humanos e abuso
de autoridade sofridos pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração
do Ferro e Metais Básicos de Congonhas, Belo Vale e Ouro Preto e pela comunidade
de Antônio Pereira, do Município de Ouro Preto;

nº 10.471/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhada à
Comissão da Verdade em Minas Gerais a documentação recebida por esta comissão,
vinda  do  Arquivo  Nacional  no  Distrito  Federal  em  resposta  ao  Ofício  nº
1.973/2014/SGM;

nº 10.472/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja ouvida nesta
reunião a Sra. Débora Júlia Carvalho, viúva do Cb. PM Cristian Pablo Silva, sobre
denúncias de violações de direitos humanos desse militar, supostamente praticadas
pelo comandante do 33º BPM, em Betim-MG;

nº 10.474/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e  Apoio  Comunitário  e à Corregedoria-Geral  da  Polícia Militar  cópia  do
vídeo  sobre  ação  da  polícia  militar  durante  manifestação  realizada  no  prédio  da
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte em 2/7/2014, trecho das
notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária desta comissão em que consta o relato
de  Érica  Coelho  Espeschit  e  pedido  de  providências  para  a  identificação  dos
responsáveis  pela  ação  e  apuração  dos  fatos  que  culminaram  na  agressão  da
denunciante;

nº 10.475/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e Apoio Comunitário, à Promotoria de Justiça da Comarca de Barbacena e
à Corregedoria do Sistema Prisional do Estado cópia dos documentos recebidos por
esta  comissão,  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Ordinária  desta
comissão em que consta o relato de Luciano Avlis Marioley e pedido de providências
para  apuração  das  práticas  de  agressão  física  e  psicológica  contra  detentos  do
Presídio de  Barbacena,  entre  outras  denúncias  de violação aos direitos  humanos
praticadas no presídio;
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nº  10.477/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para,  em  audiência  pública,  discutir  e  buscar  esclarecimentos  sobre
denúncias de perseguição, intimidação e violência policiais, inclusive no que se refere
à atuação da polícia militar durante manifestação realizada no prédio da Companhia
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, em 2/7/2014;

nº 10.482/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
aos convidados, presentes e ausentes na audiência realizada em 9/7/2014, as notas
taquigráficas  da  17ª  Reunião,  que  teve  por  finalidade  debater  a  situação  de
invisibilidade em que se encontram os povos ciganos no Estado;

nº 10.483/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  as notas
taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária desta comissão e pedido de providências para
a efetivação de estudos e medidas aplicáveis para o reconhecimento e a declaração
da língua original do povo cigano como patrimônio cultural imaterial do Estado;

nº 10.484/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional as notas taquigráficas da 17ª
Reunião Ordinária desta comissão e pedido de providências com vistas à efetivação
de estudos e medidas aplicáveis para o reconhecimento e a declaração da língua
original do povo cigano como patrimônio cultural imaterial;

nº 10.485/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências com vistas a ampliar
as atividades destinadas a formação e capacitação de policiais civis e militares sobre
os grupos tradicionais  culturalmente  diferenciados,  a exemplo dos povos ciganos,
buscando-se  melhorias  nas  formas  de  atuação  policial  quanto  a  esses  públicos
específicos;

nº 10.486/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à
Associação Mineira de Municípios as notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária
desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  os  municípios  mineiros
contemplem, em seus planos diretores, áreas para os acampamentos ciganos, nos
termos  da  recomendação  contida  no  Programa  Nacional  de  Direitos  Humanos
(PNDH-3), Eixo Orientador III, Objetivo Estratégico III, alínea "k", que dispõe sobre a
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garantia  de  condições  para  a  realização  de  acampamentos  ciganos  em  todo  o
território  nacional,  visando a preservação de suas tradições, práticas e patrimônio
cultural;

nº 10.487/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana pedido de providências para que os municípios mineiros contemplem,
em  seus  planos  diretores,  áreas  para  os  acampamentos  ciganos,  nos  termos  da
recomendação contida no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), Eixo
Orientador  III,  Objetivo  Estratégico  III,  alínea "k",  que dispõe sobre a  garantia  de
condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território nacional,
visando a preservação de suas tradições, práticas e patrimônio cultural;

nº 10.488/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente desta Casa pedido de providências para que seja ampliada a divulgação,
pela  TV  Assembleia,  de  informações  sobre  a  diversidade  cultural  dos  povos
tradicionais,  em  especial  das  comunidades  ciganas,  e  as  formas  de  proteção  e
promoção de seus direitos;

nº  10.489/2014,  do  deputado Durval  Ângelo,  em que solicita  seja  encaminhada
manifestação  de  aplauso  à  Polícia  Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  pelas
investigações  do  esquema de  venda  ilegal  de  ingressos  para  jogos  da  Copa  do
Mundo 2014;

nº  10.490/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de providências  para o afastamento do Ten.-Cel.  PM Jair  Antônio Pontes Neto do
Comando do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Betim, tendo em vista denúncias de
supostas  violações  de  direitos  humanos  perpetradas  pela  referida  autoridade  em
desfavor de policiais militares submetidos a seu comando;

nº  10.491/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa de Direitos Humanos e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar as
notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  e  pedido  de
providências com vistas à apuração das denúncias de violações de direitos humanos
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de policiais militares lotados no 33º BPM, em Betim, que teriam sido praticados pelo
comandante da referida unidade, Ten.-Cel. PM Jair Antônio Pontes Neto, e que teriam
acarretado o suicídio do Cb. PM Cristian Pablo Silva, ocorrido em 3/7/2014, conforme
depoimento de Débora Júlia Carvalho, viúva do policial;

nº  10.492/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Betim, pedido de
informações contendo a relação de todos os policiais militares afastados por motivo
de licença médica e de saúde desse batalhão enquanto sob o comando do Ten.-Cel.
PM Jair Antônio Pontes Neto;

nº 10.493/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas a
todos os convidados presentes e ausentes da audiência pública realizada no Distrito
de Milho Verde, bem como à presidência da Câmara dos Deputados e à presidência
de sua Comissão Permanente de Direitos Humanos e Minorias, as notas taquigráficas
da 28ª Reunião Extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os
atentados  contra  a  vida  e  a  residência  do  Sr.  Luiz  Fernando  Ferreira  Leite,
ambientalista e defensor do patrimônio natural da região, e contra a residência do Sr.
Paulo Sérgio Torres Procópio, no Município de Serro;

nº 10.494/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando-
Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  28ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater, em audiência pública,
os  atentados  contra  a  vida  e  a  residência  do  Sr.  Luiz  Fernando  Ferreira  Leite,
ambientalista e defensor do patrimônio natural da região, e contra a residência do Sr.
Paulo  Sérgio  Torres  Procópio,  no  Distrito  de  Milho  Verde,  Município  de  Serro,  e
pedido  de  providências  com  vistas  à  instalação  de  um  posto  da  PMMG  nesse
município, em instalações cedidas pela Prefeitura Municipal de Serro, conforme as
discussões e as solicitações registradas nas referidas notas;

nº 10.495/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à
diretoria-geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  de  Minas  Gerais  as  notas
taquigráficas da 28ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências
com  vistas  a  agilizar  a  demarcação  do  Monumento  Natural  Estadual  Várzea  do
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Lajeado  e  Serra  do  Raio,  na  Área  de  Proteção  Ambiental  Águas  Vertentes,  em
particular em sua área que envolve o perímetro urbano de Milho Verde, tendo em
vista as discussões e as solicitações registradas nas referidas notas;

nº  10.496/2014,  do  deputado Durval  Ângelo,  em que solicita  seja  encaminhada
manifestação  de  apoio  aos  Srs.  Luiz  Fernando  Ferreira  Leite,  Bruno  Emiliano
Campolina  de  Araújo  e  Paulo  Sérgio  Torres  Procópio  pela  situação  em  que  se
encontram devido aos atentados sofridos contra suas residências e contra a vida do
primeiro, no Distrito de Milho Verde, Município de Serro.

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

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - João Leite.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014
Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o deputado

Paulo  Lamac,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  por  ele  subscrita.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater o processo de implantação,
em Coronel Fabriciano, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais - IFMG. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Rosângela  Mendes  Alves,  prefeita  municipal  de  Coronel
Fabriciano, e Glória Giudice, secretária de Educação e Cultura desse município; e os
Srs. Caio Mário Bueno Silva, reitor do IFMG; Marco Túlio Lamounier, vice-presidente
da Associação Comercial e Industrial de Coronel Fabriciano - Acicel; Lucas Carlúcio
Magalhães, pró-reitor de Extensão do IFMG; Luciano Lugão da Silva, Marcos da Luz,
Adriano Martins de Oliveira e Edem Almeida Arruda, vereadores da Câmara Municipal
de Coronel Fabriciano, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
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Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2014.
Paulo Guedes, presidente - André Quintão - Duarte Bechir - Tony Carlos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.278/2011

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.041/2010, tem por objetivo declarar de
utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - Apac -, com
sede no Município de Minas Novas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.278/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência ao Condenado - Apac -, com sede no Município de Minas
Novas. Seu estatuto constitutivo, conforme alteração registrada em 11/12/2013, diz
tratar-se de associação sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidade jurídica
próprios,  constituída  com  a  finalidade  de  auxiliar  as  autoridades  dos  Poderes
Judiciário e Executivo na gestão da execução penal, por meio da comunidade e da
prestação de atendimento e assessoramento aos presos condenados à pena privativa
de liberdade que puderem ser transferidos para o Centro de Reintegração Social -
CRS - daquela localidade.
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O  parecer  emitido  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressalta  que  a
documentação anexada à proposição em comento atende aos requisitos da lei que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública no Estado (Lei nº 12.972, de 1998), em
particular  no  que  toca  ao  seu  tempo  de  funcionamento  e  à  idoneidade  e  à  não
remuneração de seus diretores e conselheiros.

Cumpre a esta comissão destacar, em seu parecer, a consonância da proposição
com a Lei nº 15.299, de 2004, a qual acrescenta dispositivos à Lei de Execução Penal
no Estado (Lei nº 11.404, de 1994) e dispõe sobre a realização de convênio entre o
Estado e as Apacs, bem como com os pressupostos da recuperação e reinserção
social  de  detentos  que  norteiam  a  existência  e  a  finalidade  dessas  associações.
Nesse  sentido,  salienta-se  que,  conforme  seu  estatuto  constitutivo,  todas  as
atividades da Apac de Minas Novas visam à aplicação da metodologia “apaqueana”,
por  meio  de  atividades  de  assistência  social,  de  forma  gratuita,  continuada  e
planejada, incluindo apoio à família, educação, saúde, bem-estar, profissionalização,
reintegração social, pesquisas psicossociais e recreação.

Portanto, tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Apac de Minas Novas e sua
conformidade não apenas com os preceitos vigentes da socialização de infratores
condenados  mas  também  os  da  descentralização  do  modelo  penitenciário  atual,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.278/2011, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 2014.
Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.220/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Produtores
Rurais de Grão Mogol, com sede no Município de Grão-Mogol.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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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 5.220/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Produtores Rurais de Grão Mogol, com sede no Município de Grão-
Mogol. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como escopo a melhoria da qualidade de vida de seus associados.

A instituição busca organizar  e incentivar  a  produção  agropecuária;  promover  a
capacitação técnica dos associados; estimular o uso de tecnologias alternativas pelos
produtores e  a  produção,  industrialização  e comercialização coletivas;  fomentar  a
agricultura  familiar,  visando  o  desenvolvimento  rural  sustentável;  promover  a
cidadania  e  a  cultura  local  e  defender  os  direitos  humanos,  econômicos,  sociais,
culturais e ambientais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de
Grão-Mogol, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.220/2014 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.261/2014
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Criança  com  Distúrbios
Neurológicos, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 5.261/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da  Criança  com  Distúrbios  Neurológicos,  com  sede  no  Município  de  Coronel
Fabriciano,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que  tem  como  escopo  congregar  crianças  portadoras  de  distúrbios
neurológicos e prestar assistência a elas e a seus familiares.

Com esse propósito, a instituição busca interceder perante os órgãos públicos a fim
de  assegurar  a  todos  os  necessitados  tratamento  adequado  e  fornecimento  de
medicamentos com qualidade; promover campanhas educativas; e contribuir para o
desenvolvimento do tratamento dos distúrbios neurológicos .

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.261/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2014.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.270/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
Várzea Santo Antônio, com sede no Município de Itamarandiba.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.270/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Várzea Santo Antônio, com sede no
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Município  de  Itamarandiba,  voltada  para  o  fortalecimento  das  organizações
econômicas, sociais e políticas de seus associados.

A  instituição,  como  prevê  seu  estatuto,  busca  racionalizar  as  atividades
econômicas,  desenvolvendo  formas  de  cooperação  que  ajudem  a  produção  e  a
comercialização,  bem  como  garantir  os  direitos  dos  associados  junto  ao  poder
público,  principalmente  no  atendimento  das  necessidades  de  educação,  saúde,
habitação, transportes e lazer. Além disso, defende a proteção do meio ambiente.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela associação em prol do segmento
que  representa,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.270/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.271/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  dos Pequenos Produtores
Rurais de Mandiocuçu, com sede no Município de Itamarandiba.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.271/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Mandiocuçu,  com  sede  no
Município de Itamarandiba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem  como  escopo  congregar  pequenos  produtores  rurais  na  defesa  de  seus
interesses e direitos e fomentar a atividade agropecuária.
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Com esse propósito,  a instituição busca fortalecer  as organizações econômicas,
sociais e políticas dos produtores rurais e garantir os direitos desse segmento junto
ao poder  público,  principalmente  no  atendimento das  necessidades  de educação,
saúde,  habitação,  transporte  e  lazer.  Consta  ainda,  entre  suas  finalidades,  a
orientação  aos  associados  sobre  técnicas  agrícolas,  na  confecção de  mudas,  no
plantio, no armazenamento e no preparo da terra.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  em  prol  dos
pequenos produtores rurais de Mandiocuçu, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.271/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 7/8/2014
Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Carlos  Henrique  -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - João Leite - Leonardo Moreira -
Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado André Quintão) - 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 as especiais de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, às 14 horas, nos termos dos editais de
convocação.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2014
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

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

nº  10.452/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Educação
pedido de providências a fim de que os municípios recebam apoio para realizar o
transporte de universitários;

nº  10.453/2014,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  da  Educação
pedido de providências a fim de que os municípios recebam apoio para realizar o
transporte de universitários.

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

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - João Leite.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Sr. Márcio Geraldo Lomas, professor em Onça de Pitangui, por sua

excelente atuação na formação de jovens (Requerimento nº 7.429/2014, da deputada
Liza Prado);

de congratulações com a Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro pelos 50
anos de sua fundação (Requerimento nº  7.760/2014,  do deputado Antônio Carlos
Arantes);

de congratulações com a Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer -
Padre Tiãozinho pelos 10 anos de sua fundação (Requerimento nº 8.324/2014, do
deputado Gil Pereira);

de  congratulações  com a diretoria  e  os  funcionários  do  Hospital  Santa Rita,  de
Medina,  pela  inauguração  de  suas  novas  instalações  e  pela  criação  da  sala  de
urgência e emergência (Requerimento nº 8.410/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Cel. PM Cláudia Romualdo pela conquista do prêmio Bom
Exemplo em 2014,  na categoria Personalidade do Ano de 2013 (Requerimento nº
8.519/2014, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2014

ATA
ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2014
Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado André Quintão -  Entrega de Placa - Palavras do Sr.  Wantuil  Teixeira de
Paula - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André Quintão.

Abertura
O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a empresa Petisco & Mara.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Wantuil Teixeira de

Paula, presidente da Petisco & Mara; deputado federal Mauro Lopes, representando a
Câmara dos Deputados; Marco Antônio Junqueira, prefeito municipal de Caratinga;
Hélio  Donato  Dornelas,  prefeito  municipal  de  Santa  Rita  de  Minas;  e  juiz  Walter
Zwicker Esbaille Júnior,  membro da Vara da Infância e Juventude de Caratinga; a
Exma. Sra. Natália Silva Teixeira Rodrigues de Oliveira, filha do Sr. Wantuil Teixeira
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de Paula; e o Exmo. Sr. Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos também de registrar a presença dos Exmos. Srs. Ronaldo,

vice-prefeito municipal de Santa Rita de Minas; os vereadores Ademilson Lucas, José
Carlos da Silva, Josival e Clésio José, da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas;
Odiel  de Souza,  vice-prefeito  municipal de Caratinga;  vereador Sérgio Antônio,  da
Câmara Municipal  de Caratinga;  ex-deputado Mauro Lobo, conselheiro do BDMG;
venerável  mestre Aloísio Mauro Ferraz Junqueira,  representando a Loja Maçônica
Caratinga Livre; e Ary Soares da Silva, diretor executivo da Associação Comercial e
Industrial de Caratinga - Acic; da Exma. Sra. Lidiana Garcia, médica da Prefeitura de
Ibirité;  e do Exmo. Sr.  Domingos de Castro, vice-presidente do Centro Industrial  e
Empresarial de Minas Gerais - Ciemg -, integrante do sistema Fiemg.

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

pelo violinista Thiago Delegado.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado André Quintão
Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, que se reúne hoje, de maneira especial, para prestar esta justíssima
homenagem não só à empresa Petisco & Mara, mas também a seu dirigente maior,
Sr. Wantuil Teixeira de Paula, extensiva, obviamente, a todos os seus trabalhadores e
trabalhadoras.

Queria cumprimentar nosso querido amigo, presidente hoje em exercício, deputado
Adalclever Lopes. Esta reunião especial não poderia ser presidida por nenhum outro
deputado que não fosse o deputado Adalclever Lopes, que é da região, nela trabalha
e acompanha todo o trabalho desenvolvido pela Petisco & Mara. Queria, com muito
respeito, cumprimentar o homenageado, Sr. Wantuil Teixeira de Paula, que está aqui
nesta  noite.  É  um  prazer,  uma  honra  e  -  eu  diria,  Sr.  Wantuil  -  um  dever  da
Assembleia  Legislativa  prestar  esta  homenagem.  Quero  cumprimentar  todos  os
familiares  do  Sr.  Wantuil,  na  pessoa da Natália  Silva,  sua  filha,  e  também  Tiago
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Delegado,  músico,  que  fez  aqui  a  apresentação  do  nosso  Hino  Nacional.  Quero
cumprimentar também o deputado federal Mauro Lopes, que nos honra ao estar aqui
na Assembleia Legislativa e que representa a região de Caratinga e Minas Gerais na
Câmara dos Deputados; o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira - é uma
honra tê-lo aqui; e o prefeito de Santa Rita de Minas, Hélio Donato Dornelas. Sei que
contamos aqui também com o presidente da Câmara Municipal de Santa Rita e os
vereadores de Caratinga - sintam-se todos representados pelas duas autoridades dos
Executivos municipais.  Quero cumprimentar  também o Dr.  Walter,  juiz da Vara da
Infância e Juventude de Caratinga, e dar o testemunho de seu trabalho sério e de sua
atuação pensando não apenas a  curto,  mas também a médio prazo e buscando
melhorar a rede de proteção numa perspectiva progressista e social em Caratinga e
região - aqui, coordeno a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, e estamos
trabalhando  juntos  em  várias  iniciativas  do  Ministério  Público  nessa  construção.
Quero cumprimentar todos os convidados e convidadas, sei que há muitas pessoas
da região presentes; a imprensa de Caratinga; e o nosso ex-deputado Mauro Lobo,
que foi meu colega na Comissão de Participação Popular no meu primeiro mandato
nesta Casa. Na pessoa do Luciano, meu assessor regional,  quero cumprimentar -
peço licença - os companheiros do meu partido na região. Quero ainda cumprimentar
os funcionários, funcionárias, trabalhadores e trabalhadoras da empresa Petisco &
Mara.

Serei breve, até porque hoje o mais importante é o pronunciamento do Sr. Wantuil,
que nos dará aqui  o tom. Depois,  falará o nosso presidente,  deputado Adalclever
Lopes.

Cumprimento também os telespectadores da TV Assembleia. Esta reunião especial
está  sendo  transmitida  ao  vivo  para  aproximadamente  300  municípios  de  Minas
Gerais.

Eu teria alguns motivos para justificar esta homenagem, mas vou escolher dois que
considero importantíssimos. Quem aqui da Assembleia me conhece sabe que sou
muito  seletivo  na realização de homenagens especiais.  Nos meus três  mandatos,
talvez o número de homenagens que prestei aqui não passem dos dedos da minha
mão.  Esta  homenagem  em  particular  me  chamou  a  atenção  e  me  despertou  a
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iniciativa, em primeiro lugar, porque é muito importante que num estado como Minas
Gerais, com sua dimensão, que é continental, sua diversidade econômica, social e
cultural,  pessoas  e  empresas  que  fortalecem  o  desenvolvimento  regional  com
geração de emprego e renda sejam valorizadas. Se fôssemos nos ater ao motivo de
natureza de política pública, de política de Estado, o motivo já estaria plenamente
apresentado à sociedade de Minas Gerais. Por quê? Vocês, mais do que eu, sabem a
história pessoal principalmente do Sr. Wantuil. A empresa Petisco & Mara é formada
por brasileiros, por mineiros, na região de Caratinga, com uma forte presença, desde
o início,  de  valorização da região  por  empreendedores  que vieram de baixo,  por
pessoas que tinham tino comercial e que lutaram com suas próprias mãos.

A história da Petisco & Mara começa com uma sociedade entre o Sr. Wantuil e o
nosso saudoso vice-presidente José Alencar. José Alencar tinha um armazém, e o Sr.
Wantuil tinha um bazar. José Carlos de Oliveira tinha uma fábrica de macarrão. Há 58
anos eles se juntaram para formar a Alimentícia Santa Cruz Ltda., num momento de
um governo desenvolvimentista, que era o governo JK.

A região  foi  impulsionada pelo  café,  mas  buscava  diversificar  a  sua  economia.
Depois da revolução de 1930, no Brasil tivemos toda uma mudança e um estímulo
para o desenvolvimento industrial  brasileiro com bases nacionais,  diversificando a
nossa economia. Saímos daquele modelo agroexportador clássico, que chamamos
de economia colonial, para uma industrialização maior. O Sr. Wantuil e José Alencar
não perderam essa oportunidade. Pelo contrário, começaram um empreendimento, e
logo  depois  a  continuação  e  o  fortalecimento  ficaram  nas  mãos  do  Sr.  Wantuil
Teixeira,  que  foi  o  grande  condutor  do  crescimento  e  expansão.  Tivemos  a
apresentação de um vídeo institucional no Salão Nobre. O Tânico, do Rio de Janeiro,
que foi convidado pelo Sr.  Wantuil, faz menção dessa história. O fato é que o Sr.
Wantuil conseguiu ter uma trajetória de sucesso nesses 58 anos da empresa Petisco
& Mara, já agregando o biscoito. Mara é o macarrão, Petisco é o biscoito. Naquela
época ele iniciou a empresa no Distrito de Santa Rita, hoje Município de Santa Rita
de Minas, e já havia aberto outra unidade em Caratinga. A região foi beneficiada com
isso.

Essa trajetória mostrou que é possível, em nosso país, haver iniciativas exitosas no
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campo do desenvolvimento econômico com o esforço nacional, estadual e regional.
Somos também obrigados a reconhecer - e quem é de Caratinga sabe disso, que é
uma outra qualidade do Sr. Wantuil - que ele não foi mordido pela mosca azul, de
querer tirar o empreendimento daquela região para um outro centro mais atrativo. E
fez com que os benefícios desse empreendimento fossem compartilhados na região
de Caratinga e em outros municípios, como Santa Rita de Minas.

Hoje estamos falando, para quem acompanha a TV Assembleia, de uma produção
atual de quase 1.500.000kg. Estamos falando de uma produção que, além de Minas,
vai para os Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Sul de
Goiás. De Santa Rita e de Caratinga para o Brasil inteiro. Essa é uma conquista da
região, que não para.

Hoje estive conversando com o Edirlei, e ele me contava também dos planos de
expansão, de modernização tecnológica e do aumento que duplicará ou triplicará a
empresa,  que  virá  em  breve  gerando  mais  renda,  possibilitando  também  novos
empregos.

Em um primeiro momento, queria destacar a contribuição da empresa Petisco &
Mara,  sob a  direção  do  Sr.  Wantuil,  para  a  economia  mineira,  para  a  região  de
Caratinga e para o desenvolvimento nacional. Estamos provando, na última década, a
partir  do  que  foi  realizado  em  outras  décadas  e  com  outros  esforços,  que  é
perfeitamente  possível  o  Brasil  seguir  a  trilha  do  desenvolvimento  com  mais
distribuição de riqueza e com maior justiça social. Muitas vezes esses empresários e
trabalhadores são anônimos para o grande público, mesmo que suas marcas sejam
conhecidas, mas quem está por trás das marcas não tem o devido reconhecimento.

O que estamos fazendo hoje, na Assembleia, é reconhecer que a empresa Petisco
& Mara, há quase seis décadas, cumpre um relevante papel econômico e social para
a região Leste de Minas. Isso deve servir de exemplo para outros empreendedores,
outros  empresários  e  para  que  outros  grupos  que  atuam  em  Minas  Gerais
permaneçam no Estado e valorizem a nossa economia regional.

O segundo motivo que destaco, para não tomar mais o tempo de vocês, é dizer que
a economia, a política, a cultura, o esporte, mais do que representarem indicadores,
grifes  ou  marcas,  são constituídos por pessoas,  por  trajetórias,  por  superação de
desafios.
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Uma coisa me chamou muito a atenção, de que já comentei a respeito no Salão
Nobre, e o deputado Adalclever Lopes vai concordar comigo. Quando chegamos em
um lugar como Caratinga, região onde tenho a felicidade de trabalhar como deputado,
e muitas pessoas de visões políticas diferentes falam bem da mesma pessoa, podem
saber que ela tem os seus méritos. Alguém falou sobre antes e depois da Petisco &
Mara. O papel do Sr. Wantuil e as atividades econômicas que o seu grupo desenvolve
na  região  são  muito  positivos.  Uma  coisa  que  me  chamou  a  atenção  foi  esse
reconhecimento. Uma segunda questão é o processo. Muitas pessoas têm a visão de
que  um  patrimônio  empresarial,  uma expansão  industrial,  já  nasceu  pronto.  Não!
Conversei com pessoas próximas e sei que o Sr. Wantuil fará questão de contar sua
trajetória. O Sr. Wantuil não nasceu em berço esplêndido. Teve de ralar muito, usando
a gíria da juventude, para chegar onde chegou. E chegou com dedicação, sendo um
exemplo  que  deve  ser  seguido.  Além  dos  desafios  do  início,  da  implantação  e
consolidação de uma atividade econômica que foi exitosa, o Sr. Wantuil também teve
superação pessoal em relação à própria saúde. Todos nós sabemos da situação que
o  Sr.  Wantuil  superou,  e  com  a  qual  convive,  mas  de  maneira  absolutamente
compatível com sua determinação. O Sr. Wantuil é um homem determinado. Com 85
anos, ele continua ativo, lúcido e determinado a continuar a comandar, a expandir e a
deixar sempre essa contribuição econômica e social, que gera mais de 200 empregos
diretos, mais de 400 empregos indiretos, além de outras atividades. Ele não abre mão
dessa dedicação pessoal e exclusiva a sua empresa.

Sr. Wantuil, essa não é uma homenagem apenas do deputado André Quintão. Ela
foi  aprovada  por  todos  os  deputados  e  deputadas,  a  começar  pelo  deputado
Adalclever Lopes. É uma homenagem de todos que aqui se encontram, de Caratinga,
de Santa Rita e de toda a região, do Mauro Lopes e de tantas pessoas. Tenho certeza
de  que essa homenagem  é  um  dever  por  causa da  contribuição do  Sr.  Wantuil,
presente e vivificada a cada instante. Ela tinha de ser feita, e assim está sendo pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Fico  muito  feliz  de  ter  podido,  neste  momento,  ser  um  dos  porta-vozes  desta
homenagem. Tenho certeza de que esse é o sentimento que cada um que está aqui
gostaria de dizer,  desta tribuna ou pessoalmente, ou já disse no seu cotidiano na
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região.  É  óbvio  que  uma  andorinha  só  não  faz  verão.  Centenas  de  famílias  já
passaram  pelo  Petisco  &  Mara,  e  várias  famílias  de  lá  tiram  seu  sustento.  São
milhões de quilos produzidos que têm a inestimável contribuição de cada trabalhador
e de cada trabalhadora. Então, quando homenageamos uma empresa e o seu líder
maior, temos de, obrigatoriamente, homenagear aqueles trabalhadores anônimos, do
dia a dia, seja em que nível for.

Todos são muito importantes. É uma engrenagem que funciona para tudo dar certo.
E é essa engrenagem que está sendo também homenageada nesta noite.

Sr.  Wantuil,  que Deus ilumine muito o senhor e continue lhe dando muita força,
muita energia, e a toda a sua equipe de trabalho, a todo o corpo de funcionários da
Petisco & Mara, a todos os seus familiares, para que esse trabalho possa ser cada
vez mais reconhecido. E que, em cada canto de Minas Gerais, aquele empreendedor
e aquela micro, pequena, média ou grande empresa que está estabelecida no nosso
estado se apeguem a esses bons exemplos, porque precisamos cada vez mais de
um país com um tipo de crescimento econômico que busque o desenvolvimento não
só financeiro mas de pessoas com emprego e renda, e de maneira descentralizada e
regionalizada. Porque um sonho e uma obrigação que temos no exercício da vida
pública  é  também  fazer  de  Minas  Gerais  um  estado  com  menos  desigualdades
regionais  e  sociais.  E  a  melhor  forma de  fazer  isso  é  com desenvolvimento  nas
próprias regiões. Por isso o nosso reconhecimento ao senhor, à equipe, à família e a
todos que estão aqui. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Adalclever  Lopes,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.
Wantuil  Teixeira de Paula, presidente da Petisco & Mara,  de placa alusiva a esta
homenagem.  A placa entregue contém  os  seguintes  dizeres:  “Levar  alimentos  de
qualidade à mesa de centenas de milhares de brasileiros. Com essa nobre missão,
surgiu, em 1956, a Petisco & Mara S.A., fruto da determinação e do idealismo de
seus fundadores - Wantuil Teixeira de Paula e José de Alencar Gomes da Silva. De
um  tímido  começo  ao  atual  lugar  de  destaque  no  meio  empresarial,  o
empreendimento,  hoje  sob  o  comando  integral  de  Wantuil,  investe  na  mais  alta
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tecnologia  para  a  produção  de  macarrão  e  biscoitos.  Em  constante  processo  de
expansão,  suas  atividades  estendem-se,  ainda,  aos  ramos  imobiliário  e  pecuário,
gerando emprego e renda em Caratinga e região. E, para completar esse admirável
trabalho, tem participação ativa em diversos projetos sociais e filantrópicos. Por sua
importância social e econômica para o Estado, a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais presta sincera homenagem à empresa Petisco & Mara S.A.”.

O presidente - Convido o deputado André Quintão para que faça a entrega comigo.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Wantuil Teixeira de Paula
O momento é importante e emocionante. Nesta altura da vida, é bom receber um

prêmio dessa natureza.
Exmos. Srs. Deputado Adalclever Lopes, que preside esta reunião, representando o

presidente  da  Assembleia Legislativa  do Estado de Minas Gerais,  deputado Dinis
Pinheiro; Natália Silva Teixeira Rodrigues de Oliveira, minha filha; deputado federal
Mauro Lopes, meu amigo, além de deputado, meu compadre, padrinho de um filho
meu; Marco Antônio Junqueira, prefeito de Caratinga, muito prazer em ter você aqui -
posso considerá-lo quase meu sobrinho porque seu pai era quase meu irmão; Hélio
Donato  Dornelas,  prefeito  de  Santa  Rita  de  Minas,  onde  está  uma  unidade  das
minhas fábricas; Walter Zwicker Esbaille Júnior, juiz da Vara da Infância e Juventude
de Caratinga, muito obrigado pela presença, grande representante; deputado André
Quintão, autor desta homenagem, muito obrigado pelas suas palavras, não estava
preparado  para  recebê-las,  mas,  como  a  vida  sempre  oferece  certas  surpresas,
recebo esta homenagem com muito amor, muita alegria e honra; meus amigos de
Caratinga que aqui estão para me homenagear, muito obrigado pela presença. Vocês
são muito importantes para mim, que trabalho ainda nesta idade. Estão aqui também
a imprensa de Caratinga, pessoas amigas como o Humberto e a D. Neide e também
outras  representantes  da  imprensa  de  Caratinga.  Agradeço  de  coração  a  essas
pessoas tão ilustres, até mais do que o homenageado. Muito obrigado.

Vou ler umas poucas palavras que preparei para este momento. Tive de escrevê-las
porque, infelizmente, guardar tudo não é fácil, mas elas não vão levar muito tempo. É
com  muito  orgulho  que  encaro  a  homenagem  que  V.  Exas.  me  fazem  nesta
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oportunidade, num espaço nobre como este. Uma coisa assim me honra porque sei
que esta Casa já produziu vários nomes ilustres e vem escrevendo, muitas vezes
com o sacrifício da própria vida, a história de Minas e do Brasil. Fico lisonjeado e
engrandecido  por  ter  sido descoberto  numa pequena cidade do interior  de  Minas
Gerais.

Nasci  em  um  circo,  em  Bom  Jesus  do  Galho,  quando  o  hoje  município  ainda
pertencia a Caratinga. Foi acidente, porque meus pais estavam de viagem. Nasci sem
recursos, sem médico e sem imunidade a doenças que grassavam na época. Até os
17 anos trabalhei na roça e em serviços pesados para sobreviver. Mas minha mãe
queria o filho grande, urbano, cosmopolita. Mandou-me para Caratinga tentando fazer
com  que eu andasse  pelos  melhores  caminhos.  E,  sempre  que  eu acertava,  me
estimulava me ensinando que a gente tem que pensar grande. Seus conselhos e
ações foram da maior importância em minha vida.

Casei-me com uma bela moça, irmã de um José. Era um José qualquer e, também
como eu, matuto do interior, o que seríamos a vida toda, não fossem as facilidades do
momento,  nossa  ambição,  tenacidade  e  muito,  muito  trabalho.  Em  Caratinga,
consegui conquistar minhas indústrias e meu patrimônio, a que muitos exagerados
hoje chamam de império.

Este Zé foi meu colega num pequeno quarto de pensão. Saíamos nos sábados para
irmos ao cinema e nos domingos irmos juntos ao Clube Municipal, éramos grandes
amigos. Depois foi meu sócio, nos primeiros dias em nossa fábrica de macarrão. Mais
tarde tornou-se meu cunhado. Ele foi político também. Foi senador e chegou, com
sua  garra  e  influência,  à  Vice-Presidência  da  República.  E  teria  conquistado  a
Presidência, se a terrível doença não o tivesse levado tão cedo. Esse Zé, de quem
falo com tanto orgulho, é o Zé Alencar, que todos conheceram.

Nasci, como disse, em Bom Jesus do Galho e mais tarde fui para Itanhomi, depois
de passar por outros grotões pobres de nossa Minas Gerais. Entre outros serviços,
cortei cana na lavoura, capinei, plantei e colhi. Em Caratinga, meu primeiro trabalho
foi em uma pensão. Eu apanhava água na bica para os hóspedes se banharem. Eu
colhia  palha  de  café  para  o  pessoal  da  pensão  poder  cozinhar  a  comida  dos
hóspedes. Ao final desse serviço, eu ia para a estação ferroviária buscar hóspedes
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para essa pensão. Eu tinha que provar que era a melhor pensão do mundo. Não era,
mas eu tinha de convencê-los de que fosse. Hoje é moda a comida caseira. E o
antigo banho de caneca, comum na época, hoje chamamos banho de cavalo.

Graças a ter me tornado um empresário, fui obrigado a viajar por todo o Brasil à
procura  de  farinha  e  ir  até  a  Europa,  para  ver  de  perto  as  máquinas  que  devia
adquirir. Nunca fui à Europa ou a nenhum lugar a passeio, sempre a trabalho. Não
tive muito tempo ocioso, nem para mim, nem para minha esposa, nem para as filhas.
Tive  muitas  chances de  deixar  Caratinga,  mas  o  amor  à  terra,  ao  trabalho  e  às
minhas fábricas não me deram tempo para pensar nisso. E o tempo foi passando.
Hoje, com 85 anos, percebo que passou. Não me arrependo de nada que fiz, mas
sinto desejo de fazer o muito que ainda não fiz.

Muitas vezes, as pessoas julgam um negócio pelo seu tamanho,  esquecendo a
importância social  do mesmo. Nossa modesta empresa já conta com mais de mil
pessoas, que aqui iniciaram sua vida profissional e aqui se aposentaram. Isso não é
um marco importante?

Continuo adquirindo máquinas,  investindo,  aperfeiçoando meu trabalho.  Não sei
quando vou parar, mas quero deixar tudo pronto e organizado. O senso comum diz
que ninguém fica para semente, mas quem sabe?

É com muita honra que vim aqui dar satisfação de minha vida. Estou felicíssimo por
ser homenageado por esta Casa honrosa, que abriga cidadãos tão ilustres e distintos.
Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Cumprimento o Wantuil Teixeira de Paula, querido amigo e presidente da Petisco &

Mara;  a  Sra.  Natália  Silva  Teixeira,  filha  do  homenageado,  em  cuja  pessoa
cumprimento toda a família do Sr. Wantuil; os Exmos. Srs. deputado federal Mauro
Lopes;  Marco  Antônio  Junqueira,  prefeito  de  Caratinga;  Hélio  Donato  Dornelas,
prefeito  de  Santa  Rita  de  Minas;  Walter  Júnior,  juiz  da  Vara  da  Infância  e  da
Juventude de Caratinga; e deputado André Quintão, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Wantuil, quero dizer-lhe que o deputado André Quintão é um dos deputados mais
respeitados  desta  Casa.  Quando faz  algo,  ele  o  faz  em  nome de  Minas  Gerais,
porque ele é um exemplo do Parlamento de Minas.
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Os 70 anos  da Petisco & Mara representam a  trajetória  bem-sucedida  de  uma
empresa  que  soube  explorar  as  oportunidades  que  se  apresentaram  em  seu
caminho. Sempre foi sensível às mudanças ocorridas no País e no mundo, mas sem
se afastar do cotidiano de Caratinga e da região onde sua sede está localizada.

Não poderia haver lugar mais acertado para a instalação da empresa alimentícia. O
município recebeu o nome em razão da grande quantidade de carás brancos que
brotavam naturalmente nos montes onde se instalaram os seus fundadores no século
XIX e que os povos nativos chamavam de Caratinga.  Situada entre os  mares de
montanhas que se tornaram tão associados à própria imagem do Estado, Caratinga
foi muito beneficiada pela criação da fábrica de macarrão Santa Cruz, em 1956. Os
fundadores  eram  Wantuil  Teixeira  de  Paula  e  José  Alencar,  amigos  desde  a
adolescência  e  cunhados  na  vida  adulta.  Homens  de  negócio,  talentosos,  viriam
deixar, cada um a sua maneira, a sua marca na história. José Alencar, depois de sair
da Santa Cruz, integrou outras sociedades, como a Coteminas, que veio a ser um dos
maiores conglomerados têxteis da América Latina. Assim, alçando voos mais altos,
ele entrou para a política, tornando-se vice-presidente da República do nosso querido
Brasil.  Já  Wantuil  Teixeira  de  Paula,  por  sua  vez,  dedicou  sua  vida  ao
desenvolvimento econômico das regiões da Zona da Mata e principalmente do Rio
Doce, e, em virtude do arrojo de seus investimentos, foi carinhosamente apelidado
por todos nós de querido capitão da indústria.

Sob a hábil e competente liderança, a modesta fábrica se expandiu, sua produção
aumentou,  incorporou tecnologia de ponta,  aumentou seu quadro de funcionários,
abriu seu capital e passou a se chamar Petisco & Mara S.A.

O Sr. Wantuil preside hoje a empresa com a mesma garra e o mesmo entusiasmo
da juventude. Continua trabalhando pelo incremento da produção, que deve atingir,
em breve,  um milhão e meio de quilos  de macarrão e dois  milhões de quilos  de
biscoito  por  mês.  Ademais,  vem  diversificando  as  atividades  da  marca,  atuando
também na pecuária e no mercado imobiliário.

Sua importância na comunidade se deve também ao seu compromisso constante
com  obras  sociais  e  projetos  filantrópicos,  fundamentais  para  fazer  com  que  a
prosperidade experimentada há décadas pela Petisco & Mara se irradie para pessoas
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carentes sem vinculação direta com a empresa. Uma coisa que o Sr.  Wantuil  faz
questão é a não vinculação direta com a empresa. Além de beneficiar os que habitam
em seu entorno, a empresa tem influência positiva na vida de centenas de milhares
de  brasileiros,  ao  levar  à  mesa  alimentos  de  qualidade,  preparados  em  escala
industrial, mas com carinho e zelo caseiros, como se feitos pela mãe de cada um.

Motivo  de  orgulho  para  a  indústria  nacional,  a  Petisco  &  Mara  é  certamente
merecedora desta homenagem que hoje lhe presta a Assembleia de Minas, o povo de
Minas Gerais, por ocasião do aniversário de quase seis décadas de sua fundação.
Pela ocasião, transmito os parabéns do Legislativo mineiro a todos os colaboradores
da  empresa  e  cumprimento,  com  especial  ênfase,  o  seu  presidente  e  fundador,
Wantuil Teixeira de Paula. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Neste  momento,  convidamos  os  presentes  a  ouvirem  o  Coral  da

Assembleia, que sob a regência do maestro Guilherme Bragança, nos apresentará as
canções  Berimbau,  de  Baden  Powell  e  Vinícius  de  Moraes,  e  Carinhoso,  de
Pixinguinha e João de Barro (Braguinha).

- Procede-se à apresentação musical.
O  presidente  -  O  Sr.  Wantuil  Teixeira  de  Paula,  em  nome da  Petisco  &  Mara,

oferecerá aos componentes da Mesa cestas com produtos da empresa, que serão
entregues  pelas  seguintes  pessoas:  Adail  Ferreira  Dias,  Ezequiel  Liberato,  José
Santana  Pinto,  José  Pedro  Perez  de  Paula  Vasconcelos  Oliveira  e  Lígia  Perez
Teixeira Vasconcelos Oliveira.

- Procede-se à entrega das cestas.
Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
presença e, cumprido o objetivo, encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para a especial de amanhã, dia 8, às 14 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/8/2014
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Ângelo Alves Mendes - Palavras do
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - João Leite.

Abertura
O presidente (deputado João Leite) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião. Sob a

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

Ata
- O deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Associação  Mineira  de
Reabilitação - AMR - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos a tomar  assento  à  Mesa os Exmos.  Srs.  Ângelo  Alves

Mendes,  presidente  da  Associação  Mineira  de  Reabilitação  -  AMR;  e  Delson  de
Miranda  Tolentino,  presidente  do  Conselho  da  AMR;  a  Exma.  Sra.  Maria  Cristina
Abreu,  coordenadora  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  representando  a
secretária municipal adjunta de Direitos da Cidadania, Sílvia Helena; e o Exmo. Sr.
Sergio Bruno Zech Coelho, vice-presidente da AMR.

Gostaríamos de registrar  o recebimento de mensagens enviadas pelo Exmo. Sr.
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vereador Leonardo Mattos, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; pela Exma. Sra.
Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e pelo Exmo. Sr. Aécio Neves,
senador por Minas Gerais,  por meio das quais S. Exas. lamentam a ausência em
razão  de  compromissos  agendados  previamente,  cujos  horários  conflitam  com  o
deste evento, e cumprimentam, naturalmente, a AMR, pelo transcurso dos seus 50
anos de criação, e o deputado João Leite, pela brilhante iniciativa

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Sra. Kátia Ferraz, presidente do

Conselho  Estadual  do  Direito  das  Pessoas  com  Deficiência,  parceira  desta
Assembleia em vários eventos.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, o deputado João Leite, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Sr.  Ângelo  Alves  Mendes,  presidente  da  AMR;  Sra.  Maria  Cristina  Abreu,
coordenadora de Direitos das Pessoas com Deficiência, representando a Sra. Sílvia
Helena, secretária municipal adjunta de Direitos da Cidadania; Sr. Delson de Miranda
Tolentino,  presidente  do  Conselho  da  AMR;  Sr.  Sergio  Bruno Zech  Coelho,  vice-
presidente da AMR. Queria saudar também toda a equipe da AMR: as voluntárias,
que têm um papel tão importante na associação; a Rosana Ferreira, que aproximou
muito a Assembleia Legislativa da associação; o grande amigo José Murilo Procópio;
e todos vocês, que sabemos que contribuem tanto para a vida dessas crianças e
dessas  famílias,  a  quem  saúdo  também  nesta  tarde  no  Plenário  da  Assembleia
Legislativa.

Por volta dos 30 anos, Jesus Cristo deixou sua casa, em Nazaré, para iniciar sua
missão junto ao povo. Em companhia dos apóstolos, pela estradas da Galileia, Ele
caminhava,  de cidade em cidade,  para pregar e ensinar a todos a mensagem de
Deus. E Ele também se cansava, as viagens eram longas. Onde quer que parasse,
aglomerações se formavam para ouvi-Lo falar sobre a salvação e os valores que são
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preciosos para Deus. E o povo gostava muito de estar com Ele. Jesus dava atenção a
todos, por isso as multidões iam ao seu encontro. Muitos traziam seus doentes para
serem curados, outros queriam apenas o privilégio de estar com o Mestre.

Certa vez, algumas mães trouxeram suas crianças a Jesus. Elas queriam que Ele
as  tocasse  e  abençoasse.  Os  discípulos  quiseram  impedi-las.  Jesus,  porém,
percebendo que os discípulos queriam afastar dEle as crianças, chamou-as para si e
disse:  “Deixem  vir  a  mim  as  crianças  e  não  as  impeçam,  pois  o  reino  de  Deus
pertence aos que são semelhantes a elas”.

O próprio Deus estabeleceu para nós a forma amorosa com que devemos tratar as
crianças.  Desde  1964  a  AMR  vem  cumprindo  exemplarmente  seu  papel  de
reintegradora  na  sociedade  da  criança  e  do  adolescente  carente  portadores  de
deficiência motora. Com uma equipe qualificada, a AMR dá suporte a cerca de 500
crianças  e  adolescentes  através  de  oficinas  de  fisioterapia,  terapia  ocupacional,
psicologia, odontologia, serviço social e outras áreas fundamentais, como neurologia
e ortopedia. Além de realizar todo o trabalho médico, a AMR procura desenvolver com
seus pacientes projetos que estimulam a autoestima e a sociabilidade. Tais projetos
são de inclusão social,  esportiva e escolar  e também envolvem os familiares das
crianças.

Todo trabalho desenvolvido pela associação demonstra uma enorme preocupação e
atenção com o bem-estar e a qualidade de vida de todas essas crianças, o que nos
mostra a seriedade de toda a equipe. Desde sua criação, a associação tem como
objetivo auxiliar, da melhor maneira possível, a reabilitação do portador de deficiência.
Em busca desse objetivo, houve várias conquistas. Uma delas, recentemente, foi a
habilitação  da  oficina  de  ortopedia  da  AMR  no  programa  Viver  sem  Limites,  do
Ministério da Saúde. O programa, que consiste em oferecer apoio aos portadores de
deficiência, possui extensas exigências para inclusão de oficinas. Mais uma conquista
recebida através de todo esforço, dedicação e qualidade de todos os profissionais
envolvidos.

Sempre em busca de proporcionar o melhor para seus pacientes, a AMR tornou-se
referência  em  Minas  Gerais  pela  excelência  no  atendimento  multidisciplinar  de
reabilitação  motora.  Em  50  anos  de  existência,  vem  desenvolvendo,  com  amor,
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cuidado  e  profissionalismo,  funções  que  são  fundamentais  para  a  formação  de
nossas crianças e adolescentes.

Movidos  pelo  objetivo  de  proporcionar  assistência  à  saúde  e  toda  facilidade  e
tranquilidade  possíveis  no  dia  a  dia  dos  deficientes,  a  AMR  exerce  um  trabalho
inovador e de alta qualidade, digno de receber não só felicitações como também o
respeito e a admiração de todos nós.

Numa entrevista à TV Assembleia, que nos transmite agora para praticamente 400
cidades de Minas Gerais, estava dizendo que hoje a Assembleia Legislativa é que
está honrada de receber a AMR pelo trabalho que essa associação e todos vocês têm
prestado a essas crianças e a esses adolescentes. É nossa hoje a honra de recebê-
los e de representar a população de Minas Gerais nesta homenagem que prestamos
à AMR. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o deputado João Leite, representando o deputado Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Ângelo Alves
Mendes,  presidente da AMR, de placa alusiva  a esta homenagem. A placa a ser
entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Há  meio  século  praticar  o  bem  e  a
solidariedade é a rotina da Associação Mineira de Reabilitação - AMR. Esta entidade
sem fins lucrativos se dedica à melhoria da qualidade de vida e à inclusão social de
crianças  e  adolescentes  carentes  com  deficiências  motoras  causadas,
principalmente,  por  paralisia  cerebral.  Além  de  atendimento  médico  e  clínico
especializados, a instituição oferece órteses, próteses e equipamentos terapêuticos
feitos sob medida em sua própria oficina ortopédica, reconhecida pelo Ministério da
Saúde.  Por  tudo  isso,  a  AMR  tornou-se  referência  em  recuperação  motora
multidisciplinar  e  exemplo  de  promoção  da  cidadania  no  Estado.  A Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  justa  homenagem  à  Associação  Mineira  de
Reabilitação pelos 50 anos de sua fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Ângelo Alves Mendes

Meu caro deputado João Leite, autor do requerimento desta bonita homenagem à
nossa instituição; Sra. Maria Cristina Abreu, coordenadora de Direitos das Pessoas
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com Deficiência; Srs. Delson Tolentino, presidente do conselho da AMR e meu chefe,
e  Sergio  Bruno  Zech  Coelho,  caro  amigo,  braço  direito  na  AMR  e  nosso  vice-
presidente;  caros  colegas da AMR,  voluntários,  funcionários,  colegas  de diretoria,
senhores parlamentares, autoridades presentes, pacientes e familiares que aqui nos
prestigiam, caros amigos da AMR, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta
Casa hoje para participar desta reunião em homenagem à AMR pela passagem dos
seus 50 anos.

Essa alegria, asseguro a vocês, não é só minha, é de toda a equipe da AMR, que,
diariamente,  se empenha em proporcionar  melhor  qualidade de vida a crianças e
adolescentes carentes com deficiências físicas. Essa alegria é também das famílias
de  nossas  crianças,  de  nossos  parceiros,  de  nossos  voluntários  e  daqueles  que
ajudaram e ajudam, de alguma forma, a construir nossa história.

Em nome dos que apoiam e atuam na AMR, agradeço aos deputados mineiros, na
pessoa  do  deputado  João  Leite,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta
homenagem  à  AMR  pelo  seu  cinquentenário,  a  distinção  especial  que  nos
proporcionam nesta tarde.

A  Associação  Mineira  de  Reabilitação  nasceu  de  um  sonho  e,  hoje,  no  seu
cinquentenário,  se  consolida  como  referência  em  todo  o  País  no  atendimento
especializado  em  reabilitação  motora.  Nestas  cinco  décadas,  guardamos  muitas
lições. A primeira delas, que até hoje nos inspira, permanece atual. Refiro-me aqui à
demonstração  de  amor  ao  próximo  e  ao  desprendimento  demonstrado,  ainda  na
década  de  1960,  por  seus  dois  criadores:  o  médico  Márcio  de  Lima  Castro,
especialista em medicina de reabilitação, e o engenheiro José Mendes Júnior,  na
época, presidente da Construtora Mendes Júnior. Ao atraírem para essa nobre causa
outras pessoas, entidades e empresas, conseguiram criar e viabilizar um centro de
atendimento  que  é  motivo  de  orgulho  de  toda  a  comunidade  mineira.  Por  isso,
sempre serão merecedores de nossa gratidão.

A AMR nasceu como um núcleo do Hospital Arapiara, no Bairro Gameleira. Desde
então, mantivemos nossa atuação sustentada pelos pilares do comprometimento, da
seriedade, da transparência e, especialmente, da qualidade do trabalho desenvolvido.
Somos  uma entidade  sem  fins  lucrativos,  que  atende  regularmente  mais  de  500
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crianças e adolescentes carentes com deficiência física, com idades de até 17 anos,
residentes em Belo Horizonte e em 22 municípios mineiros.

Desde sua criação, a AMR já recebeu mais de 50 mil pacientes e realizou perto de
5  milhões  de  atendimentos  em  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  fonoaudiologia,
musicoterapia,  psicologia,  esporteterapia,  ortopedia  e  neuropediatria,  entre  outros.
Além disso, temos o compromisso de auxiliar as crianças e seus familiares por meio
de projetos de inclusão escolar, esportiva e social. São números que impressionam.
No entanto, por maiores que possam parecer, não são suficientes para dar a exata
dimensão do trabalho dedicado e devotado que nossa equipe executa e do impacto
positivo gerado na vida de cada paciente atendido pela AMR e, consequentemente,
de  sua  família.  É  uma causa  muito  maior,  é  uma bandeira  erguida  na  luta  pela
garantia  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência.  Direitos  traduzidos  em  vidas
transformadas,  reabilitadas,  autônomas  e  independentes,  inseridas  na  escola,
atuantes no mercado de trabalho e na sociedade, exercendo sua plena cidadania,
com todos os seus direitos e deveres.

Se, no passado, o objetivo era estruturar e consolidar a organização, hoje nosso
desafio é mantê-la em contínuo crescimento, atendendo às demandas da sociedade,
visando sempre à melhoria contínua e à excelência no serviço prestado.

A busca por resultados é objetivo de todas as organizações, mas a AMR vai além,
buscando sempre a excelência aliada à permanente atenção à pessoa. O carinho e a
atenção  para  com  os  que  nos  procuram  e  suas  famílias  são  diferenciais  que
manteremos sempre como um compromisso para o futuro.

Como já lhes disse, a homenagem de hoje tem grande significado para todos da
AMR. Mais do que evidenciar o simbolismo de 50 anos, ela nos leva a refletir sobre
nossas escolhas e a contribuição que buscamos oferecer para a construção de uma
sociedade mais justa e menos excludente. E, principalmente, reforça a convicção de
que o caminho iniciado na década de 1960 foi e continuará a ser generoso e nos
oferecerá gratas surpresas.

Mais  uma  vez,  caro  deputado,  agradeço  esta  bela  homenagem  atestando  a
importância de um momento feito este para nossa organização. Esse reconhecimento
só reforça nosso compromisso com a sociedade de Minas Gerais e nos dá força para
seguir em frente.
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Muito obrigado a todos os amigos da AMR aqui presentes.
O locutor - Com a palavra, o deputado João Leite, representando o presidente desta

Casa.
Palavras do Presidente

Seja  muito  bem-vinda,  Kátia,  sempre  presente  neste  Plenário  e  nas  lutas
importantes que ocorrem nesta Casa. Queria saudar também o conselheiro Kouros
Monadjemi, que está conosco nesta tarde.

Farei  a leitura do pronunciamento do presidente da Assembleia,  deputado Dinis
Pinheiro, que me solicitou que sua mensagem fosse lida a todos que representam a
AMR. (- Lê:)

“A Assembleia  mineira,  que  tem  conscientemente  empunhado  as  bandeiras  da
promoção da cidadania e da  saúde pública,  sente-se profundamente  honrada em
comemorar os 50 anos da AMR.

Essa organização sem fins lucrativos, atendendo atualmente cerca de 500 crianças
e  adolescentes  carentes,  vem  assistindo,  ao  longo  dos  anos  e  de  forma
multidisciplinar,  jovens  com  deficiência  motora  ocasionada  por  síndromes
neurológicas e, na maior parte, por paralisia cerebral.

Hoje  sabemos  que  deficiência  é  um  termo  discutível,  mas  significa  que  uma
pequena  porção  dos  milhões  de  células  que  existem  no  cérebro  foi  destruída  e,
portanto, a criança afetada passa a apresentar dificuldades de desenvolvimento. Se
as células lesadas não podem se regenerar, as restantes podem ser estimuladas a
funcionar o mais adequadamente possível, ativando as potencialidades desse jovem.
Em cada mil bebês que nascem, dois podem ser atingidos, mas não há um caso igual
ao outro, e a perturbação não é progressiva.

De  acordo  com  a  localização  das  lesões  e  áreas  do  cérebro  danificadas,  as
manifestações são bastante diferentes, com diversos graus de comprometimento. A
melhora  manifesta-se  progressivamente  e  graças  a  um  trabalho  constante  e
persistente,  envolvendo  sobretudo  a  família,  a  partir  dos  cuidados  de  médicos,
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas.

É com tal filosofia que a AMR vem desenvolvendo seu generoso trabalho, voltado
para  pessoas  para  quem  a  vida  é  extremamente  exigente.  Há  meio  século,  a
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organização acredita em um sonho e confia no destino, perseguindo a superação dos
limites ao mesmo tempo em que, sem julgamentos, considera os desígnios voltados
para cada um.

Não  é  necessário  muito  para  perceber  e  acolher  quem  parece  diferente  e  é
incompreendido, apesar de seus sonhos, sentimentos e expectativas.

O  compartilhamento  dos  desafios  entre  todos  os  envolvidos,  num  ambiente  de
acolhimento e afeto, atua no processo de inclusão social orientando o adolescente ou
criança em relação aos seus direitos e qualificando-o para uma melhor participação
em sua comunidade. A autoestima e a qualidade de vida dessa juventude vinda de
um meio carente,  junto  com o  atendimento  clínico especializado,  são importantes
preocupações dos programas desenvolvidos pela associação.

Em outra vertente, o tratamento dos pacientes inclui os serviços de uma oficina
ortopédica, com ênfase em órteses, próteses e equipamentos terapêuticos fabricados
sob medida. A oficina ortopédica da AMR está habilitada pelo Ministério da Saúde.

Por esta contínua história de competência, seriedade e profissionalismo que vem
reabilitando o portador de deficiência, a AMR, mais que um exemplo, é um alento
para todos os que creem numa sociedade mais justa, com oportunidades iguais para
todos. Sendo esse trabalho um grande desafio na sua realização no dia a dia, a AMR
merece desta Casa todo o apoio  e suporte necessários.  Pelo exemplo de infinita
compreensão que vem iluminando cada um de nós, no afã de modificar e transformar
a  realidade,  esta  homenagem  representa  um gesto  da  mais  intensa gratidão  dos
cidadãos de Minas Gerais”. Muito obrigado.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
deputadas e os deputados para a especial de terça-feira, dia 12, às 9 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição de
12/8/2014.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/7/2014
Às 9 horas, comparecem na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg -  os deputados Braulio Braz,  Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Carlos Arantes
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  debater,  com  a  participação  de  todos  os  setores  de
produção  de  Minas  Gerais  e  da  Fiemg,  as  demandas  desses  setores  e  coletar
sugestões e encaminhamentos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir o deputado federal Weliton Prado e o Sr. Olavo Machado Júnior,
presidente da Fiemg, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/8/2014
Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rômulo Viegas, Duarte Bechir e João Leite (substituindo o deputado Zé Maia, por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.504/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública as perseguições sindicais no período da ditadura,
considerando-se como desdobramento do ciclo de debates Resistir Sempre. Ditadura
Nunca Mais. 50 Anos do Golpe 64;

nº 10.505/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja
reajustado o valor mensal de custeio de cada Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac - em funcionamento no estado, tendo em vista a melhoria e
expansão da execução penal nessas entidades;

nº 10.506/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública possíveis violações de direitos humanos sofridas
pelos moradores do Município de Timóteo em decorrência da poluição atmosférica
que atinge a região;

nº 10.507/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  sejam
solucionados  os  problemas  encontrados  na  Apac  feminina  de  São  João  del-Rei
decorrentes da falta de recursos para suprir a demanda crescente de vagas no local;

nº 10.508/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
destinada a debate público para discutir com a Central Única das Favelas - Cufa - a
Lei nº 20.808, de 26/7/2013, que institui o Dia Estadual das Favelas, a ser celebrado
anualmente no dia 4 de novembro;

nº 10.509/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater em audiência pública a situação das ocupações urbanas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte;
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nº 10.510/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para efetuar em audiência pública, lançamento de dois livros da Editora O Lutador:
Pastoral carcerária, do Frater Henrique Cristianus; e Apac: a face humana da prisão,
de autoria da Comissão de Direitos Humanos;

nº  10.511/2014,  da  deputada Maria  Tereza  Lara,  em que  solicita  seja  realizada
reunião  para,  em  audiência  pública,  discutir  os  impactos  ambientais  que  serão
provocados pelo empreendimento minero-exportador da empresa Manabi S.A, que
tem  por  objeto  o  empreendimento  minerário  Morro  do  Pilar  Minerais  junto  às
comunidades tradicionais e comunidades remanescentes de quilombo no Município
de Morro do Pilar;

nº  10.512/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
audiência  pública  e  visita  à  Apac  de  Alfenas  para  conhecer  os  trabalhos  de
ressocialização dos recuperandos e ouvir demandas do sistema prisional da região;

nº  10.513/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
audiência  pública  e  visita  à  Apac  de  Itabirito  para  conhecer  os  trabalhos  de
ressocialização dos recuperandos e ouvir demandas do sistema prisional da região;

nº  10.514/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
audiência pública e visita ao Município de Ouro Preto para conhecer os trabalhos de
ressocialização dos recuperandos  do método Apac  e  ouvir  demandas do sistema
prisional da região;

nº  10.515/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
audiência pública e visita à Apac de Lagoa da Prata para conhecer os trabalhos de
ressocialização dos recuperandos e ouvir demandas do sistema prisional da região;

nº  10.516/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  sejam  realizadas
audiência  pública  e visita  à  Apac  de Manhumirim  para  conhecer  os  trabalhos  de
ressocialização dos recuperandos e ouvir demandas do sistema prisional da região;

nº 10.517/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
ao presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental, ao presidente da Unidade
Regional Colegiada Jequitinhonha nesse conselho e à Superintendência Regional de
Regularização Ambiental do Jequitinhonha para Ciência pedido de providências a fim
de  não  realizarem  a  reunião  do  referido  conselho  no  Município  de  Diamantina,
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agendada para o dia 14/8/2014, sem os subsídios necessários para a avaliação dos
impactos  que  atingirão  as  comunidades  tradicionais  na  área  do  projeto  minero-
exportador  empreendido  pela  empresa  Manabi  S.A.,  e  a  fim  de  que  sejam
incorporados  ao  processo  de  licenciamento  ambiental  pareceres  das  Fundação
Cultural Palmares, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan - e
do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Incra  -,  conforme
recomendação do Ministério Público Federal;

nº 10.518/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater em audiência pública a implantação do método Apac na execução penal
em  Minas  Gerais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/8/2014
Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ipaba a deputada Luzia Ferreira

e o deputado Paulo Lamac,  membros da supracitada comissão.  Havendo número
regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a regularização fundiária  de imóveis  do Município  de Ipaba,  que em sua
grande parte não possuem registro no cartório competente. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Lopes Braz, vereadora
no  Município  de  Ipaba;  Ronise  Rocha  Villarino,  oficial  substituta  do  Cartório  do
Registro  de  Imóveis  de  Caratinga;  e  os  Srs.  Raone  Ferreira  de  Araújo  Abreu,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ipaba;  Ebinho  Pascoal,  Juninho  da  Saúde,
Everton  Couto,  Mano Peter,  Jadir  Rodrigues dos  Santos e Alexandro Clarindo de
Oliveira,  vereadores  no  Município  de  Ipaba;  Pablo  Martins  Drumond,  oficial  do
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Ipaba; Ailton Barbosa de Sousa,
oficial  do Cartório do Registro de Imóveis de Caratinga; Vinicius Christian Ferreira
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Silva,  arquiteto  e  urbanista;  Geraldo  dos  Reis  Neves,  ex-prefeito  de  Ipaba;  João
Roberto Leodoro, presidente da Câmara Municipal de Caratinga; e José do Carmo
Fontes, chefe de gabinete do prefeito municipal de Caratinga, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que deu  origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.112/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro,
com sede no Município de Cambuí.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Capoeira São Jorge Guerreiro, com sede no Município de Cambuí, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo  a defesa e  a proteção
dessa cultura nacional, preservando e respeitando suas origens.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  estimula,  por  meio  da  prática  da
capoeira,  a  educação  ambiental  e  a  qualidade  de  vida  dos  praticantes,  realiza
atividades  culturais  e  educativas  e  ministra  conferências,  seminários,  cursos  e
treinamentos relativos à sua área de atuação.
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Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à
cultura  e  também  à  prática  esportiva  e  de  lazer  da  população  de  Cambuí,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.112/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.114/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De  autoria  do  deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo  Cultural  Núcleo  Técnico  de  Artes
Cênicas - Nutac -, 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 em análise pretende declarar de utilidade pública o Grupo Cultural

Núcleo Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a
promoção da cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico e a
realização de estudos e pesquisas .

Na consecução desse propósito,  a  instituição  desenvolve  e  promove projetos  e
ações culturais  e artísticas,  incentiva  e  difunde trabalhos literários  e audiovisuais,
realiza  ações  de  qualificação  e  requalificação  técnica  e  desenvolve  e  promove  a
integração  de  iniciativas  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  do  turismo,  em
especial o histórico-cultural, entre outros.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol do
desenvolvimento da política cultural no Município de  Belo Horizonte, 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 5.114/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.254/2014
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 Mulatos do Samba,
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  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Grêmio

Recreativo  Bloco  Caricato  Mulatos  do  Samba,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como escopo o desenvolvimento, a promoção e o incentivo da cultura e a defesa do
patrimônio histórico e artístico nacional.

A  instituição  elabora  e  desenvolve  programas  de  natureza  cultural,  recreativa,
social, esportiva e musical; executa projetos de ação comunitária; ministra atividades
de ensino musical; promove eventos sociais, artísticos, culturais, lúdicos e de lazer,
entre outros.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  entidade  no  apoio  às
atividades culturais e de lazer, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  5.254/2014 em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Elismar Prado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/8/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Ulysses Gomes

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Questão de Ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 5.425 a 5.440/2014 - Requerimentos nºs 8.611 a 8.625/2014 -
Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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 - Antônio Genaro - Antonio
Lerin - Arlen Santiago -  Carlos Henrique - Deiró Marra -  Elismar Prado -  Fabiano
Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira
- Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sávio
Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h2min, 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 Vanderlei Miranda, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  sei  que V.  Exa.  vai  interromper  a

reunião,  pois  teremos  agora  um  debate  público  sobre  incubadoras  e  parques
tecnológicos em Minas Gerais. Porém, vi hoje uma notícia pela imprensa dizendo que
os deputados estariam retirando a PEC nº 68, que propôs a retirada da Constituição
do  item  que  prevê  para  qualquer  privatização  de  empresa  pública  em  Minas,
especialmente Copasa, Cemig e Gasmig, o referendo popular. Existe uma PEC que
propõe  a  retirada  desse  referendo  popular,  abrindo,  portanto,  perspectivas  para
privatização imediata da Gasmig e a privatização da Cemig. Ouvi dizer pela imprensa
que  essa  PEC seria  retirada  e  que isso  seria  lido  hoje  em  Plenário.  Portanto,  a
questão de ordem que faço a V. Exa. é para saber se chegou até a Mesa da Casa a
solicitação de retirada da PEC nº 68, até para que possamos comemorar essa vitória
dos movimentos sociais que se organizaram. Também é uma vitória do bloco Minas
sem Censura, que se colocou sempre contrário a essa PEC e a favor da manutenção
da Cemig, da Copasa e da Gasmig como empresas estatais, longe da privataria que
estava anunciada. Então perguntaria a V. Exa. se essa PEC chegou. Aproveito para
cumprimentar os professores e as professoras que estão aqui hoje e vieram de longe,
de diversas cidades do interior, para se manifestar contra o reajuste que não foi dado
e contra a situação de calamidade em que vivem as escolas públicas estaduais. Os
professores já não sabem o que vai acontece com a Lei nº 100. Por isso quero saudar
os  professores  e  as  professoras,  parabenizá-los  e  nos  colocar  solidários  a  essa
manifestação. E mais uma vez quero repudiar a ação do governo do Estado contra a
educação pública mineira e o fato de os  professores estarem sendo perseguidos.
Relato ainda, Sr. Presidente, a V. Exa., que até hoje as professoras estão proibidas
de se alimentarem na escola, por ordem do governo do Estado de Minas Gerais. Não
há previsão sequer da complementação da alimentação escolar aos professores. Até
a isso a professora se submete: a essa proibição nas escolas públicas. Então, meus
parabéns às professoras, que estão sempre lutando. Esperamos que essa tormenta
que os professores vivem, há pelo menos 12 anos, tenha fim para que vocês possam
ter paz e trabalhar sossegados na escola. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Informo ao deputado Rogério Correia que o requerimento ainda não
foi recebido pela Mesa.
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Correspondência
- O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado, agradecendo manifestação de

aplauso  formulada  por  esta  Casa,  em  atenção  a  requerimento  da  Comissão  de
Segurança Pública, pela atuação do governo e da PMMG na manutenção da ordem
durante a Copa do Mundo de 2014.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 5.933/2013, da Comissão de Educação,
e 8.218 e 8.219/2014, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Boares Nazario, presidente da ONG Brasil Igualdade para Todos, propondo a
criação  da  Polícia  Penitenciária  de  Minas  Gerais.  (-  À  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.563/2013, da
Comissão de Direitos Humanos, e 6.903/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário de Casa Civil em exercício (7),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.723/2013, da Comissão de
Participação  Popular;  5.614/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  6.654  e
6.655/2013, da Comissão de Política Agropecuária;  7.273, 7.838 e 8.179/2014, da
Comissão de Segurança Pública; e 7.430/2014, do deputado Pompílio Canavez.

Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao
Requerimento  n°  2.159/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  (-  Anexe-se  ao
referido requerimento.)

Do Sr. Fernando Novais, presidente do PSB de Machacalis, encaminhando cópia do
Manifesto em Defesa do Hospital Cura D'Ars de Machacalis  e solicitando o apoio
desta Casa para a continuidade da prestação de serviços de saúde à população da
região. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Frederico Pellucci, procurador da República, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.938/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Humberto  Oliveira  Barbosa,  da  Usina  de  Aimorés  -  Hidrelétrica  Eliezer
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Batista, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 2.616/2014/SGM.

Do  Sr.  Jaime  Luiz  Rodrigues  Junior,  presidente  do  Colegiado  de  Gestores
Municipais da Assistência Social do Estado de Minas Gerais, solicitando a intercessão
desta Casa junto ao governo do Estado com vistas à regularização dos repasses do
Piso Mineiro de Assistência Social  aos municípios  e à adoção da metodologia de
transferência automática dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra.  Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária  de Educação Continuada,
Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão  do  Ministério  da  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.393/2014, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.386/2014,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Orlando Henrique Costa de Oliveira, chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério da Integração Nacional, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 3.881/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Do  Sr.  Paulo  Antonio  Moreira  e  outros,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de
Visconde do Rio Branco, encaminhando documento produzido por lideranças do VII
Circuito  Zona  da  Mata  contendo  reivindicações  acerca  dos  problemas  da
agropecuária regional. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Dos Srs. Raimundo Benoni Franco, secretário de Desenvolvimento e Integração do
Norte  e  Nordeste  de  Minas,  e  Samir  Moysés,  diretor-geral  do  Instituto  de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, prestando informações relativas aos
Requerimentos  n°s  8.102,  8.104  e  8.108/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das
Águas. (- Anexe-se ao Requerimento nº 8.104/2014.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  8.067,  8.201  e  8.403/2014,  da
Comissão de Segurança Pública.
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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.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.425/2014

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do
Córrego do Fanado, Grota dos Ferreiras,  Córrego do Engenho e Grota do Barulho,
com sede no Município de Angelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Córrego do Fanado, Grota dos Ferreiras, Córrego do Engenho e Grota do
Barulho, com sede no Município de Angelândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Diante  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  dos

Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Fanado, Grota dos Ferreiras, Córrego do
Engenho  e  Grota  do  Barulho,  com  sede  no  Município  de  Angelândia,  e  o
comprometimento com suas finalidades estatutárias, buscamos declarar de utilidade
pública a instituição.

A declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos para o desenvolvimento
de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado pela instituição,  por certo terá o
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na 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 5.426/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São José funciona

regularmente  desde  a  sua  fundação,  em  19  de  julho  de  1985.  Sua  sede  está
localizada na Rua Paraguai, 223, Bairro São José, no Município de Jequitinhonha.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria
composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De
acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são cultivar a mais ampla e
perfeita cordialidade entre os sócios; proteger a saúde da família, da maternidade, da
infância e da velhice através da distribuição de medicamentos, cadeiras de rodas,
próteses, assistência médica e odontológica;  integração dos seus beneficiários  ao
mercado de trabalho através da criação de oficinas para preparação de mão de obra,
entre outros objetivos.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada, atende plenamente aos requisitos legais para a declaração 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 do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.427/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com

sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Passos, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação: A Associação dos Deficientes Visuais de Passos é uma organização

não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2 de dezembro de 2008.
Desenvolve  importante  trabalho  assistencial  e  filantrópico,  cumprindo  suas

finalidades estatutárias  de promover  e incentivar  os deficientes  visuais  através de
atividades culturais, recreativas e assistenciais, bem como inseri-los no mercado de
trabalho conscientes de suas limitações.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por sua importância contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 5.428/2014
Declara de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros  de Capetinga,

com sede no Município de Capetinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros de

Capetinga, com sede no Município de Capetinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação: A Associação Amigos Caminhoneiros de Capetinga é uma organização

não governamental,  sem fins lucrativos, fundada em 26 de fevereiro de 1994, que
desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades
estatutárias  de  defender  os  interesses  de  seus  associados  perante  os  órgãos
públicos,  as  entidades  privadas  e  a  sociedade;  promover  festivais,  feiras
beneficentes,  exposições  e  competições  esportivas  e  colaborar  com  programas
governamentais municipais.
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A documentação apresentada confirma que a diretoria da entidade é constituída por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  ela  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.429/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação Espírita  Pai  Kachambi,  com sede no

Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Pai Kachambi,

com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação:  A  Associação  Espírita  Pai  Kachambi  é  uma  organização  não

governamental, sem fins lucrativos, fundada em 24 de junho de 1970, que desenvolve
importante trabalho de cunho comunitário nas áreas de assistência social, bem como
o estudo do espiritismo, a prática da caridade espiritual, moral e filantrópica.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Pela importância do trabalho desenvolvido pela associação, contamos com o apoio
de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.430/2014
Isenta  os  produtos  alimentícios  para  diabéticos  da  cobrança  do  Imposto  sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam isentos  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - os produtos alimentícios para diabéticos.

Art.  2°  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor a partir do primeiro mês do ano subsequente ao de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Liza Prado
Justificação: A diabetes é uma doença metabólica caracterizada por um aumento

anormal do açúcar ou glicose no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do
organismo, porém, quando em excesso,  pode trazer  várias complicações à saúde
como, por exemplo, o excesso de sono no estágio inicial, cansaço e problemas físico-
táticos  em  efetuar  as  tarefas  desejadas.  Quando  não  tratada  adequadamente,  a
doença pode ter complicações, como ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência
renal, problemas na visão.

A diabetes é uma doença bastante comum no mundo, acometendo cerca de 7,6%
da  população  adulta  entre  30  e  69  anos  e  0,3%  das  gestantes.  Alterações  da
tolerância à glicose são observadas em 12% dos indivíduos adultos e em 7% das
grávidas.  Porém,  estima-se  que  cerca  de  50%  dos  portadores  de  diabetes
desconhecem o diagnóstico. Segundo uma projeção internacional, com o aumento do
sedentarismo,  da obesidade e com o envelhecimento da população, o número de
pessoas com diabetes no mundo vai aumentar em mais de 50%, passando de 380
milhões em 2.025.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diabetes afeta cerca de 246 milhões
de pessoas em todo mundo e é responsável, anualmente, por 5% de todas as mortes.
Oitenta por cento das pessoas que têm a doença vivem em países de baixa ou média
renda.
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Embora  não haja  uma cura  definitiva para  a  diabetes,  há  vários  medicamentos
disponíveis que, quando usados de forma regular, proporcionam saúde e qualidade
de vida para o doente.

Paralelo  a  isso,  o  uso  de  uma  dieta  correta,  com  produtos  específicos  para
diabéticos, sem a adição de açúcares e com os ingredientes integrais, permitem um
melhor controle da doença e de seus efeitos no organismo.

Entretanto,  esses  produtos  específicos  para  diabéticos  são  mais  caros  que  os
mesmos produtos sem essa característica. Isso dificulta o acesso dos consumidores,
que  poderiam  ter  uma  melhor  qualidade  de  vida  e  um  controle  mais  efetivo  da
doença.

Sendo assim, apresentamos aos nobres pares este projeto de lei, que isenta de
ICMS  os  produtos  alimentícios  dietéticos,  na  certeza  de  sua  aprovação  por
unanimidade.

- 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 5.431/2014
Declara de utilidade pública o Conselho Central Rio Doce - SSVP, com sede no

Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central Rio Doce - SSVP,

com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: O Conselho Central Rio Doce - SSVP -, fundado em 15 de novembro

1992, com sede e foro no Município de Governador Valadares, é uma associação civil
de  direito  privado,  filantrópica,  beneficente,  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo  de
duração indeterminado.

No desenvolvimento  de  suas  atividades,  o  conselho  observará  os  princípios  da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  economicidade  e  eficiência,
buscando atender toda a comunidade,  independentemente de classe social,  sexo,
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raça, cor e crença religiosa e de quaisquer outras formas de discriminação, realizando
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de assistência social, na
área  territorial  compreendida  pelos  Municípios  de  Governador  Valadares  (parte),
Naque, Periquito, São Geraldo da Piedade, Açucena e outros, nos termos do estatuto.

Exerce,  portanto,  um  relevante  trabalho  na  área  social,  contribuindo  para  o
progresso desses municípios.

Diante da importância de suas ações, contamos 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 LEI Nº 5.432/2014
Declara de utilidade pública a Nova Associação das Folias de Reis de Ibiá - Treis

Reis -, com sede no Município de Ibiá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Nova Associação das Folias de Reis

de Ibiá - Treis Reis -, com sede no Município de Ibiá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação: A Nova Associação das Folias de Reis de Ibiá - Treis Reis -, com sede

no Município de Ibiá, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
apolítica, sem distinção de raça, cor, posição social ou religião entre seus membros.

A entidade  tem  por  finalidade  preservar  e  proteger  a  tradição  da  folia  de  reis,
promovendo encontros de foliões, desde que decididos em assembleia geral, e tem
como  objetivo  estimular  a  cooperação  mútua  entre  os  associados,  promovendo
campanhas  junto  à  comunidade  visando  angariar  fundos  para  as  festividades  de
adoração dos Reis Magos e do Sagrado Nascimento de Jesus.

Por esses e outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico
ator em sua região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
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congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no cartório de
registro  civil  das  pessoas  jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem a atividade voluntariamente.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.433/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Aeronautas e

Visão - Acav -, com sede no Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Aeronautas e Visão - Acav -, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Duilio de Castro
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Aeronautas e Visão - Acav -,

com sede no Município de Lagoa Santa, tem como finalidade buscar a melhoria de
qualidade de vida de seus associados e com isso organizar e desenvolver atividades
de cunho social  direcionadas para as crianças, jovens e adolescentes, bem como
orientar  sobre  os  benefícios  concedidos  através  de  órgãos  das  esferas  federal,
estadual e municipal para todos os que deles necessitam.

Desta forma, para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade,
conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.434/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras, com sede no

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Duilio de Castro
Justificação:  A Associação  Comunitária  do  Caieiras,  com  sede  no  Município  de

Vespasiano, tem como finalidade proporcionar assistência social aos necessitados e
promover  a cultura,  defesa e conservação do patrimônio artístico e cultural.  Além
disso,  visa  a  promover  educação,  saúde,  segurança  alimentar  e  nutricional,  a
preservação,  a  defesa  e  a  conservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento
sustentável,  além  da  experimentação  de  novos  modelos  socioprodutivos  e  de
sistemas alternativos de  produção,  comércio  emprego e crédito.  Tem ainda como
objetivos a promoção da ética, da paz e da cidadania, de estudos e pesquisas para
desenvolvimento  de  tecnologias  alternativas,  e  a  produção  e  a  divulgação  de
informações  e  de  conhecimentos  técnicos,  entre  outras  atividades  que  estão
elencadas em seu estatuto.

Desta forma, para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade,
conto com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.435/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta

Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo

de Seresta Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: A Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo é uma
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entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  sede  no  Município  de
Diamantina, que tem como objetivo difundir a arte musical, constituindo um centro de
integração  e  desenvolvimento  cultural,  artístico  e  comunitário;  abrilhantar  eventos
cívicos, artísticos, culturais e populares; realizar serestas públicas ou em ambientes
privados;  valorizar  produções  artísticas  e  culturais  do  grupo;  realizar,  participar  e
incentivar eventos, encontros, festivais de música, seminários, palestras, debates e
afins que promovam o aprimoramento do segmento da seresta e contribuam para a
preservação de seus valores históricos, culturais e artísticos.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos da
Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Pelo importante trabalho desenvolvido pela entidade, conto com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.436/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares

da Fazenda Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  e

Agricultoras Familiares da Fazenda Baixa Grande, com sede no Município de Rio
Pardo de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Deiró Marra
Justificação: A Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Fazenda

Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, é uma entidade civil,
de caráter beneficente, em funcionamento há mais de quatro anos e sem quaisquer
fins econômico-financeiros. A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.
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A associação objetiva a prestação de serviços que possam contribuir para o acesso
a recursos e benefícios ao desenvolvimento das atividades agropecuárias e a defesa
das atividades econômicas, projetos de assistência social,  artísticos e culturais de
seus associados, bem como de toda a comunidade.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº
12.972, de 27 de julho de 1998, com vistas a sua declaração de utilidade pública.
Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.437/2014
Autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade nos transportes públicos de

passageiros às pessoas maiores de sessenta anos, na forma que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a implementar,  em conformidade ao

disposto  no  art.  39,  § 3º,  da  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º  de outubro  de  2003 -
Estatuto  do  Idoso  -,  gratuidade  às  pessoas  maiores  de  sessenta  anos,  nos
transportes públicos de passageiros.

Art.  2º  -  O  benefício  aos  usuários  objetos  desta  lei  será  concedido  mediante
cadastro  prévio  nas  empresas  de  transporte  público,  para  fins  de  concessão  de
bilhete especial, válido por cento e oitenta dias, na forma a ser regulamentada por
legislação  complementar,  ou  com  a  simples  apresentação  de  cédula  oficial  que
identifique o passageiro, a critério dos órgãos públicos responsáveis.

Art.  3º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo,  através  de  decreto,  editar  as  normas
complementares para a execução desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A gratuidade no transporte coletivo aos idosos a partir de 60 anos é

pressuposto legal, e a sua implementação facultada aos Estados, conforme dispõe o
§ 3º do art. 39 do Estatuto do Idoso, que expressamente diz:
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“Art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade
nos  transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semi-urbanos,  exceto  nos  serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65
(sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições
para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.”

Assim  sendo,  com  a  formulação  da  presente  proposta,  esperamos  sua  rápida
acolhida pelos nobres pares desta Casa, para sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 331/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.438/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da

Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul - Cistrisul - o
imóvel que especifica.

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

Intermunicipal  de  Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do
Triângulo do Sul - Cistrisul - o imóvel com área de 5.115,00m² pertencente ao DER-
MG e situado no Município de Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
instalação da rede de urgência e emergência (Samu) e da Central Operacional do
Cistrisul.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Zé Maia
Justificação: Tem este projeto de lei o objetivo de formalizar a doação, ao Cistrisul,

de imóvel com área de 5.115,00m², situado no Município de Uberaba, de propriedade
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do DER-MG, conforme registro no Livro de Notas n° 167-A, a fls. 2 a 4 verso, do
Cartório  do 1° Ofício  de Uberaba,  com a finalidade de instalação de uma central
operativa da rede de urgência e emergência (Samu) e da Central  Operacional  do
Cistrisul, que se constitui na forma de consórcio público, com personalidade jurídica
de direito público, regida pelas normas de direito público, pela Lei Federal nº 11.107,
de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007, e pelo Código
Civil Brasileiro.

Portanto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  para  a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.439/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Águas de Cristais

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

Águas de Cristais - Ambac -, com sede no Município de Cristais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Águas de Cristais - Ambac -, com sede no Município de Cristais.
Trata-se de sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que está
em pleno funcionamento desde sua fundação.

A  entidade  tem  por  finalidade  congregar  os  moradores  que,  através  de
manifestações e ações diretas, se comprometam a propugnar, prioritariamente, pela
melhoria da qualidade de vida em sua área de atuação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que a ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.440/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Água Boa, com sede no Município de Água Boa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Água Boa, com sede no Município de Água Boa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: A Apae de Água Boa, com sede nesse município, constituída sob a

forma de pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, objetiva atender as
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, prestando-lhes serviços nas áreas da
educação especial, saúde, esporte e lazer, entre outras. A Apae trabalha pela inclusão
social e laborativa de seus associados, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
entidade não faz qualquer  tipo  de discriminação,  destinando a totalidade de suas
rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder
público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados
ao fortalecimento da entidade e bem-estar dos associados.

A Apae de Água  Boa  preenche todos  os  requisitos  para  a  concessão  do  título
declaratório, nos termos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998, razão pela qual contamos
com anuência dos pares a este importante projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.611/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao consórcio gestor da Usina Hidrelétrica de Aimorés, formado pelas
empresas Vale S.A. e Cemig, pedido de informações sobre a implantação do sistema
de esgotamento sanitário do Município de Resplendor, especificando-se as obras já
executadas  e  aquelas  ainda  pendentes,  bem  como  o  prazo  para  sua  respectiva
execução. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.612/2014,  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 5/8/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de um adolescente, recuperação de um veículo roubado e 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 8.613/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional
de  Polícia  Civil,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/8/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de quase 300kg de maconha, veículos, objetos de valor, arma
de fogo, munição e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado à Chefia da
Polícia  Civil  pedido  de  providências  com vistas  à  concessão de recompensa aos
policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.614/2014,  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 5/8/2014, em Contagem, que resultou
na  apreensão  de  um  adolescente,  arma  de  fogo,  munição  e  na  prisão  de  dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.615/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  5/8/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de 10 pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.616/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências para a instalação de uma UTI neonatal
no Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 8.617/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Câmara  Municipal  de  Aiuruoca  pelos  180  anos  de  sua
instalação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 8.618/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/8/2014, em Nova
Lima, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.619/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e uma balança 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 8.620/2014,  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  e  na  12ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela
atuação  na ocorrência,  em  6/8/2014,  em  Ipatinga,  que resultou  na  apreensão de
drogas  e  de  uma  balança  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 8.621/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  8/8/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, quantia em dinheiro e um celular e
na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.622/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para a adequação do
novo espaço de leitura da Biblioteca Pública Luiz de Bessa, dotando-o de instalações
sanitárias,  bebedouros  e  acessibilidade  para  os  frequentadores,  principalmente
pessoas idosas e deficientes. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 8.623/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na ocorrência,  em  9/8/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  um  menor  e  de  armas  de  fogo,  munição  e  aparelhos
eletrônicos;  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 8.624/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia
de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
10/8/2014, em São João do Oriente, que resultou na apreensão de armas de fogo,
munição, quantia em dinheiro e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.625/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de
Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/8/2014,
nas  proximidades  de  Conceição  das  Alagoas,  que resultou  na  apreensão  de  um
menor, armas de fogo e munições e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para a realização do ciclo de debates Incubadoras
de Empresas e Parques Tecnológicos em Minas Gerais e Sua Contribuição para o
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado Ulysses Gomes) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/8/2014

Às  9h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.
Regina  Maria  Filomena  de  Luca  Miki,  secretária  nacional  de  Segurança  Pública,
informando  o  recebimento  das  imagens  registradas  pela  TV  Assembleia,  com  o
depoimento dos parentes das vítimas dos crimes de homicídio ocorridos no Estado, e
apresentando  algumas  ações  que  a  administração  pública  federal  por  meio  do
Ministério  da Justiça,  vem implementando na área de segurança pública  em todo
país,  destacando  o  Sistema  Nacional  de  Informações  de  Segurança  Pública,
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Prisionais e sobre Drogas - Sinesp -, a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas
Fronteiras - Enafron -, o programa Brasil Mais Seguro e o programa Crack é Possível
Vencer, e Maria Cristina de Souza Trulio, juíza de direito da Infância e da Juventude
da Comarca de Alto do Rio Doce, solicitando informações sobre pedido de internação
em comunidade terapêutica particular  para Marlon Douglas de Souza Salgueiro; e
dos Srs. Antônio Mendes de Souza Filho, policial civil aposentado, solicitando o apoio
desta Comissão para apuração do crime de latrocínio praticado por Daniel  Renan
Pereira  Camilo,  bandido  foragido  da  cadeia  pública  de  Ibirité,  contra  seu  filho
Adenilson Mendes de Souza, e apuração de denúncias de que o acusado teria sido
solto  pelo  delegado  Marco  Aurélio  dos  Anjos,  por  serem  amigos;  Bonifácio  de
Andrada,  deputado  federal,  informando  o  recebimento  de  cópia  de  DVD  com
depoimentos  de  parentes  de  vítimas de  crimes  de homicídio  ocorridos  em Minas
Gerais,  agradecendo  a  remessa  desse  importante  material  e  cumprimentando  a
Assembleia e suas Comissões pelos importantes debates que vêm realizando; Murilo
Andrade  de  Oliveira,  subsecretário  de  Administração  Prisional  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social,  informando que com a finalidade de adequar  o quadro
funcional de servidores do Presídio Regional de Montes Claros, está em andamento o
concurso EDITAL SEPLAG/SEDS nº  3/2012,  já em última etapa,  e o concurso nº
8/2013, em fase eliminatória, também com a finalidade de suprir as necessidades das
Unidades Prisionais  da Suapi;  Celso de Magalhães Pinto,  diretor  do Conselho  de
Criminologia e Política Criminal,  encaminhando a esta Comissão pedido de  apoio
para a realização do V Seminário de Execução Penal, programado para novembro
deste ano; Coraci Oliveira, agente de segurança penitenciário, solicitando que esta
Comissão  realize  audiência  pública  para  discutir  a  situação  dos  agentes
penitenciários  contratados,  que  serão  substituídos  pelos  aprovados  em  concurso
público, sendo que aproximadamente 350 agentes são efetivos e 12.500 contratados;
e  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  -  Cepam  -,
encaminhando informações sobre o serviço de atendimento à mulher nos municípios
de Minas Gerais; e  e-mails dos Srs. Falcão Pelegrino, cidadão, encaminhando por
meio do site “Fale com a Assembleia” pedido de ajuda para a população do Município
de  Desterro  do  Melo,  uma  vez  que  existe  uma  rede  de  tráfico  de  drogas  com
traficantes vindos de Barbacena, roubo de gado, de máquinas e de motores elétricos,
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sendo que a patrulha rural da Polícia Militar não realiza rondas de rotina e, quando
tais  rondas  são solicitadas,  demoram de  três  a  quatro  horas  para  atenderem  ao
chamado; Rondineli Marcos Justino, cidadão, encaminhando por meio do  site “Fale
com a Assembleia” reclamação sobre a carreira e o salário de investigador da Polícia
Civil, pois é exigido curso superior, e o salário inicial é de apenas R$ 2.776,00, que é
compatível  com  nível  fundamental;  cidadão  que  prefere  não  se  identificar,
encaminhando  por  meio  do  site “Fale  com  a  Assembleia”  denúncia  de  que  o
Comando do 35º Batalhão de Polícia Militar em Santa Luzia não paga a diária aos
policiais quando convocados a trabalhar em outros Municípios, como foi o caso da
convocação para trabalharem em Conceição do Mato Dentro, dia 5/7/14, sendo que
somente alguns militares receberam diária, outros não; Denis Araújo Costa, cidadão,
encaminhando por meio do  site “Fale com a Assembleia”, pedido para convocação
dos excedentes do concurso para perito criminal. Comunica também o recebimento
de correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de estado de Casa
Civil  e  de  Relações  Institucionais,  e  Marília  Carvalho  de  Melo,  diretora-geral  do
Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas;  e  dos  Srs.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,
secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da
Cemig,  e  Alceu  José  Torres  Marques,  secretário  de  estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  (4/7/2014);  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária de estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais,  e Maria Sueli  de
Oliveira Pires, secretária de estado de Educação em exercício; e dos Srs. Rômulo de
Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social, Sérgio Barboza Menezes,
delegado  de  Polícia  Federal,  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  Assessoria
Parlamentar do Ministério da Justiça, José Osvaldo Cruz, relações institucionais da
Ferrovia Centro Atlântica - FCA -, e Luiz Carneiro de Abreu Júnior, prefeito municipal
de Buritizeiro (4) (5/7/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de estado
de Casa Civil e de Relações Institucionais (3) (11/7/2014), da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, e do Cel. PM
Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG
(12/07/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de estado de Casa Civil e
de Relações Institucionais (3), e dos Srs. Fábio Augusto Andrade, diretor de Relações
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Institucionais da Claro, Edson Douglas Veras, chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério da Integração Nacional, Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado
de Defesa Social (5), e Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (19/7/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,
em turno único, por unanimidade, o Projetos de Lei nºs 5.175/2014 (relator: deputado
Cabo Júlio), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.251, 8.313 e 8.337/2014. 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  10.501/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia Civil a denúncia formulada por Antônio
Mendes de Souza Filho, que imputa ao delegado Marco Aurélio dos Anjos a suposta
prática do crime, em tese, de prevaricação, por ter libertado irregularmente Daniel
Renan Pereira Camilo, e pedido de providências para a instauração de procedimento
administrativo para apuração das denúncias;

nº  10.502/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia do Estado Maior da Polícia Militar pedido de providências para
que regularize o pagamento de diárias dos policiais militares lotados no 35º BPM, em
Santa  Luzia,  que  foram  escalados  para  trabalhar  no  dia  5  de  julho  de  2014  no
Município de Conceição do Mato Dentro;

nº  10.503/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  -  Cedec  -  pedido  de
providências para a criação de um cartão emergencial para transferência de recursos
diretamente às famílias afetadas por enchentes e outros desastres climáticos;

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Bonifácio Mourão.
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ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/8/2014
Às  18h45min,  comparecem  na  Escola  Municipal  George  Ricardo  Salum  os

deputados  Paulo  Lamac  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio
Canavez, por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da
supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Paulo
Lamac, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a debater as dificuldades de ocupação e
renda dos moradores mais simples da região leste do Município de Belo Horizonte,
notadamente dos Bairros Alto Vera Cruz, Taquaril, São Geraldo, Pompeia e Granja de
Freitas, o que proporciona um clima de grande insegurança nesses bairros, sobretudo
na  população  mais  jovem.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir as Sras. Ivanil Mendes Martins, presidente da Comissão Local de
Saúde do Centro de Saúde do Alto Vera Cruz, Tania Mara Santos Moreira, gerente de
Apoio  ao  Fomento  das  Micro  e  Pequenas  Empresas  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Belo Horizonte, Izabella Menezes de
Castro, coordenadora do "Cras" Alto Vera Cruz, representando o Secretário Regional
Leste da Prefeitura de Belo Horizonte, e Sônia Carolina Ferreira, diretora da Escola
Municipal Israel Pinheiro; e os Srs. Kelton Cristiano Chagas Rocha, diretor da Escola
Municipal  George  Ricardo  Salum,  João  Antônio  de  Oliveira,  diretor  da  Escola
Municipal Dr.  Júlio  Soares, Andrassy Daniel Amaral  Silva, presidente do Conselho
Tutelar Leste, Padre Elias Floriano dos Santos, pároco da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida,  Guilherme  Vargas  Cesar,  gestor  social  do  Centro  de  Prevenção  à
Criminalidade, da Secretaria de Estado de Defesa Social, Neuber Martins Candido,
aluno da Escola Municipal  George Ricardo Salum, José Tadeu de Oliveira,  pastor
titular  na  Igreja  do  Evangelho  Quadrangular,  e  Júlio  Cezar  Pereira  de  Souza,
presidente do Centro de Ação Comunitária do Alto Vera Cruz, que são convidados a
tomar assento à mesa. O presidente, deputado Paulo Lamac, e o deputado Rogério
Correia,  coautores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
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, 12 de agosto de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - João Leite - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.078/2012

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a
gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano
no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.188,
combinado com o art. 102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende dispor sobre a gestão unificada da função pública

de interesse comum de uso do solo metropolitano no Estado, além de dar outras
providências.

A promulgação  da  Emenda  à  Constituição  Estadual  nº  65,  de  2004,  marcou  a
retomada do enfrentamento da questão metropolitana no Estado,  ao instituir  novo
arranjo institucional de planejamento e gestão metropolitanos. A consolidação desse
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arranjo se deu a partir da edição da Lei Complementar nº 88, de 2006, que previu a
instituição,  em  cada  região  metropolitana  do  Estado,  das  seguintes  instâncias:
Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
e Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Como instrumentos de planejamento
metropolitano foram previstos o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM - e o
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI.

Ao mesmo tempo, foram também aprovadas, em 2006, as Leis Complementares nº
89  e  nº  90,  as  quais,  respectivamente,  estabeleceram  o  conjunto  de  regras  e
ordenamentos para a Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e para a
Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA.

Por  sua vez,  a Lei  Complementar nº 107, de 2009,  trouxe maior efetividade ao
referido arranjo institucional, por meio da criação da Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,  autarquia  territorial  e
especial dotada de poder de polícia, com caráter técnico e executivo, para fins de
planejamento, assessoramento e regulação urbana, viabilização de instrumentos de
desenvolvimento integrado da RMBH e apoio à execução de funções públicas de
interesse comum.

Nos  termos  do  §  3º  do  art.  25  da  Constituição  Federal  de  1988,  regiões
metropolitanas podem ser instituídas pelos estados para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. De acordo com
o art. 43 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda
nº 65, de 2004, “considera-se função pública de interesse comum a atividade ou o
serviço cuja realização por  parte de um Município,  isoladamente,  seja inviável  ou
cause impacto nos outros Municípios integrantes da região metropolitana”. O § 1º do
mencionado  dispositivo  estabelece  que  “a  gestão  de função  pública  de  interesse
comum será unificada”.

São  as  funções  públicas  de  interesse  comum que  delimitam  a  abrangência  da
atuação das instâncias de gestão de cada região metropolitana. O § 2º do citado art.
43  estabelece  que  as  “especificações  das  funções  públicas  de  interesse  comum
serão definidas na lei complementar que instituir a região metropolitana (...)”.

Nos casos da RMBH e da RMVA, tais funções estão definidas, respectivamente,



231
____________________________________________________________________________

nas Leis Complementares nº 89 e nº 90, de 2006. Entre outras atividades e serviços,
inclui-se como função pública de interesse comum “o uso do solo metropolitano, no
que se refere às ações que assegurem a utilização do espaço metropolitano sem
conflitos e sem prejuízo ao meio ambiente”.

Conforme  a  Lei  Complementar  nº  88,  de  2006,  o  PDDI  é  o  instrumento  que
estabelece diretrizes de planejamento para as funções públicas de interesse comum.
De acordo com o art. 6º dessa lei, “o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
conterá as  diretrizes  do  planejamento  integrado do desenvolvimento  econômico e
social relativas às funções públicas de interesse comum”.

Em  2011,  o  PDDI  da  RMBH  foi  aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano, tal como prevê o art. 46, § 3º, III, da Constituição do
Estado.  Tal  instrumento  diagnosticou  a  desorganização  da  ocupação  do  território
como  um  dos  principais  gargalos  para  a  mobilidade  e  para  o  desenvolvimento
socioeconômico  da  RMBH.  Identificou  que  tal  desorganização  era  causada  em
grande parte pelos conflitos entre as leis municipais que regem o uso, a ocupação e o
parcelamento  do  solo,  inclusive  entre  os  planos  diretores  municipais.  O  PDDI
explicitou,  ainda,  a  ineficiência  da  gestão  municipal  fragmentada  do  solo
metropolitano,  ao  demonstrar  os  quadros  de  déficit  habitacional,  informalidade,
vacância fundiária, degradação do meio ambiente, saturação de sistemas viários ou
mesmo  quando  apontou  o  crescente  movimento  pendular  em  direção  a  Belo
Horizonte, o que concentra o desenvolvimento econômico e reforça cada vez mais a
dependência dos municípios vizinhos em relação à capital.

Por força da Lei Complementar nº 88, de 2006, o PDDI deve conter a orientação
quanto à elaboração e revisão dos planos diretores municipais, visando, sobretudo,
dirimir  os  conflitos  de  normas  entre  municípios  e  integrar  a  função  pública  de
interesse comum referente à gestão do solo metropolitano, conforme estatui o § 1º do
art. 6º da referida lei. Nesse sentido, a principal diretriz referente à função pública de
interesse comum da gestão do solo metropolitano, estabelecida pelo PDDI (Vol.  I,
pág. 266), diz respeito à elaboração de um macrozoneamento metropolitano, a ser
proposto pela agência de desenvolvimento metropolitano e aprovado pelo conselho
de cada região metropolitana, de acordo com a interpretação do art. 17, V, da Lei
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Complementar nº 89, de 2006, combinado com o art. 43, § 3º, I, da Constituição do
Estado.

Assim, o projeto em análise pretende regulamentar a função pública de interesse
comum  referente  à  gestão  do  solo  metropolitano,  garantindo  operacionalização e
efetividade  aos  comandos  constitucionais  e  legais  referentes  à  matéria.  Nesse
escopo, a proposição dispõe sobre normas de direito urbanístico, ao mesmo tempo
em que regulamenta aquela função, lançando mão do espaço legislativo dos estados
federados garantido pela Constituição da República de 1988. Tal espaço encontra
respaldo constitucional especialmente nos arts. 24, 25 e 30 da Constituição Federal.

Entende-se como normas de direito urbanístico, na interpretação da Profª. Sônia
Rabello, “aquelas que dispõem sobre categorias e figuras jurídicas que serão usadas
na aplicação das regras de planejamento urbano, tais como as que definem o que
seja parcelamento e edificação compulsória, a licença de construir e seus efeitos, as
limitações à  construção,  as  servidões,  a  desapropriação etc.  As  regras de  direito
urbanístico também definem os objetivos maiores que o planejamento urbano deve
perseguir,  os  seus  princípios  básicos  e  valores  técnicos,  e  as  garantias
procedimentais,  tanto  de  elaboração  do  próprio  planejamento,  quanto  para  sua
aplicação”.  Em  consonância  com  essa  interpretação,  o  projeto  em  análise  visa
disciplinar:  a)  objetivos  e  princípios  básicos  da  gestão  do  solo  metropolitano;  b)
critérios,  parâmetros  e  competências  para  elaboração  e  aplicação  do
macrozoneamento metropolitano; c) instrumentos de gestão do solo metropolitano; d)
normas sobre o parcelamento do solo, com fundamento nas Leis Federais nº 6.766,
de 1979,  e  nº  9.785,  de 1999;  e  e)  normas de observância compulsória  para  os
municípios em questões de sua competência.

O principal objetivo da proposição é organizar o território metropolitano de forma a
contribuir  para  os  seguintes  objetivos:  a)  diminuição  dos  conflitos  entre  normas
municipais;  b)  aumento  da  competitividade  econômica  da  RMBH,  por  meio  do
planejamento no território de vetores de desenvolvimento econômico; c) melhoria da
mobilidade metropolitana; d) desaceleração da informalidade fundiária e redução do
déficit  habitacional;  e  e)  ocupação  de  novos  espaços  urbanos  com  qualidade
ambiental.
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Quanto  aos  instrumentos  de  gestão  do  solo  metropolitano,  são  propostas  três
espécies: a) o macrozoneamento metropolitano; b) a zona de interesse metropolitano,
cuja  área  de  incidência  no  território  deverá  ser  previamente  delimitada  pelo
macrozoneamento  metropolitano;  c)  instrumentos  que  obedecerão  a  hipóteses
estabelecidas na lei, sem que haja prévia demarcação de áreas, como, por exemplo,
o reajuste de terrenos.

Dessa forma, o projeto em escopo propõe que o macrozoneamento metropolitano
identifique,  além  das  macrozonas  para  as  quais  serão  estabelecidas  apenas
diretrizes, as “zonas de interesse metropolitano”, de forma a demonstrar tecnicamente
o interesse metropolitano presente em tais zonas. Para essas áreas, seriam definidos
alguns instrumentos e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo.

Quanto aos instrumentos sem demarcação prévia de áreas de incidência - reajuste
de  terrenos,  áreas  metropolitanas  de  revitalização  econômica  e  investimento
voluntário para intervenções metropolitanas -, o projeto pretende autorizar o Poder
Executivo a lançar mão de novas alternativas e estratégias de promoção da melhoria
do espaço urbano e de garantia de moradia digna a populações de baixa renda, em
parceria com a iniciativa privada,  por meio da utilização, de forma antecipada, da
potencial valorização dos imóveis, em cumprimento ao art. 2º, XI, da Lei Federal nº
10.257,  de  2001  -  o  Estatuto  da  Cidade.  Nesse  caso,  o  Estado  exerceria  sua
competência legislativa prevista no art.  24,  I,  da Constituição Federal,  mediante a
implementação do dispositivo supracitado do Estatuto.

Esses  instrumentos  se  justificam  pelo  desequilíbrio  da  dinâmica  da  expansão
urbana  -  formal  e  informal  -  produzido  sobre  o  território  metropolitano,  que  não
reconhece a fronteira político-administrativa dos municípios e a capacidade do poder
estadual  de  planejar  e  intervir  no  meio  urbano.  Sua  criação  permitirá  ao  Estado
estabelecer  formas  inovadoras  de  parceria  com  o  particular,  que  resultarão  em
redução de custos e de tempo de execução das intervenções públicas nos espaços
metropolitanos.

Quanto à seção referente à anuência prévia, a competência do Estado é prevista na
Lei Federal nº 6.766, de 1979, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 1999. O projeto
em análise inova, na medida em que complementa o que dispõe o art. 53 da Lei nº
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6.766  e  cria  novas  modalidades  de  anuência  prévia  para  as  áreas  de  interesse
metropolitano, conferindo ao Estado um papel integrador no controle da expansão
urbana,  sobretudo  quanto  a  evitar  potenciais  gargalos  em  termos  de  mobilidade
intermunicipal metropolitana.

É relevante enfatizar  que o projeto em análise propõe que a função pública  de
interesse  comum  seja  planejada,  integrada,  gerida  e  executada  sob  a  forma  de
gestão  compartilhada  entre  estado  e  municípios,  utilizando  o  sistema  de  gestão
metropolitana previsto na Constituição do Estado - conselho, assembleia, agência,
FDM e PDDI.

Nesse sentido,  cabe trazer  à  análise  a competência  constitucional  conferida  ao
município de promover o adequado ordenamento territorial, envolvendo planejamento
e gestão do solo urbano nas questões de sua competência, isto é, de interesse local,
e não em questões cujo interesse predominante seja regional, estadual ou mesmo
nacional. No entanto, no caso das regiões metropolitanas, por envolverem mais de
um município, requer-se uma gestão compartilhada entre entes federativos quanto a
funções  públicas  de  interesse  comum,  uma  vez  que  no  território  metropolitano
coexistem  interesses  locais,  metropolitanos  e  mesmo  nacionais,  podendo  um
predominar  nitidamente  sobre  o  outro,  conforme  a  área  e  o  caso  concreto.  Por
exemplo, o uso e ocupação do solo de um centro histórico de um município pequeno,
tombado apenas por lei municipal, traduz um interesse nitidamente local. Por outro
lado, a área prevista para uma nova centralidade da região metropolitana, as áreas
em Nova Lima e Brumadinho onde se localizam mananciais  que abastecem Belo
Horizonte e outros municípios, ou a área prevista para a construção do novo anel
rodoviário  são  exemplos  de  intervenções  de  interesse  predominantemente
metropolitano.

Ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, promoveu correção de erro material em remissão equivocadamente feita, no
texto original, a dispositivo da Lei Federal nº 10.257, de 2001, bem como procedeu a
algumas alterações no texto, principalmente no que se refere aos dispositivos que
tratam do instrumento do "Ajuste de Terras", que ora se substituiu para "Reajuste de
Terrenos", entre outras modificações de natureza técnico-legislativa, as quais tiveram
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o propósito de conferir mais clareza ao texto e facilitar a interpretação da lei.
Com  o  intuito  de  aprimorar  os  impactos  a  serem  produzidos  pela  norma  nos

escopos  do  compartilhamento  da  gestão  do  solo  metropolitano  entre  Estado  e
municípios,  promoção  do  direito  à  moradia  digna  de  famílias  de  baixa  renda  e
eliminação do déficit habitacional no espaço metropolitano, além do incremento da
eficiência  do  sistema de  gestão  metropolitana,  e  com  o  propósito  de  restringir  o
alcance da lei à Região Metropolitana de Belo Horizonte, em função de ser a única
região  metropolitana  do  Estado  que  possui  um  plano  diretor  de  desenvolvimento
integrado  já  consolidado,  entendemos  ser  pertinente  apresentar  substitutivo  à
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.078/2012, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse
comum de uso do solo metropolitano na Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum

de uso do solo metropolitano na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -,
de que trata a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, observados os arts.
24,  I,  e  25,  §  3°,  da  Constituição  da  República;  os  arts.  41,  I,  42,  43  e  46  da
Constituição  do  Estado  e  a  Lei  Complementar  n°  88,  de  12  de  janeiro  de  2006,
obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse
comum de uso do solo metropolitano poderá, por meio de resolução da Assembleia
Metropolitana, abranger o Colar Metropolitano.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - interesse metropolitano o interesse na promoção do desenvolvimento sustentável
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da região metropolitana,  do equilíbrio  de suas funções urbanas e da melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes;

II - gestão unificada e compartilhada a gestão exercida conjuntamente pelo Estado
e pelos municípios, nos níveis estratégico, tático e operacional, nos termos do art. 5º
desta lei e conforme diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI;

III -  função pública de interesse comum de uso do solo as atividades e serviços
relacionados ao controle dos processos de utilização do espaço urbano, de forma
ordenada e equilibrada, conforme o PDDI, cuja realização por parte de um município,
isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios integrantes da
região metropolitana;

IV -  zonas de interesse metropolitano -  ZINs -  as áreas da RMBH definidas no
Zoneamento  Metropolitano,  em  consonância  com  o  PDDI,  como  de  interesse
metropolitano e classificadas nas seguintes modalidades, de acordo com o interesse
metropolitano de cada uma:

a) mobilidade;
b) meio ambiente;
c) desenvolvimento econômico;
d) regularização fundiária e habitação de interesse social;
e) serviços públicos;
f) planejamento de obras públicas de abrangência metropolitana;
g) agricultura urbana;
V - famílias de baixa renda aquelas cujo somatório das rendas mensais de seus

integrantes seja inferior a quatro salários mínimos;
VI  -  colar  metropolitano  o  conjunto  de  municípios  do  entorno  da  região

metropolitana atingidos pelo processo de metropolização;
VII - Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica as áreas demarcadas no

zoneamento metropolitano ou no plano diretor municipal com vistas a potencializar a
indústria, o comércio e os serviços por meio de intervenções físicas e urbanísticas e
outras atividades executadas em parceria com comerciantes, prestadores de serviço,
moradores ou outros interessados;

VIII - Estudo de Impacto Metropolitano o estudo exigido nos termos desta lei para
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avaliar os eventuais impactos de um empreendimento localizado em um determinado
município  sobre  o  território  de  outro  município  e  propor  medidas  mitigadoras  e
compensatórias para esses impactos.

Art. 3º - A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum
de uso do  solo  tem  como finalidade promover  o  desenvolvimento  sustentável  da
região  metropolitana,  a  partilha  equilibrada dos  benefícios  da  metropolização e  a
minimização de seus efeitos adversos, a definição de políticas compensatórias e o
estabelecimento  de  planejamento  de  médio  e  longo  prazo  de  seu  crescimento,
conforme diretrizes do PDDI, e como objetivos:

I  -  assegurar o ordenamento harmonioso do território metropolitano, buscando o
aumento da qualidade de vida dos cidadãos;

II  -  unificar  o planejamento  territorial  nas regiões  metropolitanas,  promovendo a
compatibilidade de parâmetros urbanísticos entre os municípios;

III - garantir a expansão urbana com infraestrutura e moradia adequadas e o amplo
acesso  à  cultura,  ao  lazer  e  aos  serviços  públicos  e  privados,  inclusive  para  as
famílias de baixa renda;

IV - melhorar a mobilidade metropolitana;
V - aumentar a competitividade econômica da RMBH;
VI - incentivar o fortalecimento das centralidades existentes e o estabelecimento de

novas centralidades metropolitanas, permitindo maior equilíbrio econômico e social;
VII - eliminar o déficit habitacional e inibir a formação de assentamentos informais

por meio do aumento da oferta de lotes urbanizados à população de baixa renda;
VIII - preservar o patrimônio cultural e o meio ambiente;
IX - reduzir a pressão da expansão urbana periférica sobre as áreas verdes, as

rurais e as ambientalmente protegidas, valorizando e protegendo as áreas destinadas
à  produção  agropecuária  e  artesanal  e  estimulando  as  atividades  produtivas
sustentáveis e criativas nas fronteiras entre áreas rurais e urbanas;

X - promover a arquitetura paisagística no espaço urbano, de forma a valorizar os
espaços livres de uso público e as vias públicas.

Art. 4º - No planejamento, na organização e na execução de funções públicas de
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interesse  comum,  previstos  no  art.  41,  I,  da  Constituição  do  Estado,  serão
observados, no que se refere ao uso do solo metropolitano, os seguintes princípios e
diretrizes:

I - a gestão unificada e compartilhada do solo nas zonas de interesse metropolitano;
II - o exercício da cidadania metropolitana;
III  -  a  responsabilidade  territorial  dos  empreendedores  imobiliários,  públicos  e

privados;
IV  -  a  recuperação  da  valorização  fundiária  decorrente  de  normas,  atos,

permissões, ações e intervenções do poder público;
V  -  a  preferência,  quando  for  viável,  pelo  uso  misto  e  diversificado  do  solo

metropolitano  nas  áreas  de  expansão  urbana  e  nos  vazios  urbanos,  visando  à
redução  das  necessidades  de  deslocamento  intramunicipal  e  intermunicipal  e  à
melhor distribuição territorial do desenvolvimento da região metropolitana;

VI - a justa distribuição, entre os municípios da região metropolitana, de encargos e
benefícios decorrentes da gestão unificada da função pública de interesse comum de
uso do solo.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Art. 5º - A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum
de uso do solo caberá:

I - à Assembleia Metropolitana;
II - ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - à Agência de Desenvolvimento Metropolitano.
Art. 6° - São instrumentos de planejamento da gestão a que se refere o art. 5° o

PDDI e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM.
Art. 7º - No planejamento e na gestão do solo metropolitano, compete ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH:
I - aprovar o Zoneamento Metropolitano da RMBH;
II - garantir a aplicação de instrumentos de gestão do solo metropolitano nas zonas

de interesse metropolitano;
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III - analisar a pertinência da aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade - Lei
Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 -, quando couber;

IV  -  deliberar  sobre  a  utilização  dos  recursos  obtidos  com  a  aplicação  dos
instrumentos de gestão do solo metropolitano.

Parágrafo único - Para a aprovação do Zoneamento Metropolitano da RMBH pelo
Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  serão  necessários  no
mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos conselheiros a favor, bastando dois votos
contrários para sua rejeição.

Art. 8º - Na gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum
de uso do solo metropolitano, compete à Agência de Desenvolvimento Metropolitano
de  Belo  Horizonte,  em  articulação  com  os  municípios  integrantes  da  região
metropolitana e com os demais órgãos e entidades estaduais, observado o disposto
no art. 4º da Lei Complementar nº 107, de 12 de janeiro de 2009:

I - executar e aplicar os instrumentos de gestão do solo metropolitano;
II  -  submeter  à  apreciação  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano critérios técnicos para a aplicação dos instrumentos de gestão do solo
metropolitano;

III  -  providenciar  os  estudos  necessários  para  viabilizar  a  aplicação  dos
instrumentos de gestão do solo metropolitano;

IV - exercer a atribuição prevista no art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 107, de
2009;

V - realizar análise técnica e emitir o selo de anuência prévia para a aprovação de
projetos de parcelamento do solo, inclusive nos projetos de parcelamento vinculado,
em conformidade com o art. 13, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979;

VI - emitir anuência prévia à alteração de uso do solo rural para fins urbanos, em
conformidade com o art. 53 da Lei Federal nº 6.766, de 1979.

Art. 9º - Os recursos auferidos com a utilização dos instrumentos de gestão do solo
metropolitano serão destinados ao FDM, e sua aplicação será objeto de deliberação
do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e  da  Assembleia
Metropolitana, observado o disposto no PDDI.
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CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Seção I
Do Zoneamento Metropolitano

Art.  10 -  A elaboração do Zoneamento Metropolitano da RMBH, que integrará o
PDDI, é de competência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH.

Parágrafo único - O Zoneamento Metropolitano será elaborado de forma articulada
e compartilhada com os municípios integrantes da região metropolitana, com órgãos
e entidades federais e estaduais e com organizações privadas, visando a assegurar a
participação  da  sociedade  civil  nos  processos  de  sua  elaboração  e  revisão  e  a
conjugar esforços para o planejamento integrado e a execução de funções públicas
de interesse comum, nos termos do inciso VIII do art. 17 da Lei Complementar nº 88,
de 2006.

Art.  11  -  A  aprovação  do  Zoneamento  Metropolitano  compete  ao  Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, podendo a Assembleia Metropolitana
vetá-lo mediante o voto de 2/3 (dois terços) do total de seus membros.

Art. 12 - O Zoneamento Metropolitano abrangerá a delimitação e a caracterização
das zonas de interesse metropolitano.

§ 1º  -  Para cada zona de interesse metropolitano,  o Zoneamento Metropolitano
estabelecerá:

I - os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo, considerando a criação
de novas centralidades em rede, o controle da expansão urbana e o equilíbrio e a
distribuição dos usos do solo, entre outros temas metropolitanos;

II - o planejamento dos traçados viários das zonas de expansão urbana;
III - a demarcação no interior das zonas de interesse metropolitano:
a) das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento;
b) das áreas metropolitanas de revitalização econômica;
c) das áreas com exigência do Estudo de Impacto Metropolitano - EIM;
d) das áreas para habitação de interesse social, onde houver uso residencial ou

misto.
§ 2º - Os instrumentos previstos no inciso III do § 1º serão aplicados pela Agência

de Desenvolvimento Metropolitano.
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Art. 13 - O Zoneamento Metropolitano será revisto pelo menos a cada dez anos,
observado o prazo mínimo de três anos contados da elaboração e de cada revisão.

Art. 14 - O Zoneamento Metropolitano e suas atualizações ficarão armazenados e
disponíveis em sistema de informações metropolitanas on-line, com acesso irrestrito.

Subseção I
Das Áreas com Condicionantes Especiais para o Parcelamento

Art. 15 - O Zoneamento Metropolitano demarcará áreas, no interior das zonas de
interesse  metropolitano,  cujos  parâmetros  urbanísticos  poderão  ser  flexibilizados,
mediante compensação por parte do interessado.

§  1º  -  O  limite  da  flexibilização  de  cada  parâmetro  será  estabelecido  no
Zoneamento Metropolitano para cada zona de interesse metropolitano.

§ 2º - A definição da compensação a que se refere o caput levará em consideração
o potencial de valorização adicional da gleba ou lote decorrente da flexibilização dos
parâmetros  urbanísticos  e  deverá  ser  aprovada,  caso  a  caso,  pelo  Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

§  3º  -  A  avaliação  de  potencial  de  valorização  será  realizada  por  arquitetos
urbanistas ou engenheiros dos quadros de pessoal da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, com qualificação profissional comprovada e específica para avaliação
de imóveis, e será submetida à apreciação do órgão competente do Poder Executivo
do município afetado pela proposta.

Art. 16 - A compensação de que trata o art. 15 será feita, preferencialmente, sob a
forma da transferência de lotes urbanizados ao município afetado, para provisão de
habitação para famílias de baixa renda da RMBH, podendo o Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano autorizar a conversão em pecúnia, de acordo com
a avaliação do caso concreto.

§  1º  -  No  caso  de  compensação  por  transferência  de  lotes  urbanizados,  sua
localização terá como diretriz a estratégia territorial  do Zoneamento Metropolitano,
devendo haver  avaliação técnica  da Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano e
aprovação do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2º - No caso de compensação pecuniária, o recurso será destinado ao FDM e
aplicado nos municípios afetados na proporção dos impactos previstos, observadas
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as  finalidades  estabelecidas  para  a  área  pelo  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano.

Seção II
Das Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica

Art.  17  -  Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  individual  ou  associada,  sem  fins
lucrativos poderá realizar  atividades suplementares aos serviços públicos urbanos,
visando à revitalização de área definida como Área Metropolitana de Revitalização
Econômica - AMRE -, sem prejuízo das obrigações do poder público.

§  1º  -  As  AMREs  poderão  ser  delimitadas  no  Zoneamento  Metropolitano,  sem
prejuízo  da  delimitação  pelo  município  de  áreas  específicas  de  revitalização
econômica, previstas em legislação própria.

§ 2° -  As despesas decorrentes das atividades suplementares de que trata este
artigo serão custeadas pela pessoa jurídica de direito privado a que se refere o caput.

Art. 18 - A demarcação das AMREs destina-se a:
I - revitalizar e fortalecer os espaços urbanos centrais, especialmente os centros

sub-regionais e urbanos;
II - gerar emprego e renda;
III - incrementar a potencialidade turística na RMBH;
IV - atrair investimentos privados;
V - dinamizar o comércio;
VI - proteger o patrimônio cultural, natural e paisagístico;
VII - valorizar os espaços públicos.
Art. 19 - Para fins de revitalização das AMREs, poderão ser realizadas as seguintes

atividades, entre outras:
I - limpeza;
II - sinalização;
III - iluminação;
IV - paisagismo;
V - reparo de calçadas e recuperação de fachadas;
VI - promoção de eventos e estratégias de marketing;
VII - projetos sociais para moradores de rua e outros.
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Parágrafo único - A prestação de serviços nas AMREs estará sujeita à aprovação, à
coordenação e à supervisão do município afetado.

Seção III
Do Reajuste de Terrenos

Art. 20 - O Reajuste de Terrenos é instrumento de gestão do solo metropolitano que
permite o redimensionamento, o reposicionamento e o redesenho de lotes ou glebas
em um determinado perímetro, com adesão dos proprietários, observado o disposto
no § 1° do art. 23 desta lei, e segundo um plano urbanístico, visando a atingir os
seguintes resultados:

I - implantação e melhoria de infraestrutura;
II - incremento e melhoria dos espaços públicos e dos equipamentos comunitários;
III - ganho de áreas públicas;
IV - aumento da qualidade ambiental;
V - ganho de áreas para as ações públicas previstas.
§ 1º - As áreas públicas e os recursos financeiros necessários à implantação do

plano urbanístico a que se refere o caput serão obtidos por meio da transferência, ao
poder público, de parcela de área dos lotes ou glebas valorizados em decorrência do
plano.

§  2º  -  Na  implantação  do  Reajuste  de  Terrenos,  procurar-se-á  manter  a
proporcionalidade dos valores e dimensões dos lotes ou glebas existente na situação
anterior ao reajuste, ressalvadas as áreas públicas dele resultantes.

Art. 21 - O plano urbanístico de reajuste de terrenos conterá, no mínimo:
I - delimitação da área do plano, com discriminação dos imóveis nela contidos;
II - planejamento da implantação geral dos equipamentos urbanos de escoamento

das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,  abastecimento  de
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, consideradas
a articulação e a integração com o entorno, incluindo:

a) estimativa dos custos de execução das obras;
b) estudo de viabilidade técnica e financeira;
c) cronograma de implantação;
III  -  traçado  básico  do  sistema  viário,  sendo  consideradas  a  integração  e  a

articulação com as vias do entorno e modais de transporte existentes e propostos;
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IV - definição dos espaços livres de uso público;
V  -  definição  das  áreas  institucionais,  destinadas  a  equipamentos  urbanos  e

comunitários;
VI - indicação e delimitação das áreas não edificáveis e de preservação ambiental;
VII - plano de redimensionamento e reposicionamento de lotes ou glebas;
VIII - proposta de situação quanto ao domínio dos lotes ou glebas resultantes;
IX - previsão de terrenos reserva, quando for o caso;
X - descrição de todas as obras necessárias à implantação do plano.
§  1°  -  A  dimensão,  configuração  e  localização  resultantes  do  plano  de

redimensionamento  e  reposicionamento  previsto  no  inciso  VII  do  caput  deverão
guardar correspondência com os originais quanto às características de testada de
logradouro, topografia, tipo de solo, uso do solo e acesso a equipamentos urbanos de
escoamento  das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,
abastecimento  de  água  potável,  energia  elétrica  pública  e  domiciliar  e  vias  de
circulação.

§  2°  -  Os terrenos  reserva,  a  que se refere  o  inciso  IX  do  caput, poderão ser
alienados  a  terceiros,  sendo  a  receita  auferida  destinada  obrigatoriamente  à
execução das obras discriminadas no plano urbanístico, observado o disposto no art.
25.

§ 3º - Havendo necessidade de realocação provisória de um ou mais proprietários
para a execução do reajuste de terrenos, o custo e as condições de realocação serão
previstos no plano de Reajuste de Terrenos.

§  4º  -  Com  base  no  plano  de  reajuste  de  terrenos,  será  elaborado  o  projeto
urbanístico e complementares, que observarão as normas de parcelamento e registro
vigentes.

Art. 22 - O Reajuste de Terrenos poderá ser promovido pelos seguintes agentes:
I - Agência de Desenvolvimento Metropolitano;
II - poder público municipal;
III -  pessoa jurídica de direito privado criada com fim específico de aplicação do

reajuste de terrenos.
Parágrafo  único  -  A  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  coordenará  a
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aplicação  do  Reajuste  de  Terrenos  independentemente  de  quem  for  o  agente
promotor.

Art. 23 - Para a aplicação do Reajuste de Terrenos, será formada uma comissão,
vinculada ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, composta, no
mínimo, por:

I  -  técnicos  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  com  as  seguintes
qualificações:

a) bacharel em direito;
b)  perito  em  avaliação  de  terrenos,  devidamente  credenciado  pelo  Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-Minas;
c) arquiteto urbanista;
II  -  representantes  de  órgãos  e  entidades  do  governo  do  Estado  diretamente

interessados na área onde ocorrerá o Reajuste de Terrenos, se for o caso;
III - representantes dos municípios envolvidos;
IV - proprietários das glebas ou lotes.
§ 1º - Havendo adesão ao projeto de reajuste de terrenos pelos proprietários cujos

terrenos, juntos, superem 50% (cinquenta por cento) da área total da intervenção, o
poder público poderá desapropriar os lotes ou glebas remanescentes no valor anterior
ao anúncio da intervenção.

§ 2º - Na hipótese prevista no § 1º, o poder público assumirá os lotes ou glebas
resultantes  que  caberiam  aos  proprietários  desapropriados,  além  dos  terrenos
reserva, se previstos no projeto de Reajuste de Terrenos.

§ 3º - Caso o agente promotor seja pessoa jurídica de direito privado, o Reajuste de
Terrenos  somente  poderá  ser  realizado  se  houver  consenso  entre  todos  os
proprietários.

Art.  24 - O Reajuste de Terrenos poderá ser articulado com outros instrumentos
previstos na Lei Federal n° 10.257, de 2001, especialmente com a operação urbana
consorciada e com o consórcio imobiliário.

Art. 25 - Caso o agente promotor do reajuste de terrenos seja o poder público, os
terrenos reserva, a que se refere inciso IX do  caput  do art. 21, serão utilizados em
programas habitacionais do poder público sob a forma de doação de glebas ou lotes
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urbanizados à população de baixa renda ou leiloados para financiar os custos das
intervenções realizadas, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de1993.

Parágrafo único - No caso de leilão, os eventuais recursos excedentes ao custo das
intervenções  serão  destinados  ao  FDM,  para  serem  aplicados  nos  municípios
afetados, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

Art.  26  -  Os procedimentos  e  demais  parâmetros  técnicos para  a  aplicação do
Reajuste  de  Terrenos  serão  propostos  pela  Agência  de  Desenvolvimento
Metropolitano  e  submetidos  à  apreciação  do  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano da RMBH.

Seção IV
Do Investimento Voluntário para Intervenções Metropolitanas

Art. 27 - O investimento voluntário para intervenções metropolitanas é medida de
antecipação da recuperação dos investimentos do poder público que resultam em
valorização  imobiliária  e  que têm por  objetivo  viabilizar  o  financiamento  de  obras
específicas  que  contribuam  para  a  implementação  do  PDDI,  por  meio  de  aporte
financeiro do setor privado, conforme disciplina o art. 2º, XI, da Lei Federal nº 10.257,
de 2001.

Parágrafo único - É livre a participação do setor privado no aporte de recursos na
modalidade de que trata o caput.

Art.  28  -  Para  a  realização  do  investimento  voluntário,  a  Agência  de
Desenvolvimento  Metropolitano,  em  ato  normativo  próprio,  especificará  a  obra,  o
custo total, os potenciais colaboradores, as faixas de valor de contribuição e o prazo
para a arrecadação de recursos.

§ 1º - Os recursos auferidos por meio do investimento voluntário serão depositados
no FDM, vedada a sua aplicação para fins diversos do estabelecido no regulamento
de que trata o caput.

§ 2º - Expirado o prazo estipulado para a arrecadação de recursos por meio do
investimento voluntário:

I - caso o montante total não alcance 70% (setenta por cento) do valor total da obra,
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os recursos serão devolvidos aos colaboradores, garantida a correção monetária;
II - caso o montante total alcance o mínimo de 70% (setenta por cento) do valor

total da obra, o Estado complementará o valor restante para viabilizá-la, podendo os
municípios aportarem recursos para tanto;

III  -  caso  o  montante  total  seja  superior  ao  custo  total  da  obra,  os  recursos
excedentes  serão  devolvidos  aos  colaboradores,  proporcionalmente  ao  valor
investido,  salvo  se  o  ato  normativo  de  que  trata  o  caput  previr  destinação  do
excedente a outra obra já regulamentada.

Seção V
Estudo de Impacto Metropolitano - EIM

Art. 29 - O Estudo de Impacto Metropolitano - EIM - será requisito para a emissão
de anuência prévia nas seguintes hipóteses:

I - nas áreas demarcadas pelo Zoneamento Metropolitano como sujeitas ao EIM,
dentro das zonas de interesse metropolitano;

II  -  em parcelamentos do solo,  para fins  urbanos,  de glebas superiores  a 50ha
(cinquenta hectares);

III  -  em  casos  de  solicitação  de  parcelamento,  para  fins  urbanos,  de  glebas
localizadas  a  uma  distância  de  1km  (um  quilômetro)  ou  menos  da  fronteira  do
município.

Art. 30 - O EIM abrangerá os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou
atividade  na  sua  área  de  influência  direta  e  indireta,  incluindo  os  impactos  do
parcelamento no que se refere:

I - à infraestrutura disponível;
II - à mobilidade metropolitana, contemplando uso de sistema viário e demanda por

transporte público;
III - ao meio ambiente e ao patrimônio cultural e paisagístico;
IV  -  às  alterações  de  fluxos,  fortalecimentos  de  centralidades  e  movimentos

pendulares;
V - à demanda por serviços públicos;
VI - à valorização imobiliária;
VII - às ações mitigadoras e compensatórias para os impactos causados;
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VIII - à demanda por habitação de interesse social.
Art.  31  -  O EIM será  custeado pelo  interessado no parcelamento  do  solo,  com

observância  do  termo  de  referência  elaborado  pela  Agência  de  Desenvolvimento
Metropolitano, à qual caberá aprovar tecnicamente o EIM, facultada a participação do
corpo técnico do município afetado em todo o processo.

Parágrafo  único  -  O  município  afetado  poderá  propor  medidas  mitigadoras  ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 32 - É assegurado o livre acesso às informações contidas no EIM.
Art. 33 - A elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança Municipal e do Estudo

de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental não substituem o
EIM.

Art.  34  -  As  medidas  compensatórias  e  mitigadoras  constarão  do  EIM e  serão
propostas  pela  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  para  apreciação  do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Parágrafo único - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano, em conjunto com
os municípios, fiscalizará as ações decorrentes do EIM.

Seção VI
Da Anuência Prévia de Alteração de Uso do Solo

Art. 35 - Compete à Agência de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH o exame
e a anuência prévios à aprovação de alteração de uso de solo rural para fins urbanos,
pelos  municípios,  sem  prejuízo  da  prévia  audiência  do  Instituto  Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária - Incra -, a que se refere o art. 53 da Lei Federal nº
6.766, de 1979.

Art.  36  -  A Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da  RMBH  proporá  e  o
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano aprovará os procedimentos,
critérios e requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso de solo rural
para fins urbanos, mediante contrapartida do requerente, tendo em vista o art. 2º, XI,
e o art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

Parágrafo único - Caberá aos municípios regulamentar a contrapartida prevista no
caput, no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  37  -  A Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da  RMBH  constituirá  e
manterá atualizado, no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei,
com o apoio dos municípios,  o cadastro único metropolitano de famílias  de baixa
renda que compõem o déficit habitacional da região metropolitana.

Parágrafo  único  -  O  cadastro  a  que  se  refere  o  caput integrará  o  sistema de
informações metropolitanas.

Art. 38 - Os municípios da RMBH poderão aportar, voluntariamente, recursos no
FDM,  em valores  superiores  aos  percentuais  estabelecidos  nas  normas  vigentes,
para investimentos em outros municípios, visando ao aumento da qualidade de vida
do cidadão metropolitano,  por  meio  de  termo de cooperação com o Estado,  com
interveniência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1º - As condições e os procedimentos para a celebração de termo de cooperação
serão definidos em regulamento.

§ 2º - Os recursos aportados para os fins previstos no  caput serão vinculados à
finalidade do termo de cooperação.

Art. 39 - Para fins de garantia da função social do solo urbano, e de acordo com o
Zoneamento Metropolitano, será prevista compensação dos impactos da atividade de
parcelamento do solo, sob a forma de transferência ao poder público municipal de
lotes urbanizados, vinculados à provisão de habitação a famílias de baixa renda.

§ 1º - No Zoneamento Metropolitano serão definidos áreas, critérios e parâmetros
técnicos para a realização da transferência de que trata o caput.

§ 2º - A transferência de que trata o caput está condicionada a parecer técnico da
Agência de Desenvolvimento Metropolitano que demonstre a sua conformidade com
o Zoneamento Metropolitano.

Art.  40  -  Os  municípios  compatibilizarão  seus  planos  diretores  e  legislação
urbanística com o Zoneamento Metropolitano, no prazo de até dois anos após sua
aprovação.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Paulo Lamac, presidente e relator - Luzia Ferreira - Rogério Correia - João Leite.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.078/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano
no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188
do Regimento Interno.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, no exame de
mérito,  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  por  ela
apresentado.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende dispor sobre a gestão unificada da função pública

de interesse comum de uso do solo metropolitano no Estado, além de dar outras
providências.

A promulgação da Emenda à Constituição nº 65, de 2004, marcou a retomada do
enfrentamento  da  questão  metropolitana  no  Estado,  ao  instituir  novo  arranjo
institucional de planejamento e gestão metropolitanos. A consolidação desse arranjo
se  deu  a  partir  da  edição  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  2006,  que  previu  a
instituição,  em  cada  região  metropolitana  do  Estado,  das  seguintes  instâncias:
Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
e Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Como instrumentos de planejamento
metropolitano, foram previstos o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM - e
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI.
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Ao mesmo tempo, foram também aprovadas, em 2006, as Leis Complementares
nºs  89  e  90,  que,  respectivamente,  estabeleceram  os  conjuntos  de  regras  e
ordenamentos para as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte - RMBH - e do Vale
do Aço - RMVA.

Por  sua vez,  a Lei  Complementar nº 107, de 2009,  trouxe maior efetividade ao
referido arranjo institucional, por meio da criação da Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,  autarquia  territorial  e
especial dotada de poder de polícia, com caráter técnico e executivo, para fins de
planejamento, assessoramento e regulação urbana, viabilização de instrumentos de
desenvolvimento integrado da RMBH e apoio à execução de funções públicas de
interesse comum.

Nos  termos  do  §  3º  do  art.  25  da  Constituição  Federal  de  1988,  regiões
metropolitanas podem ser instituídas pelos estados para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. De acordo com
o art.  43 da Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda nº 65, de
2004, “considera-se função pública de interesse comum a atividade ou o serviço cuja
realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto
nos outros Municípios integrantes da região metropolitana”. O § 1º do mencionado
dispositivo  estabelece que “a gestão de função pública  de interesse comum será
unificada”.

São  as  funções  públicas  de  interesse  comum que  delimitam  a  abrangência  da
atuação das instâncias de gestão de cada região metropolitana. O § 2º do citado art.
43  estabelece  que  as  “especificações  das  funções  públicas  de  interesse  comum
serão definidas na lei complementar que instituir a região metropolitana”.

Nos casos da RMBH e da RMVA, tais funções estão definidas, respectivamente,
nas Leis Complementares nºs 89 e 90, de 2006. Entre outras atividades e serviços,
inclui-se como função pública de interesse comum “o uso do solo metropolitano, no
que se refere às ações que assegurem a utilização do espaço metropolitano sem
conflitos e sem prejuízo ao meio ambiente”.

Conforme  a  Lei  Complementar  nº  88,  de  2006,  o  PDDI  é  o  instrumento  que
estabelece diretrizes de planejamento para as funções públicas de interesse comum.
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De acordo com o art. 6º dessa lei, “o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
conterá as  diretrizes  do  planejamento  integrado do desenvolvimento  econômico e
social relativas às funções públicas de interesse comum”.

Em  2011,  o  PDDI  da  RMBH  foi  aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano, tal como prevê o art. 46, § 3º, III, da Constituição do
Estado.  Tal  instrumento  diagnosticou  a  desorganização  da  ocupação  do  território
como  um  dos  principais  gargalos  para  a  mobilidade  e  para  o  desenvolvimento
socioeconômico  da  RMBH.  Identificou  que  tal  desorganização  era  causada  em
grande parte pelos conflitos entre as leis municipais que regem o uso, a ocupação e o
parcelamento  do  solo,  inclusive  entre  os  planos  diretores  municipais.  O  PDDI
explicitou,  ainda,  a  ineficiência  da  gestão  municipal  fragmentada  do  solo
metropolitano,  ao  demonstrar  os  quadros  de  déficit  habitacional,  informalidade,
vacância fundiária, degradação do meio ambiente e saturação de sistemas viários ou
mesmo ao apontar o crescente movimento pendular em direção a Belo Horizonte, o
que concentra o desenvolvimento econômico e reforça cada vez mais a dependência
dos municípios vizinhos em relação à capital.

Por força da Lei Complementar nº 88, de 2006, o PDDI deve conter a orientação
quanto à elaboração e revisão dos planos diretores municipais, visando, sobretudo,
dirimir  os  conflitos  de  normas  entre  municípios  e  integrar  a  função  pública  de
interesse comum referente à gestão do solo metropolitano, conforme estatui o § 1º do
art. 6º da referida lei. Assim, a principal diretriz referente à função pública de interesse
comum de gestão do solo metropolitano, estabelecida pelo PDDI (vol. I, pág. 266), diz
respeito à elaboração de um macrozoneamento metropolitano, a ser proposto pela
Agência de Desenvolvimento Metropolitano e aprovado pelo conselho de cada região
metropolitana, de acordo com a interpretação do art. 17, V, da Lei Complementar nº
89, de 2006, combinado com o art. 43, § 3º, I, da Constituição do Estado.

Assim, o projeto em análise pretende regulamentar a função pública de interesse
comum  referente  à  gestão  do  solo  metropolitano,  garantindo  operacionalização e
efetividade aos comandos constitucionais e legais referentes à matéria. Com esse
escopo, a proposição dispõe sobre normas de direito urbanístico, ao mesmo tempo
em que regulamenta aquela função, lançando mão do espaço legislativo dos estados
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federados garantido pela Constituição da República de 1988. Tal espaço encontra
respaldo constitucional especialmente nos arts. 24, 25 e 30 da Constituição Federal.

O projeto em análise visa disciplinar objetivos e princípios básicos da gestão do
solo metropolitano; critérios, parâmetros e competências para elaboração e aplicação
do macrozoneamento metropolitano; instrumentos de gestão do solo metropolitano;
normas sobre o parcelamento do solo, com fundamento nas Leis Federais nºs 6.766,
de 1979, e 9.785, de 1999; e normas de observância compulsória para os municípios
em questões de sua competência.

O principal objetivo da proposição é organizar o território metropolitano de forma a
contribuir  para  os  seguintes  objetivos:  diminuição  dos  conflitos  entre  normas
municipais;  aumento  da  competitividade  econômica  da  RMBH,  por  meio  do
planejamento  no território  de vetores de desenvolvimento econômico;  melhoria da
mobilidade  metropolitana;  desaceleração  da  informalidade  fundiária  e  redução  do
déficit habitacional; e ocupação de novos espaços urbanos com qualidade ambiental.

Quanto  aos  instrumentos  de  gestão  do  solo  metropolitano,  são  propostas  três
espécies: o zoneamento metropolitano; a zona de interesse metropolitano, cuja área
de incidência no território deverá ser previamente delimitada pelo macrozoneamento
metropolitano; e instrumentos que obedecerão a hipóteses previstas no projeto, sem
que haja prévia demarcação de áreas, como, por exemplo, o reajuste de terrenos.

Quanto aos instrumentos sem demarcação prévia de áreas de incidência - reajuste
de  terrenos,  áreas  metropolitanas  de  revitalização  econômica  e  investimento
voluntário para intervenções metropolitanas -, o projeto pretende autorizar o Poder
Executivo a lançar mão de novas alternativas e estratégias de promoção da melhoria
do espaço urbano e de garantia de moradia digna a populações de baixa renda, em
parceria com a iniciativa privada,  por meio da utilização, de forma antecipada, da
potencial  valorização  dos  imóveis.  Sua  criação  permitirá  ao  Estado  estabelecer
formas inovadoras de parceria com o particular, que resultarão em redução de custos
e de tempo de execução das intervenções públicas nos espaços metropolitanos.

Quanto à seção referente à anuência prévia, o projeto em análise inova, na medida
em  que  cria  novas  modalidades  de  anuência  prévia  para  as  áreas  de  interesse
metropolitano, conferindo ao Estado um papel integrador no controle da expansão
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urbana,  sobretudo  quanto  a  evitar  potenciais  gargalos  em  termos  de  mobilidade
intermunicipal metropolitana.

É relevante enfatizar  que o projeto em análise propõe que a função pública  de
interesse  comum  seja  planejada,  integrada,  gerida  e  executada  sob  a  forma  de
gestão  compartilhada  entre  Estado  e  municípios,  utilizando  o  sistema  de  gestão
metropolitana previsto na Constituição do Estado - conselho, assembleia, agência,
FDM e PDDI.

Com  o  intuito  de  aprimorar  a  efetividade  da  norma  no  que  se  refere  ao
compartilhamento  da  gestão  do  solo  metropolitano  entre  Estado  e  municípios,  à
promoção do direito das famílias de baixa renda à moradia digna, à eliminação do
déficit habitacional no espaço metropolitano e ao incremento da eficiência do sistema
de  gestão  metropolitana,  bem  como  para  restringir  o  alcance  da  lei  à  Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em função de ser a única região metropolitana do
Estado que possui um plano diretor de desenvolvimento integrado já consolidado, a
comissão de mérito  entendeu ser  pertinente  apresentar  substitutivo  à  proposição,
com  o  qual  concordamos.  No  entanto,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  ao
disposto no inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal, sugerimos a emenda que
apresentamos ao final deste parecer.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário,  o projeto não tem repercussão no
Tesouro  Estadual,  uma  vez  que  o  sistema  de  gestão  metropolitana  sob  cuja
governança  a  norma  será  concretamente  efetivada  encontra-se  em  operação,
estando, portanto, contemplado no plano orçamentário estadual vigente.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.078/2012 na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com a Emenda nº 1, a
seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 23 do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:
“Art. 23 - (...)
§ 1º - Havendo adesão ao projeto de reajuste de terrenos pelos proprietários cujos

terrenos, juntos, superem 50% (cinquenta por cento) da área total da intervenção, o
poder público poderá desapropriar os lotes ou glebas remanescentes.”.
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Sala das Comissões, 13 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Deiró Marra - Wander Borges - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.272/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do governador do Estado, a proposição em epígrafe “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.  Em
seguida, esta comissão opinou por sua aprovação em 1º turno, na forma original.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentado  em  Plenário  o
Substitutivo nº 1, que vem a esta comissão para receber parecer, nos termos do § 2º
do art. 188 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 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.

O substitutivo, apresentado em Plenário, de autoria do deputado Pompílio Canavez,
modifica a redação dada pelo projeto ao parágrafo 9º do art. 5° da Lei nº 15.910. A
alteração  proposta  é  a  retirada  da  expressão "não  reembolsável"  da  redação  do
dispositivo,  permitindo  que  todos  os  recursos  do  Fhidro  (reembolsáveis  e  não
reembolsáveis) possam ser transferidos ao Hidroex.

Além  disso,  o  substitutivo  suprime  os  parágrafos  10  e  11  do  mesmo  artigo,
acrescentados  pelo  projeto  de  lei.  Os  parágrafos  suprimidos  estabelecem,
respectivamente, que o Poder Executivo fará constar dos projetos de lei orçamentária
anual dotações orçamentárias que assegurem a realização dos programas e ações,
mencionados  no  parágrafo  9°,  e  que  os  recursos  financeiros  a  que  se  refere  o
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parágrafo 9° serão objeto de dimensionamento programático e financeiro específico a
ser definido por decreto.

Destaque-se que o substitutivo em exame altera a intenção original do projeto de
lei,  qual  seja assegurar a destinação de recursos ao Hidroex,  na modalidade não
reembolsável. Além disso, suprime dispositivos que visam promover os princípios de
responsabilidade na gestão fiscal e de transparência na administração pública. Por
essas razões, somos pelo não acolhimento das alterações nele propostas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

5.272/2014, apresentado em Plenário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Fabiano Tolentino - Deiró Marra - Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 13/8/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Palavras do Presidente - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Ivair  Nogueira  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Deiró  Marra  -  Elismar  Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Perrella - João
Leite - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rogério Correia -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Zé Maia.

Palavras do Presidente
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14 horas, a presidência comunica o

falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e, em sinal de luto,
deixa de abrir a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial
de  amanhã,  dia  14,  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.).

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2014
Às 17h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Guedes,

André Quintão (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do
Bloco Minas Sem Censura ) e Duarte Bechir (substituindo a deputada Luzia Ferreira,
por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da
supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Tony  Carlos.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir,  dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.519/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
dessa  comissão para  conhecer  e  debater  em audiência  pública,  no  Município  de
Coronel  Fabriciano,  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  da  Região
Metropolitana do Vale do Aço elaborado pelo Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais - Unileste;

nº 10.520/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
dessa comissão no Município de Coronel Fabriciano para dar continuidade ao debate
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale
do Aço elaborado pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste.

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

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/8/2014
Às  9h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
reunião se destina a debater possíveis violações de direitos humanos sofridas pelos
moradores do Bairro Novo Reno, no Município de Coronel Fabriciano. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Hamílton Ribamar,
diretor  de  operações  da  Empreendimentos  Novo  Reno;  Lucas  Quadros  Silva,
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advogado; Valmir Deusdedit Rufino, presidente da Associação de Moradores Novo
Reno;  José  Gregório  Filho,  ex-gerente  administrativo  da  Empreendimentos  Novo
Reno; Dilson dos Santos Rodrigues, morador do Parque Industrial Novo Reno, que
são convidados a tomar assento à mesa.  O presidente,  na  condição de autor  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/8/2014
Às 9h40min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano o deputado

Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o
deputado Celinho do Sinttrocel. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a
obter esclarecimentos sobre a morte de Frederico Alan de Souza Paiva, ocorrida em
Coronel Fabriciano. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  a  Sra.  Carmem  Rodrigues  de  Souza  Paiva,  mãe  da  vítima,  vereadora  no
Município de Coronel Fabriciano; o Cel. PM Jordão Bueno Júnior, comandante da 12ª
Região  de  Polícia  Militar,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,
comandante-geral  da  Polícia  Militar;  o  Ten.-Cel.  PM  Wanderson  Stenner  Alves,
comandante do 58º Batalhão de Polícia Militar; e os Srs. Jorge Luiz Cândido Caldeira,
delegado da 8ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Coronel  Fabriciano;  Marcos da  Luz
Evangelista Lima Martins, vereador no Município de Coronel Fabriciano e presidente
da Comissão de Direitos Humanos; Subtenente Gonzaga, deputado Federal; Bruno
Schiavo Cruz,  promotor de justiça; o Sgt.  PM Marco Antonio Bahia, presidente da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra; o Cb.
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PM Daniel Silva Pereira, membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da
Aspra; e o Sd. PM Berlinque Cantelmo, diretor jurídico da Aspra, que são convidados
a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Celinho do
Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/8/2014
Às 13h15min, comparece na Igreja Assembleia de Deus, no Município de Timóteo o

deputado Durval Ângelo, membro da supracitada comissão. Está presente também o
deputado Celinho do Sinttrocel. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir possíveis violações de direitos humanos sofridas pelos moradores de Timóteo
em decorrência da poluição atmosférica que atinge a região. A presidência interrompe
os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Marinho da Costa  Teixeira,
secretário  municipal  de  Meio  Ambiente,  Trânsito  e  Serviços  Urbanos  de  Timóteo;
Vinícius de Assis Moreira, gerente do Parque Estadual do Rio Doce - Marliéria; Carlos
Magno de Almeida,  coordenador-geral  do  Conselho Municipal  de Defesa do Meio
Ambiente  de  Timóteo;  pastor  Isaque  Almeida;  Douglas  Oliveira  e  Fábio  Campos,
vereadores da Câmara Municipal de Timóteo, 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 reunião, a presidência agradece a presença de
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todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 14/8/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
André Quintão - Anselmo José Domingos - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella -

Inácio Franco - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Wander Borges.

Falta de Quórum
A presidente (deputada Liza Prado) - Às 14h15min, a lista de comparecimento não

registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião por
falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a Especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/8/2014
Presidência do Deputado Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  da  Sra.  Yvonne  de  Oliveira  Silveira  -
Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Carlos Pimenta - Gil Pereira.

Abertura
O presidente (deputado Carlos Pimenta) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário  para proceder  à leitura das atas  das três reuniões
anteriores.

Atas
- O deputado Gil Pereira, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das três

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Sra.  Yvonne  de  Oliveira
Silveira, presidente da Academia Montesclarense de Letras, pelo centenário de seu
nascimento.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Yvonne de Oliveira

Silveira, presidente da Academia Montesclarense de Letras; os Exmos. Srs. Antônio
Dias,  ex-deputado estadual  e presidente desta Casa no período de 1977 a 1978;
vereador  Oldak Pena Júnior,  presidente da Câmara Municipal  de Francisco Sá;  e
Roberto Mont'Sá, secretário municipal de Cultura de Francisco Sá; as Exmas. Sras.
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Cláudia  Borém,  presidente  da  Unimed  do  Norte  de  Minas;  e  Ana  Valda  Xavier
Vasconcelos, presidente do Elos Clube de Montes Claros; e o Exmo. Sr. deputado Gil
Pereira.

Registro de Presença
O  locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmo. Sr.

João Pinto Neto e da Exma. Sra.  Schirlene Ribeiro Ruas, vereadores da Câmara
Municipal de Francisco Sá. Registramos também o recebimento de mensagens que
nos  foram  enviadas  pelo  Sr.  Edílson  Carlos  Torquato,  presidente  da  Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros; pelos senadores Aécio Neves e
Zezé Perrella, por meio das quais S. Exas. cumprimentam a homenageada da noite
pelo  centenário  de  nascimento  e,  naturalmente,  o  deputado  Carlos  Pimenta  pela
iniciativa.

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

pela  soprano  Maristela  Cardoso,  acompanhada  pela  pianista  e  tecladista  Simone
Santos,  que representa  o  Núcleo  de  Ópera  da  Universidade Estadual  de  Montes
Claros.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar
nossa  homenageada,  presidente  da  Academia  Montesclarense  de  Letras,  minha
professora,  uma  pessoa  abençoada,  que  nós,  montes-clarenses,  também  a
comunidade, a família de Francisco Sá e todo o Norte de Minas aplaudimos nesta
noite, não só pelos 100 anos de vida, mas pelos 100 anos de vida bem vividos, de
doação e por ter ajudado a escrever e a fazer parte da história do Norte de Minas.
Peço uma salva de palmas para D. Yvonne Silveira.

Cumprimento também neste momento nosso colega deputado Gil Pereira. Quero
cumprimentar o ex-deputado e presidente desta Casa no período de 1977 a 1978,
nosso  amigo  e  companheiro  Antônio  Dias;  o  presidente  da  Câmara Municipal  de
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Francisco  Sá,  vereador  Oldak  Pena  Júnior,  em  cuja  pessoa  cumprimento  os
vereadores  aqui  presentes.  Quero  trazer  meu  abraço  ao  secretário  municipal  de
Cultura  de  Francisco  Sá,  Roberto  Mont'Sá,  neste  ato  também  representando  o
prefeito Denilsão, que não pôde estar presente; à presidente da Unimed do Norte de
Minas, Dra. Cláudia Borém; e à presidente do Elos Clube de Montes Claros, também
minha professora, Sra. Ana Valda Xavier Vasconcelos.

Quero agradecer e cumprimentar a presença de tantas pessoas que aqui vieram.
Como a D. Yvonne disse há pouco, parece uma reunião de família, uma reunião de
amigos e de amigas. Tenho certeza de que ela está bastante emocionada não só pela
homenagem, mas também pela presença de cada um de vocês.

Montes claros, de tanta tradição cultural, desde o folclore do povo à erudição de
seus músicos e escritores, está celebrando, com imenso orgulho,  o centenário de
uma de  suas  personalidades  mais  queridas  e  admiradas:  D.  Yvonne  de  Oliveira
Silveira,  poetisa,  cronista,  educadora  e  eterna  presidente  da  Academia
Montesclarense de Letras, chega ao centenário de uma vida bem-sucedida, em plena
atividade, exercendo seus talentos, na companhia de sua reconhecida simpatia. Viúva
do também intelectual  Olyntho Silveira,  para quem pedimos uma grande salva de
palmas, foi fundadora do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, além de
ser professora emérita da Unimontes.

Entre  as  muitas  honrarias  que  vem  recebendo  por  esse  momento  especial,
mereceu ser considerada A deusa das letras, título do livro em que é homenageada,
uma coletânea produzida por vários autores, justamente por sua grande importância
para Montes Claros, Francisco Sá e todo o Norte de Minas. A cidade, tão rica de
expressões  espontâneas  de  cultura  popular,  ao  mesmo  tempo  dotada  de  um
importantíssimo  conservatório  de  música,  sempre  gerou  artistas  em  todos  os
domínios, como Beto Guedes ou Yara Tupynambá.

Dama ou deusa  da  literatura,  Yvonne  da Silveira,  mestra  inesquecível  de  seus
alunos, bebeu, como tantos outros artistas, a mesma água que sempre abasteceu
Montes Claros, desde o tempo do Arraial das Formigas, até se tornar a Princesa do
Norte,  o  coração  robusto  do  Norte  de  Minas.  Em  seus  100  anos  de  vida,  foi
testemunha de como a cidade vem crescendo, sendo vista como predestinada para
brilhar, por aliar à vocação para o desenvolvimento o firme lastro da cultura.
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Tomo a liberdade de recorrer ao próprio texto da cronista, acurada observadora da
natureza: “Meu olhar, encantado, vai das árvores à serra, da serra ao céu. E volta
pesquisando,  à  procura  dos  pormenores  que  formam  o  lindo  quadro  pictórico.  E
descobre,  ao  pé  da  janela,  na  roseira  silvestre,  pequena  gota  de  orvalho.  Tão
insignificante, tão pequenina e humilde, comparada aos entes que pintam a paisagem
e com ela deslumbram-se, no entanto, infinitamente mais bela, quimericamente mais
preciosa”.

É essa sensibilidade, capaz de se deter na importância de um reflexo de luz numa
gota d'água, que caracteriza a pessoa que sempre viu o mundo de uma maneira
generosa, procurando e desvelando a beleza presente em cada pequena coisa ou no
mais simples gesto. Trata-se de uma alma privilegiada, que, no contato com seus
alunos, ao longo de tantos anos, despertou neles uma mútua admiração, que só se
vê no convívio com os verdadeiros mestres. Tão identificada com Montes Claros e
seus moradores, merece, neste momento, que toda Minas Gerais saiba do carinho
imenso que sua gente lhe devota. Essa é a razão da homenagem desta Assembleia,
que também se volta, constantemente, para a reverência à memória e às artes.

Para encerrar, usarei desta feita um verso da poetisa e é à sua amável e raríssima
pessoa que me dirijo:  “Seguro-te  as  mãos,  prendo-as  com afagos  de  seda,  com
afagos de seda de uma criatura que, com delicadeza e harmonia, construiu uma vida
exemplar”. Homenageio, nesta noite, a nossa deusa da literatura! Muito obrigado.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Carlos  Pimenta,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega à Sra.
Yvonne de Oliveira Silveira, presidente da Academia Montesclarense de Letras, de
placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes
dizeres:  “Quando  a  educação  não  vem  somente  por  palavras,  mas  também  se
materializa nos mais nobres exemplos e ações, a certeza de um mundo melhor se
torna  ainda  mais  contundente.  Por  acreditar  nisso,  Yvonne  de  Oliveira  Silveira,
conhecida  como  Dama  das  Letras,  dedicou  grande  parte  de  sua  existência  à
formação de centenas de pessoas  e  à  prestação de serviços em prol  da  cultura
montesclarense.  Hoje,  ao  celebrar  um  século  de  vida,  pode-se  orgulhar  de  ter
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contribuído  de  maneira  inequívoca  para  o  futuro  promissor  do  povo do Norte  de
Minas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por reconhecer o valor da Profa.
Yvonne de Oliveira Silveira para o Estado e para o País, rende-lhe justa homenagem
pelos seus 100 anos de vida”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Yvonne de Oliveira Silveira

Exmo. Sr. Deputado Dr. Carlos Pimenta, que nesta ocasião representa o deputado
Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.
Deputado Gil Pereira; senhor ex-deputado e presidente desta Casa no período de
1977 a 1978, Dr. Antônio Dias; Exmo. Sr. Oldak Pena Júnior, presidente da Câmara
Municipal de Francisco Sá; Dra. Cláudia Borém, presidente da Unimed do Norte de
Minas;  Sra.  Ana  Valda  Xavier  Vasconcelos,  presidente  do  Elos  Clube  de  Montes
Claros; meus familiares e meus amigos, boa noite.

A emoção está dominando-me completamente porque, na minha longa vida, jamais
imaginei  que  um  dia  estaria  aqui,  neste  espaço  privilegiado,  recebendo  uma
homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Muito  menos pensei  que um dia chegaria  ao ano do meu centenário.  Este ano
chegou e, graças aos amigos, tenho recebido muitas homenagens, que são como
orvalho caindo nas flores ressequidas da minha longa vida. Esta homenagem de hoje,
promovida pelo deputado Carlos Pimenta, ou melhor,  pelo meu aluno...  Um aluno
excelente, um aluno de tantos predicados.

Na sala de aula jamais imaginei que um dia ele chegaria a tanto na política e que
me  prestaria  uma  homenagem.  Todos  devem  pensar  a  minha  emoção.  Esta
homenagem não é como uma gota de orvalho. Ela é uma chuva caindo e fazendo
surgir  a  flor  da gratidão com o perfume da amizade.  A Assembleia Legislativa de
Minas Gerais é uma guardiã da democracia. Por ela passaram tantos nomes ilustres,
inclusive de um irmão do meu antepassado: Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena. A
emoção fará com que eu erre. Montes Claros sempre teve nesta Assembleia seus
dignos representantes desde a província. Atualmente conta com os deputados Carlos
Pimenta,  Gil  Pereira,  Tadeu Martins  Leite,  Arlen Santiago e  com a  deputada Ana
Maria  Resende.  Também contamos com o  deputado federal  Jairo  Ataíde.  Montes
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Claros  está  bem representada porque  esses  têm lutado pela  região  do  Norte  de
Minas e contribuído para o engrandecimento do Estado. A Assembleia Legislativa tem
um grande significado no contexto da administração, e Minas Gerais é o Estado que
se projetou como o que proclama a liberdade. Tanto é assim que nossa bandeira tem
o lema: “Libertas quae sera tamen”.

Foram  tantas  as  ocasiões  em  que  os  mineiros  distinguiram-se  procurando  a
liberdade quando estava ameaçada a nossa democracia! Depois da ditadura tivemos
o Dr.  Tancredo Neves.  Ele  foi  o  pioneiro  da  luta  contra  a  ditadura.  Também não
podemos  esquecer  de  Felício  dos  Santos,  de  Tiradentes  e  de  tantos  outros  que
procuraram  dar  dignidade  ao  brasileiro  com  a  liberdade  de  expressão,  com  a
liberdade de agir.

Assim esta Casa me presta esta homenagem na pessoa do meu amigo e aluno,
deputado Carlos Pimenta, que cresceu muito mais que eu e é um digno representante
de todos nós. Eu me sinto extremamente feliz porque não esperava nesta noite tantos
amigos e parentes que não via há tanto tempo. Estou feliz porque todos que aqui
estão  são amigos  e  parentes.  Quase todos  são parentes.  Deus  é  magnânimo,  é
poderoso, é bom e me deu essa felicidade. Não sei como agradecer. A emoção me
consome. Estou aqui feliz como jamais podia imaginar na minha vida.

Agradeço ao deputado Carlos Pimenta. Contudo não vou referir-me ao deputado,
mas ao meu aluno, àquele aluno tão educado, silencioso e inteligente na sala de aula.
Às  vezes  ele  sorria  e  eu  pensava:  “Que menino bom!”.  Hoje ele  me presta  esta
homenagem. Assim, Dr. Carlos Pimenta, meu querido aluno, só posso pedir a Deus a
recompensa por esta homenagem. Orgulho-me do seu trabalho como deputado.

Sei que é um deputado íntegro e digno, que trabalha, não para usufruir, mas para
servir  o  nosso  estado  e  o  Brasil.  Agradeço  de  coração.  Que  Deus  lhe  dê  a
recompensa.  Que  a  sua  família  possa  usufruir  dessa  sua  bondade,  como  está
usufruindo. Continue lutando pela liberdade, continue lutando pela grandeza do ser
humano,  continue  lutando  para  que  Minas  Gerais  e  o  Brasil  sejam  realmente
grandiosos na paz, na liberdade e na justiça. Muito obrigada a todos. Não sei como
agradecer.  Agradeço de coração,  pedindo a  Deus que recompense a  todos  essa
grande alegria que me deram, por terem vindo aqui me homenagear. Não sei mais o
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que dizer. Só sei dizer: Deus lhes pague. Essa chuva que cai na minh'alma é a mais
bela e portentosa que eu poderia receber.

O locutor - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, representando o presidente
desta Casa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente
Se D. Yvonne está sem palavras, imaginem nós. O deputado Dinis Pinheiro não

pôde estar presente porque está nessa caminhada cívica de resgate da dignidade do
povo  mineiro  e  pediu-me  que  pudesse  representá-lo.  Justificando  a  ausência  do
nosso presidente, queria dizer que esta Casa está prestando muitas homenagens a
políticos ilustres, a pessoas que ajudam a escrever a história de Minas, a história do
nosso povo e, com certeza absoluta, esta é uma das homenagens mais lindas que eu
pude prestar e da qual  pude participar  ao longo dos meus cinco mandatos como
deputado estadual. Uma pessoa iluminada. Dificilmente nós presenciamos tamanha
lucidez e coerência numa pessoa ao longo dos seus 100 anos de vida. D. Yvonne
surpreende-nos  a  cada  minuto.  Não  foi  surpresa  para  nós  assistir  a  um
pronunciamento de improviso de uma pessoa tão rica e tão linda, que ajudou o nosso
estado e a nossa gente.

Esta reunião está sendo transmitida para mais de 500 municípios e podem ter a
certeza  de  que  nós  somos  privilegiados  por  assistir  a  uma  homenagem  desta
natureza e a um pronunciamento desta qualidade. Sairemos daqui envaidecidos e
recompensados  pelo  esforço  de  cada um  para  estar  aqui  presente.  Esta  é,  sem
dúvida alguma, uma homenagem do povo de Minas Gerais,  uma reunião familiar,
mas,  muito  mais  do  que  isso,  uma reunião  de  pessoas  que  convivem  com a  D.
Yvonne ao longo de toda a sua vida. Suas irmãs, suas sobrinhas, seus sobrinhos,
seus amigos. Isso para nós é uma graça que estamos celebrando neste momento.

Estamos vivendo um momento ímpar para o nosso país. Ontem, fomos abalados
com  o  anúncio  da  morte  de  um  grande  líder,  Eduardo  Campos,  que  morreu
tragicamente.  Sentimos  quando  perdemos  líderes,  mas  também ficamos  felizes  e
satisfeitos quando podemos imaginar que ainda há pessoas neste país, neste estado,
especialmente no Norte de Minas, que ajudam a escrever a nossa história, a história
do  povo  brasileiro,  do  povo  norte-mineiro,  de  Montes  Claros  e  de  Francisco  Sá.
Estamos vivendo um momento mágico.
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Só gostaria, D. Yvonne, de externar a minha alegria por poder viver este momento
de estar aqui com a senhora, que escreveu tanta coisa bonita, que fez tantas poesias,
tantas  crônicas,  que  participou  da  formação  de  tantos  intelectuais  e  de  tantos
estudantes.  Sinto-me  honrado  por  ter  sido  aluno  da  senhora.  É  importante  que
façamos essa reverência à senhora, à Dama das Letras e também à dama do Norte
de Minas.

Pode ter certeza de que as pessoas que estão assistindo a esta homenagem não
se lembrarão do Norte de Minas somente como a terra da seca, das dificuldades, mas
também  como  a  terra  de  pessoas  ilustres,  iluminadas  e  conscientes.  A senhora
representa todos aqueles que passaram por Montes Claros, pelo Norte de Minas, e
que deram tudo que podiam para construir a história da nossa região.

Peço a Deus que a conserve por muitos outros anos. Peço a Deus que a senhora
possa continuar contribuindo para a formação de tantas pessoas. Peço a Deus para
abençoar a senhora e sua família. Falo em meu nome, em nome da minha esposa,
Cláudia, que está aqui presente, em nome dos deputados do Norte de Minas, como o
Gil Pereira. Fico feliz pela presença da senhora, aqui, hoje. Pode ter certeza de que
os nossos atos, as nossas ações, estarão espelhados em pessoas iluminadas como a
senhora. É muito bonito, é muito bom estar aqui, neste momento. Saio daqui muito
mais engrandecido, muito mais homenageado. Sei que isso ocorre com nós todos,
pelo exemplo de vida, por suas palavras que nos faz, realmente, montesclarense,
termos orgulho de sermos norte-mineiros.

Agradeço  a  presença  de  todos,  e  volto  a  palavra  ao  mestre  de  cerimônias,
repetindo que estamos felizes por termos aqui a nossa Dama das Letras, a dama de
Montes Claros e do Norte de Minas, neste momento.

Obrigado, Deus, por este momento tão importante na nossa vida.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Núcleo de Ópera da Universidade
Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  representado  pela  soprano  Maristela
Cardoso,  pelo  barítono  Mont'sá  e  pela  pianista  e  tecladista  Simone  Santos,  que
apresentará as seguintes músicas:  Aimêr,  de Charles Franck, e  Ich grolle nicht,  de
Robert Schumann. Por fim, os artistas apresentarão o Hino de Montes Claros, que
traz a letra de Yvonne Silveira.
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- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Antes de os nossos artistas nos deixarem, gostaria de fazer uma

solicitação,  a  pedido  de  D.  Yvonne,  ao  Roberto,  à  nossa  tecladista  Simone  e  à
Maristela: tocar Amo-te muito, não sei se será possível. Estou quebrando o protocolo,
mas  não  podemos  negar  nesta  noite  um  pedido  de  D.  Yvonne.  Gostaria  que  a
homenageássemos mais uma vez com essa música.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - O nosso muito-obrigado à Maristela, ao Roberto e à Simone por esse

brinde que nos dão artistas tão renomados, tão importantes para Montes Claros. Sou
fã da música de Montes Claros, sou fã de vocês. Agradecemos do fundo do nosso
coração por este momento tão importante, tão gostoso que vocês nos proporcionam,
principalmente por  esse último pedido de D.  Yvonne, que queria ouvir  nesta noite
Amo-te muito.

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

presença e, cumprido o objetivo, encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados para as  especiais  de segunda-feira,  dia 18,  às 15  e  às  20 horas,  nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 16/7/2014
Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Rômulo  Viegas e André Quintão  (substituindo a  deputada Maria  Tereza  Lara,  por
indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está presente
também  o  deputado  Cássio  Soares.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Rômulo  Viegas,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições.
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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 10.497/2014, dos deputados Duarte Bechir e Cássio Soares, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação dos professores
da Universidade do Estado de Minas Gerais  em face do julgamento no  Supremo
Tribunal Federal da Lei Complementar nº 100, de 2007;

nº  10.498/2014,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e à Universidade do
Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  envidem  esforços  no
sentido de criar um câmpus dessa universidade em Uberaba, de forma a aumentar a
oferta de vagas no ensino superior nesse município;

nº 10.499/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  o  uso  de  software pirata  e  seus  impactos
econômicos e jurídicos;

e  nº  10.500/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, os efeitos e consequências da
operacionalização  e  aplicação  da  declaração  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jorge
José Neto,  da  Associação de  Professores  Públicos  de  Minas  Gerais,  e  Mário  de
Assis,  Presidente  da  Federação  das  Associações  de  Pais  e  Alunos  das  Escolas
Públicas  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2014.
Duarte Bechir,  presidente - Maria Tereza Lara -  Cássio Soares -  Antônio Carlos

Arantes.
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/8/2014

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  deputado
Lafayette de Andrada, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.  José
Adauto Carneiro, vereador da Câmara Municipal de Itamarandiba, solicitando o apoio
desta  comissão para  buscar  soluções  efetivas  que  contribuam para  o  combate  à
criminalidade.  Comunica  também o recebimento de  correspondência  publicada no
Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.
Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  Gabinete  do
Ministro da Justiça; Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais;
Juarez  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Boa  Esperança;  Luiz  Ermes
Bordin, diretor-geral da Montesinos Sistemas de Administração Prisional Ltda.; Cel.
PM Marco Antônio  Badaró Bianchini,  chefe da Assessoria Institucional  da  PMMG;
Danilo  Antônio  de  Souza  Castro,  secretário  de  Estado  de Casa Civil  e  Relações
Institucionais em exercício (3); Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de
Defesa Social;  Rogério Veiga Aranha, superintendente do Patrimônio da União em
Montes  Claros;  e  da  Sra.  Maria  Elizabeth  Vitral  Amaro,  chefe  de  gabinete  da
Defensoria Pública-Geral (7/8/2014); e do Sr. Anderson Alcântara Silva Melo, diretor
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (8/8/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado,
em turno único, o Projeto de Lei nº 1.278/2011 (relator: deputado Leonardo Moreira),
que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Bonifácio
Mourão,  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues  e  não  se  registrando  voto  contrário.
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Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 8.543/2014. 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 10.525/2014, dos deputados João Leite, Bonifácio Mourão e Sargento Rodrigues,
em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  para  debater  a
possível mudança do Departamento de Investigação do Bairro Lagoinha, as ações de
combate ao tráfico de drogas e a fuga de presos, e que seja convidado a comparecer
o corregedor-geral da Polícia Civil;

nº  10.526/2014,  da  deputada Maria  Tereza Lara,  em que  solicita  seja  realizada
reunião para  debater,  em audiência  pública,  a atual  condição de cumprimento  de
penas no Estado, especialmente nos Municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e
Ribeirão das Neves, bem como as demandas das populações locais, e que sejam
convidados os participantes da 17ª Reunião Extraordinária, realizada em 5/6/2014;

nº  10.527/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido
de providências para realizar o pagamento integral das diárias aos policiais militares
lotados no 28º Batalhão, no Município de Buritis, conforme previsto no art. 87 da Lei
nº 5.301/1969;

nº  10.528/2014,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas as notas taquigráficas a todos os convidados presentes e ausentes na
17ª Reunião Extraordinária, realizada em 5/6/2014, que debateu o projeto de trabalho
com detentos idealizados pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos;

nº  10.529/2014,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Secretaria de Estado de Defesa Social as notas taquigráficas da 17ª
Reunião Extraordinária,  realizada em 5/6/2014, que debateu o projeto de trabalho
com  detentos  idealizados  pela  Promotoria  de  Justiça  de  Direitos  Humanos,
juntamente com pedido de providências para: 1) estudar a revisão dos procedimentos
de atuação do Grupo de Intervenção Tática nos presídios do Estado e a conveniência
da instalação de câmeras de segurança nas unidades prisionais com vistas a prevenir
práticas violentas; 2) apurar a incidência de castigos coletivos nos estabelecimentos
prisionais; 3) averiguar a ocorrência de transferências irregulares a despeito do local



277
____________________________________________________________________________

de domicílio das famílias dos presos; 4) propiciar maior interlocução entre conselhos
disciplinares  e  representantes  de  entidades  de  defesa  de  direitos  humanos  no
sistema  prisional;  5)  priorizar  a  ampliação  do  quadro  de  servidores  do  sistema
prisional, incluindo-se agentes penitenciários e profissionais de outras áreas, como
assistência  social,  advocacia  e  saúde;  6)  fiscalizar  o  devido  fornecimento  de
pertences básicos para os presos; 7) melhorar o tratamento dispensado aos visitantes
dos presos; 8) reforçar o acompanhamento social quando do término do cumprimento
da pena pelo preso, principalmente para propiciar condições de seu deslocamento até
seu domicílio ao deixar o presídio;

nº 10.530/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.170/2013, que altera
a Lei nº 18185, de 4 de junho de 2009, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, e
os termos e reflexos do termo de ajustamento de condutas firmado entre o Ministério
Público do Estado e a Secretaria Estadual de Defesa Social, o qual estabelece regras
sobre a nomeação dos agentes de segurança penitenciários aprovados em concurso
público;

nº  10.531/2014,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de
Saúde as notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária, realizada em 5/6/2014, e
pedido  de  providências  para  averiguar  as  condições  da  água  e  das  instalações
sanitárias  nas  unidades  prisionais  localizadas  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte;

nº  10.532/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para reativar o posto policial do Distrito de Quem-Quem, no Município de
Janaúba;

nº 10.533/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as  providências  cabíveis  quanto  à
negativa  de  concessão  de  registro  e  porte  de  arma  de  fogo  aos  interessados
devidamente  habilitados  da  Polícia  Federal,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº
10.826/2003;
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nº 10.534/2014, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Bonifácio Mourão,
em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura de Governador Valadares pedido de
providências  para  dotar  de  condições  físicas  e  materiais  o  conselho  tutelar  do
município para que o órgão possa desenvolver suas atividades;

nº 10.535/2014, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Bonifácio Mourão,
em que solicitam seja encaminhado ao Comando do 13º Batalhão de Polícia Militar de
Minas  Gerais  e  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Barbacena  pedido  de
providências  para  realizar  atuação  conjunta  no  combate  ao  tráfico  de  drogas  no
Município de Desterro do Melo, mais especificamente na rua que conduz à saída para
Santa Bárbara do Tugúrio, conforme denúncia recebida pela comissão;

nº  10.536/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja concedida promoção ao Sd. PM Mateus Borges Cardoso
Vieira para a graduação de cabo, por ato de bravura;

nº  10.537/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para
que realize a devida apuração dos supostos atos de abuso de autoridade, assédio e
ameaça, bem como atos de ingerência praticados no âmbito da unidade prisional de
São Sebastião do Paraíso, sob a administração do Sr.  Carlos Marcelo Rodrigues,
diretor-geral;

nº  10.538/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Estado  pedido  de  providências  para  que
realize  a  devida  apuração dos  supostos  atos  de  abuso de autoridade,  assédio  e
ameaça, bem como atos de ingerência praticados no âmbito da unidade prisional de
São Sebastião do Paraíso, sob a administração do Sr.  Carlos Marcelo Rodrigues,
diretor-geral;

nº  10.539/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que realize o
pagamento integral  das diárias  aos policiais  militares  lotados no 28º Batalhão,  no
Município de Buritis, conforme previsto no art. 87, da Lei nº 5.301/1969;

nº  10.540/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social do Estado pedido de providências para a
nomeação dos agentes de segurança penitenciários aprovados no concurso público
do edital de 2012, principalmente no que se refere à modificação do cronograma de
posse apresentado, com término previsto para fevereiro de 2015;

nº  10.541/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a nomeação dos
agentes de  segurança penitenciários  aprovados  no concurso  público  do  edital  de
2012,  principalmente  no  que  se  refere  à  modificação  do  cronograma  de  posse
apresentado, com término previsto para fevereiro de 2015;

nº  10.542/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de  providências  para  realizar  o  pagamento  da  verba  indenizatória  devida  aos
concludentes do Curso de Formação de Sargentos 2012 e 2013 da Polícia Militar
(CFS PM 2012-2013), bem como aos alunos do CEFS 2013, nos termos do art. 24,
inciso II, alínea "c" da Lei Delegada nº 37/1989, reiterando os ofícios nºs 1349/2013,
395/2014 e 740/2014.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.348/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 680/2014, 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 da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - ALMG.

Publicado no  Diário do Legislativo em 11/7/2014, o projeto foi  distribuído a esta



280
____________________________________________________________________________

comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas  Gerais  -  ALMG -,  até  o valor  de  R$54.353.521,00 (cinquenta  e
quatro milhões trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e vinte e um reais), que se
destinam a atender:

-  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais,  até  o  valor  de  R$18.250.000,00
(dezoito milhões duzentos e cinquenta mil reais);

- 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

- investimentos, até o valor de R$6.788.416,00 (seis milhões setecentos e oitenta e
oito mil quatrocentos e dezesseis reais).

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
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.

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:

-  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Recursos  Ordinários,  do  grupo  de
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despesa de Pessoal e Encargos Sociais,  até o valor  de R$18.250.000,00 (dezoito
milhões duzentos e cinquenta mil reais);

-  do excesso de arrecadação da receita de  Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -  até  o  valor  de
R$600.000,00 (seiscentos mil reais);

-  do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal  para o Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip - até o valor de R$11.300.000,00 (onze milhões e
trezentos mil reais);

- do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip,
até o valor de R$6.350.000,00 (seis milhões trezentos e cinquenta mil reais); e

-  do  excesso  de  arrecadação de Recursos  Ordinários,  prevista  para  o  corrente
exercício, até o valor de R$17.853.521,00 (dezessete milhões oitocentos e cinquenta
e três mil quinhentos e vinte e um reais).

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 5.348/2014, em

turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Rômulo Viegas - Romel Anízio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Proposta de Ação Legislativa nº 2.035/2014, de autoria popular -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs  5.441  a  5.454/2014  -  Requerimentos  nºs  8.626  a  8.638/2014  -  Homenagem
Póstuma - Oradores Inscritos: discursos dos Deputados Ulysses Gomes e Gustavo
Corrêa -  Registro de  Presença -  Discursos dos Deputados  Sargento  Rodrigues e
Rogério  Correia;  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:
Dinis Pinheiro -  Ivair Nogueira -  Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio
Soares -  Célio Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -
Durval Ângelo - Fábio Cherem - Gil  Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -
Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes - Vanderlei  Miranda -  Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Gustavo Corrêa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.035/2014

Da  Associação  Mineira  Projetos  Sociais  -  Amips  -,  apresentando  o  Projeto
Faculdade Pública, que consiste no oferecimento, nas escolas de ensino médio, dos
cursos de graduação a distância da Uemg e da Unimontes.

- À Comissão de Participação Popular.
OFÍCIOS

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.864/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Andréia  de  Castro  Costa  Xavier,  gerente  executiva  do  Centro  de
Documentação da Agência Nacional de Águas, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº
2.569/2014/SGM.

Do Sr. Célio Cezar Ferreira, coordenador substituto distrital de Saúde Indígena da
Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena  do  Ministério  da  Saúde,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.008/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Célio  Gonçalves  Rios,  superintendente  em  Minas  Gerais  da  Fundação
Nacional de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão
Extraordinária das Águas encaminhado por meio do Ofício nº 2.116/2014/SGM.

Do Sr. Danilo Antonio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.131/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)
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Do Sr. Eduardo Bernis, secretário de Trabalho (4), prestando informações relativas
aos  Requerimentos  n°s  4.103/2012,  6.783/2013  e  7.703/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular, e 6.937/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Etevaldo  Barcelos  Fontenele,  secretário-geral  da  Confederação  da
Maçonaria  Simbólica  do  Brasil,  encaminhando  cópia  da  Carta  de  Belo  Horizonte,
expedida na XLIII Assembleia Geral Ordinária dessa confederação.

Do Sr.  Fernando Viana Cabral,  presidente  do  Iepha-MG,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.037/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.035/2014, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. José Luiz Gattás Hallak, diretor de Relações Institucionais da Oi, prestando
informações relativas ao cumprimento do plano de melhorias acordado entre essa
empresa e a CPI da Telefonia. (- Anexe-se ao relatório final da referida CPI.)

Do  Sr.  José  Pereira  da  Silva,  coordenador-geral  de  Execução  Orçamentária  e
Financeira do Ministério da Integração Nacional, informando a liberação de recursos
previstos em convênio entre esse órgão e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Juvenal  de  Souza  e  Silva,  denunciando  a  degradação  ambiental  que  a
barragem de rejeitos da empresa Votorantim Metais e Zinco teria causado no Córrego
Lavagem, em Três Marias. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da  Sra.  Kátia  Cilene  Goulart  dos  Santos,  secretária  de  Assistência  Social  de
Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.835/2014,
da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr.  Luiz Felipe de Miranda Cheib, promotor de justiça,  manifestando-se pela
manutenção  do  veto  parcial  do  governador  do  Estado  à  Proposição  de  Lei
Complementar  nº  142,  de  2014,  e  encaminhando  manifestações  do  mesmo teor
formuladas por outros promotores. (- Anexe-se ao referido veto.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional do
Estado-Maior da PMMG (7), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs
6.263/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  5.631/2013  e  7.106/2014,  da
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Comissão de Segurança Pública, e 5.650, 5.926, 6.003 e 6.895/2013, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 8.279 e 8.383/2014, respectivamente
das Comissões de Direitos Humanos e de Prevenção e Combate às Drogas.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (10),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 3.373/2012, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 4.419/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 7.867 e
8.189/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  7.870/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência,  8.107/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  5.402/2013  e
7.962/2014, da Comissão de Transporte, e 7.339, 7.692 e 8.073, da Comissão de
Segurança Pública.

Da Sra. Neide Alves de Lima, secretária municipal de Educação de Brumadinho,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  8.215/2014,  da Comissão da
Pessoa com Deficiência.

Da Sra.  Neusa Novaes de Britto,  solicitando empenho dos  parlamentares desta
Casa para aprovação do Projeto de Lei nº 5.422/2014. (- Anexe-se ao referido projeto
de lei.)

Do  Sr.  Nilmário  Miranda,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 8.407/2014, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Oliveira  Santiago  Maciel,  chefe  da  Polícia  Civil,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 8.285/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Raul José de Belém, prefeito municipal de Araguari, solicitando seja rejeitado
o veto ao art. 4º da Proposição de Lei Complementar nº 142. (- Anexe-se ao referido
veto.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 8.487/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Ricardo  Augusto Simões Campos,  presidente  da  Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.720/2013, da Comissão Extraordinária
das Águas.

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Frutal,
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solicitando o  apoio  desta  Casa para  a  duplicação da MG-255,  no  trecho entre  a
Cooperativa  Mista  dos  Produtores  Rurais  e  o  Anel  Viário.  (-  À  Comissão  de
Transporte.)

Do Sr. Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.946/2012, do deputado
Fred Costa. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais e outros solicitando que
os  deputados  votem contra  a  Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  68/2014.  (-
Anexe-se à referida proposta.)

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 5.441/2014

Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, com sede no
Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia

-, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Rômulo Veneroso
Justificação:  O  Núcleo  Assistencial  Ilda  Avelar  -  Naia  -,  constituído  em  30  de

novembro de 2012, é uma organização de sociedade civil de interesse público, sem
fins  lucrativos.  Desenvolve  importante  trabalho  no  que  tange  a  promoção  e
assistência nas áreas da saúde, educação, estudos, pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias; atuação no campo cultural; assistência social; promoção do voluntariado;
segurança alimentar  e nutricional;  esporte e lazer;  e  amparo ao  desempregado e
geração de renda, inclusive através de oficinas e cursos profissionalizantes.

Conforme documentação anexa,  a  associação preenche os requisitos  da Lei  nº
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12.972, de 27 de julho de 1998, para declaração de utilidade pública, razão pela qual
contamos com o apoio dos nobres membros desta Casa para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.442/2014
Declara de utilidade pública a Associação Vinde Vida, com sede no Município de

Campos Altos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vinde Vida, com sede no

Município de Campos Altos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: A Associação Vinde Vida, antes denominada de Associação de Kung

Fu Nan Chu An, é uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 25 de
outubro de 1994, que tem por finalidades:

a)  representar  perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciais  os  interesses
individuais e coletivos dos associados relativamente à categoria física de Kung Fu,
estilo Nan Chu An;

b) colaborar com o Estado nos âmbitos federal, estadual e municipal na solução dos
problemas que se relacionem com a sua categoria;

c)  promover o desenvolvimento físico e técnico,  bem como técnicas de defesas
pessoais de seus associados.

A Associação  Vinde  Vida  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.443/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia dos Perdões nº 3.407, com

sede no Município de Perdões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia dos Perdões nº

3.407, com sede no Município de Perdões.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Fábio Cherem
Justificação: A Loja Maçônica Acácia dos Perdões nº 3.407 vem prestando serviços

de manifesta importância à população de Perdões e região. Visto que a região ainda
conta  com  um  considerável  contingente  populacional  em  situação  de  carência,  o
exercício da filantropia mostra-se de suma importância para a conquista de melhores
quadros socioeconômico e  cultural.  Mediante  a  prática  de  atividades  solidárias,  a
entidade tem colaborado para o desenvolvimento humano, sobretudo daqueles que
se encontram em situações de dificuldade e exclusão social,  como populações de
baixa-renda, deficientes físicos, enfermos e menores em situação de abandono.

Entre  as  instituições  auxiliadas,  encontram-se a  Santa  Casa de Misericórdia  de
Perdões, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Lar, Trabalho e Escola
do Menor Perdoense.

A declaração de utilidade pública estadual será essencial ao aprimoramento das
atividades e serviços prestados pela loja. O título garante o devido reconhecimento do
Estado aos nobres serviços por ela prestados e, sobretudo, implica a oportunidade de
melhoria e expansão das atividades realizadas, mediante uma maior facilidade na
obtenção  de  apoio  material,  humano  e  financeiro  e,  outrossim,  por  meio  do
estreitamento  dos  laços  de  cooperação  entre  o  Estado  e  a  loja  em  prol  da
comunidade perdoense.

A Loja Maçônica Acácia dos Perdões nº 3.407 preenche todos os requisitos legais
para a declaração de utilidade pública, posto 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, razão pela qual contamos com a
colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação do referido projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.444/2014
Declara de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida  Nova,  com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova,

com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Rosângela Reis
Justificação:  a  Associação  Terapêutica  Vida  Nova,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga, é pessoa jurídica de direito privado, beneficente, sem fins econômicos, de
caráter socioassistencial,  educacional, cultural,  de saúde, de estudo e pesquisa, e
desportiva,  voltada  para  os  dependentes  químicos  alcoólicos  e  seus  familiares.
Desenvolve  ações  de  tratamento,  reeducação  e  ressocialização  tanto  para  as
associações como para as famílias dos dependentes químicos. Presta serviços de
atendimento  e  de  assessoramento  para  a  defesa  e  garantia  dos  direitos  dos
associados e de seus dependentes, com vistas a melhorar a vida individual e coletiva
da comunidade que representa. A documentação apresentada atende aos requisitos
legais.  Por  sua  importância,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  para  a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 5.445/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Paracatuense  de  Esportes,  com  sede  no

Município de Paracatu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Paracatuense de Esportes, com

sede no Município de Paracatu.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: A Liga Paracatuense de Esportes, com sede no Município de Paracatu,

é  uma associação civil,  de fins  não econômicos,  em funcionamento desde 19 de
janeiro de 1976. Tem por finalidades zelar pelo progresso das associações filiadas,
promovendo  anualmente  campeonatos  nas  categorias  de  juvenis,  juniores  e
amadores  adultos,  facilitando  o  intercâmbio  desportivo  entre  elas;  representar  os
desportos que dirige, na Federação Mineira de Futebol e no poder público municipal,
estadual e federal; promover ou permitir a realização de certames entre seus filiados
e clubes  registrados de outros  municípios  e  realizar  anualmente  seu campeonato
oficial, nas categorias de juvenil, júnior e amador adulto; cumprir e fazer cumprir as
leis  desportivas  vigentes;  zelar  pela  aplicação  correta  das  regras  oficiais  dos
desportos que dirige; manter fichários completos de inscrição e registro dos atletas
dos clubes filiados; dirimir as questões suscitadas por seus filiados, no âmbito de sua
competência;  promover  cursos  para  a  formação  de  atletas,  árbitros  e  técnicos;
organizar  a representação municipal  para a disputa dos campeonatos regionais  e
estaduais; e supervisionar, dirigir, fiscalizar e controlar a realização de jogos em todos
os estádios do município, bem como o movimento de suas bilheterias e seus portões
de acesso.

A Liga Paracatuense de Esportes apresenta os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual contamos com a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar
Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº
107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.446/2014
Declara  de  utilidade pública  o  Hospital  da  Criança,  com  sede  no  Município  de

Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital da Criança, com sede no

Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: O Hospital da Criança, com sede no Município de Uberaba, é uma

instituição civil, de fins não econômicos, filantrópica, beneficente, em funcionamento
desde 15 de outubro de 1935, que tem por finalidades:

a) promover a assistência médica em geral à criança e ao adolescente;
b) proporcionar à criança e ao adolescente meios para o seu bom desenvolvimento

físico;
c) promover a prática de preceitos relativos à higiene pré-natal e infantil;
d) auxiliar em todas as obras de beneficência que assegurem o desenvolvimento da

saúde e da moral da criança e do adolescente;
e) promover o bem-estar físico, afetivo e psicológico das crianças e adolescentes

atendidos  e  de  suas  famílias,  contribuindo  para  elevação  do  índice  de
desenvolvimento humano;

f)  colaborar  com  os  poderes  da  União,  do  Estado  e  do  Município  no  setor  de
assistência médica e hospitalar;

g)  promover parcerias, convênios e contratos com instituições governamentais e
não governamentais, nacionais e estrangeiras;

h) manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos
às suas atividades;

i) promover palestras, seminários e estabelecer intercâmbios de ideias com outras
instituições afins.

O Hospital da Criança, com sede no Município de Uberaba apresenta os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.
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A técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar
Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº
107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e
a consolidação das leis.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.447/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Braúnas  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 Braúnas o imóvel

de  propriedade  do  Estado,  situado  no  local  denominado  Núcleo  de  Expansão
Educacional,  no  Município  de  Braúnas,  composto  por  um  terreno  com  área  de
2.129.88 m², constituído pelos lotes 03, 04, 05, 06 e 07 da Quadra 1.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: O Município de Braúnas já é há tempos merecedor de uma benfeitoria

do porte que ora se amolda. A referida doação tem como escopo a construção da
sede do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e à manutenção
de três casas populares já edificadas no local.

O imóvel comentado é amplo, com localização adequada e provê as instalações
necessárias à construção e ao bom funcionamento do conselho e à manutenção das
casas  populares  edificadas,  tudo  em  conformidade  com  os  parâmetros  da  mais
perfeita legalidade.

Assim, tendo em vista o relevante interesse público envolvido, apresentamos esta
proposição  e  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.448/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação Marco Antônio  Roque,  com  sede no

Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Marco Antônio Roque,

com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  A  Associação  Marco  Antônio  Roque,  com  sede  no  Município  de

Varginha, é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente, educacional, assistencial e
cultural.  Tem como objetivo a criação e a manutenção de trabalhos de promoção
humana, de bem-estar social e de benefícios aos carentes de recursos.

A associação cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual peço o apoio dos parlamentares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.449/2014
Autoriza o poder Executivo a doar ao Município de Cajuri o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cajuri o imóvel

constituído  de  área  de  400m²  (quatrocentos  metros  quadrados)  e  respectiva
benfeitoria, situado no Córrego Santo Antônio, no Distrito de Cajuri, registrado sob o
nº 33.243, no livro 3-AX, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput  destina-se  ao  funcionamento  do
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei  autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Cajuri  o  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  recebido  em  1967.  Em  sua  área
funcionaria a Escola Primária 25 de Dezembro.

O imóvel encontra-se em estado de abandono há mais de 15 anos e vislumbra-se a
possibilidade de construção de um centro comunitário que atue na defesa de direitos
sociais,  trazendo  benefícios  não  somente  para  o  município  mas  também  para  a
região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos contar com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.450/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Charco,

com sede no Município de Espinosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Charco, com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Charco é uma entidade

civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Espinosa, com
300  associados,  sendo  180  famílias,  em  seu  quadro  associativo.  Seu  objetivo  é
congregar  instituições  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições
socioeconômicas  da  comunidade;  promover  a  busca  de  recursos  materiais  e
humanos  para  a  execução  de  atividades  de  interesse  comunitário;  prestigiar,
estimular  e  ajudar  as  iniciativas  que  beneficiam  a  comunidade;  representar  as
necessidades e opiniões da comunidade junto a instituições e órgãos públicos ou



296
____________________________________________________________________________

privados,  que  de  uma  maneira  ou  de  outra  possam  influir  na  vida  comunitária;
promover eventos sociais e recreativos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com
o apoio dos nobres colegas 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 5.451/2014
Declara de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV-Lavras -, com

sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV-

Lavras -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Rosângela Reis
Justificação:  A  Associação  Resgatando  Vidas  -  ARV-Lavras  -,  com  sede  no

Município  de  Lavras,  é  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,
filantrópica,  beneficente,  que  realiza  importante  trabalho,  prestando  serviços  a
crianças,  adolescentes  e  adultos,  com  ações  culturais,  intelectuais,  esportivas  e
profissionais,  em  programas  específicos  para  cada  área  de  atuação,  visando  a
promoção da vida individual e coletiva dos assistidos e de suas famílias.

A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Assim,  por  sua
importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.452/2014
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva da Criança e do Adolescente

do Bairro Ana Moura - ADCA -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva da Criança e

do Adolescente do Bairro Ana Moura - ADCA -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro Ana

Moura  -  ADCA -,  com  sede  no  Município  de  Timóteo,  é  entidade  civil  de  direito
privado, sem fins lucrativos, filantrópica, beneficente, que realiza importante trabalho
de  assistência  social  e  promoção  da  cidadania  através  do  esporte,  voltado
prioritariamente  para  as  crianças  e  adolescentes  do  Bairro  Ana Moura.  Além das
atividades  esportivas,  desenvolve  projetos  culturais  e  sociais,  com  programas
específicos para cada área, visando a promoção da vida individual  e coletiva dos
assistidos e de suas famílias.

A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Assim,  por  sua
importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.453/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Esportes Meninos de Ouro - Ademo -,

com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Esportes Meninos de

Ouro - Ademo -, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Marques Abreu
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Justificação:  A Associação  de  Esportes  Meninos  de  Ouro  -  Ademo -  tem como
finalidade  integrar  órgãos  e  pessoas,  além  de  reunir  recursos  disponíveis,  para
executar  programas de desenvolvimento do esporte,  bem como para melhorar  as
condições esportivas de jovens da comunidade. Pretende também difundir a prática
de atividades físicas em geral por meio de torneios e campeonatos, contribuindo para
o intercâmbio esportivo.

Como se sabe, o esporte é um importante fator de inclusão social e proporciona a
melhoria  da  qualidade de vida,  além  de ser  um  instrumento  para  o  exercício  da
cidadania.

- 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 5.454/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com

sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

Cruz Alta, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação  de  Desenvolvimento  Rural  Cruz  Alta,  com  sede  no

Município de Pouso Alegre, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade, entre outras, trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária e em prol da
comunidade; reunir recursos materiais, humanos e assistenciais disponíveis e colocá-
los à disposição da população; firmar convênios e elaborar projetos junto a entidades
com  recursos  para  a  realização  e  manutenção  de  melhorias  e  a  construção  de
infraestrutura; instituir comissões de trabalho nas áreas de interesse da comunidade;
promover compras em conjunto de insumos e embalagens por meio de concorrências
públicas;  comercializar  em  conjunto  os  produtos  produzidos  pelos  associados;
promover  a congregação  das famílias  por  meio  de  festas,  do  Dia  de  Campo,  de
encontros e outros eventos; promover a saúde e o bem-estar das famílias.
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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.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.626/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 16º e  no 13º
Batalhões  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/8/2014,  em  Belo
Horizonte,  que resultou na apreensão de drogas,  armas de fogo e munição e na
prisão de cinco 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 8.627/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 11/8/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou em apreensão de droga e na prisão de três mulheres; 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 8.628/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Cia. de Meio
Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação na ocorrência, em 11/8/2014, em Juiz de
Fora,  que  resultou  em  apreensão  de  droga  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 8.629/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/8/2014, em Miraí,
que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e aparelho celular e na
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prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.630/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/8/2014, em Ipuiúna, que resultou na
apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro  e  outros  objetos  e  na  prisão  de  um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.631/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Eduardo Campos, ex-governador de
Pernambuco. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  8.632/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Turismo e Esportes pedido de providências com vistas à destinação de
R$100.000,00 para a segunda etapa da reforma do Estádio Municipal Pedro Macedo
da Silveira, em Frutal. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 8.633/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/8/2014, em Frutal,
que resultou em apreensão de droga;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.634/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/8/2014, em São
Joaquim de Bicas, que resultou em apreensão de droga 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 8.635/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/8/2014,  em  Teófilo  Otôni,  que
resultou em apreensão de droga 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 8.636/2014,  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  14/8/2014,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou em apreensão de droga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.637/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/8/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de droga,  quantia em dinheiro,  objetos  de valor,  talões de
cheque e documentos pessoais 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 8.638/2014, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a elevação da 4ª Companhia de
Polícia  Militar  Independente,  sediada  em  Frutal,  à  categoria  de  batalhão.  (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Homenagem Póstuma
O presidente - Antes de passar a palavra ao deputado Gustavo Valadares, quero,

de forma rápida, externar nosso pesar, nosso sentimento de tristeza pela perda de um
grande brasileiro que trazia dignidade à vida pública, um grande consultor, um gestor
admirável, um governador que encantou o povo de Pernambuco e certamente ia ter a
oportunidade de escrever uma história ainda mais linda, revestida de sucesso, êxito e
prosperidade. Ele sonhava, da mesma forma que cada um de nós, com um Brasil
melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, um Brasil ético. Ele realmente
imprimiu atributos extraordinários à vida pública e nos deixa um legado imortal, que
nos inspira e nos dá força para continuarmos essa caminhada pela estrada da vida
pública, sempre procurando transformar a vida das pessoas.
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O Brasil está triste, o Brasil está combalido, mas o que nos conforta é essa obra
realmente imensurável que haverá de ser armazenada no coração de cada um de
nós.  Peço  a  Deus  que  conforte  os  seus  familiares,  o  povo  de  Pernambuco,  os
brasileiros e as brasileiras e que esse homem descanse em paz. Certamente, fica a
marca do seu fabuloso trabalho,  impregnado em um belo sonho de fazer  o bem,
ajudar o próximo e transformar  o nosso querido e amado Brasil.  Essa história  de
Eduardo Campos haverá de pavimentar o futuro de tantas outras que estão por vir,
porque, realmente, foi uma histórica forjada, talhada nos valores mais sublimes que
devem permear uma vida pública bem-sucedida, vitoriosa e auspiciosa.

Portanto,  como  presidente  da  Assembleia,  quero  externar  nossa  tristeza  pela
despedida, de forma tão grave, desse grande líder, desse grande brasileiro, desse
homem público extraordinário que se chamava Eduardo Campos.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra o deputado Gustavo Valadares. Na sua ausência,

com a palavra o deputado Lafayette de Andrada. Na sua ausência, com a palavra o
deputado Ulysses Gomes Guimarães. Ele já está ali. Por gentileza, com a palavra o
deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, é G de Gomes, não de Guimarães,
mas obrigado pela lembrança e pela comparação. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras.  Deputadas  e  todos  os  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  queria
desejar uma boa tarde a todos. Especialmente neste momento, quero cumprimentar
todos  os  companheiros  da  nossa  bancada  do  PT,  do  nosso  bloco  Minas  Sem
Censura,  composto  pelo  nosso partido,  o  PT,  o  PMDB e o PRB, agradecendo a
oportunidade e a confiança.

Estamos no início do segundo semestre, iniciando um trabalho em que o bloco, ao
longo desses três anos e meio, com o compromisso que teve e tem com a população
de Minas Gerais, vem denunciando, se opondo e propondo ações de defesa de todos
os segmentos do Estado na área da educação, da saúde e da segurança pública.

E quero aqui, no reconhecimento desse trabalho coletivo - liderado nos primeiros
anos pelo deputado Rogério Correia, logo em seguida pelo deputado Paulo Guedes,
agora pelo deputado Pompílio Canavez -, agradecer a todos os nossos deputados a
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oportunidade  de,  no  início  deste  semestre,  poder,  como  líder  do  bloco,  dar
continuação a  esse belíssimo trabalho.  Como eu disse,  um trabalho  coletivo,  um
trabalho das bancadas do PRB, do PCdoB, que já compôs o nosso bloco, do PT e do
PMDB. Quero falar da minha grande satisfação, da minha grande alegria, sobretudo
do grande compromisso que quero reafirmar junto ao bloco, de poder, à frente da sua
liderança,  dar  continuação a esse trabalho aguerrido de defesa dos interesses da
nossa população, do nosso povo de Minas Gerais.

Ao longo desses anos, tivemos na ação coletiva do bloco muita presença, muita
articulação  e  diálogo  com  os  movimentos  sociais,  com  os  sindicatos,  com  as
categorias, sobretudo diante dos projetos aqui colocados na defesa do povo de Minas
Gerais.  Não  foi  uma  nem  duas,  mas  dezenas  de  vezes  nesta  tribuna  e  nas
articulações na Casa que os deputados da nossa bancada fizeram jus à confiança
dos mineiros na defesa da classe trabalhadora dos nossos professores, dos nossos
educadores, dos nossos profissionais da área da educação.

Minas Gerais, infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos, não teve oportunidade de
ter um governo que pudesse acreditar, que pudesse investir, que pudesse valorizar a
educação no Estado. Não é à toa que o próprio Tribunal de Contas e os números do
governo do Estado mostram que ao longo de 10 anos Minas Gerais não cumpriu com
o investimento mínimo de 25% na educação, conforme prevê a Constituição Federal.

Às vezes o cidadão que nos acompanha, seja pela TV Assembleia, seja pelo site ou
em  diversas  ações  que a  Assembleia  faz em sua  cidade,  com  cada  deputado e
deputada presentes nos municípios, não tem oportunidade de compreender o que
significam  na  prática  esses  25%  que  o  Estado  tem  obrigação  de  investir  em
educação, mas, se compararmos, não tenho dúvida de que não há um cidadão, em
qualquer canto do Estado ou em qualquer casa em que batermos para conversar, que
não  possa comprovar  na  prática  o  que  falamos.  Se você,  cidadão que  está  nos
acompanhando,  perguntar  a  um  amigo,  um  professor,  um  aluno,  a  alguém  que
trabalhe  na  educação  no  Estado,  poderá  comprovar.  Aí  não  será  um  discurso
meramente político, será a prova real do que estamos falando. Se visitarmos uma
escola  estadual,  veremos  na  grande  maioria  delas  o  sucateamento,  a  falta  de
investimento,  a  falta  de  prioridade.  E  isso  pode ser  comprovado  na  estrutura  da
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escola, na falta de equipamentos, na falta de ações diferenciadas para os nossos
alunos. Se perguntarmos ao professor, veremos que até hoje, há quase 1.400 dias,
Minas Gerais não paga o piso nacional salarial.

Portanto, deixamos de fazer uma mera disputa política, deixamos de fazer uma
mera comparação de números, mas vemos na prática a falta desse investimento.

Vamos comparar a questão da saúde. Nos últimos seis, oito meses o governo do
Estado não não tem honrado com sua responsabilidade de enviar os medicamentos
aos postos  de  saúde,  e,  quando o cidadão chega,  lá  está faltando medicamento.
Arrisco  dizer  que ou o  cidadão reclama do  governo federal  ou,  na  sua absoluta
maioria, sai xingando o prefeito do município. O posto de saúde funciona na cidade,
então qual é a lógica? Na prática, o cidadão não quer saber se a responsabilidade é
do presidente da República,  do governador ou do prefeito,  ele quer,  com legítimo
direito, que o serviço público seja bem prestado, seja de qualidade e que, na hora que
necessite desse serviço, esteja na sua porta. No entanto, é impossível, não tem como
não dizermos de quem é a responsabilidade em cada caso. Nesse caso, o cidadão
que vai  ao  posto  de  saúde naturalmente  faz essa avaliação imediata  e  cobra  do
prefeito, ou talvez, como se diz em algumas situações, ele chuta o balde e reclama de
forma geral.

Mas ele não consegue, nesse caso específico, ver de quem é a responsabilidade
da  real  situação.  Temos  visto  prefeitos  de  muitos  municípios  passando  por
dificuldades porque o Estado também não tem cumprido com sua responsabilidade
mínima de investir  o  que está  previsto na  Constituição,  ou seja,  investir  12% na
saúde.  Qual  a  consequência  de  o  Estado  não  cumprir  com  o  mínimo  de  sua
responsabilidade?  É  óbvio,  faltam  estrutura  e  investimentos  nos  hospitais,  faltam
medicamentos  nos  postos  de  saúde.  Na  prática,  isso  pode  ser  comprovado  ao
conversarmos com o cidadão. É possível ir  a um posto de saúde e comprovarmos
essa falta.

Todo  o  nosso  bloco,  ao  longo  desses  anos,  tem  aqui  cobrado  o  mínimo  de
investimento porque temos a certeza e a garantia de que, se o governo de Minas, ao
longo  de  12  anos,  tivesse  minimamente  cumprido  sua  obrigação,  sem  dúvida
teríamos no Minas educação,  saúde e,  na mesma lógica,  segurança pública com
mais investimentos e qualidade.
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Não temos oportunidade de voltar ao passado, mas os números nos dão condições
de comprovar  que em Minas,  ainda  quando  do encerramento  do  governo do ex-
governador Itamar Franco, há quase 13 anos, tínhamos quase 10 mil policiais a mais
que  temos  hoje.  O  Estado,  ao  longo  de  todos  esses  anos,  mudou,  cresceu  e
aumentou a população. Precisaríamos não apenas de mais investimentos e apoio na
segurança  pública,  mas  também  de  mais  efetivo  na  polícia.  Todavia,  o  que  hoje
vemos é que, ao longo desses 12 anos, diminuímos nosso efetivo.

Não tenho dúvida de que, ao longo desses três anos e meio, o trabalho que nosso
bloco de oposição, o Bloco Minas sem Censura, fez foi alertar, denunciar, mostrar à
população  de  Minas  Gerais  o  caos  no  qual  vivemos  hoje  no  que  se  refere  à
educação, à saúde e à segurança pública. Não é à toa que o clima e o sentimento de
insegurança  da  população  vêm  num  crescendo,  e  vêm  aumentando  porque  a
crescente falta de investimentos do governo do Estado provoca não só a sensação,
mas a real situação de insegurança hoje em Minas Gerais.

Concedo, neste momento, aparte ao nosso companheiro, agora nosso vice-líder do
bloco de oposição, deputado Pompílio Canavez.

O  deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Ulisses  Guimarães,  ou  melhor,
deputado Ulysses Gomes  -  o  deputado Dinis  Pinheiro  o  chamou hoje  de  Ulisses
Guimarães  -,  que  também  tem  envergadura  como  a  de  um  líder  como  Ulisses
Guimarães, quero parabenizá-lo como nosso novo líder. Desejo toda sorte para que
continue  com  esse  brilhantismo,  sendo  essa  revelação  na  política.  É  uma  das
maiores revelações da Assembleia nesta legislatura. V. Exa. tem feio um trabalho
importante  em  nosso  bloco,  de  formação  e  de  defesa  de  ideias.  Está  sempre
presente. É um deputado que está presente em nossa região, no Sul de Minas, assim
como na Assembleia, no seu dia a dia.

Deputado Ulysses Gomes, de certa forma estou lhe passando o bastão, já que o
deputado João Leite está falando em esportes, como numa corrida de revezamento.
Fico muito feliz com isso. Nós dois representamos nossa região, o Sul de Minas. Fui
líder até agora e tenho a honra e o privilégio de passar a liderança a suas mãos, que,
com certeza, continuarão fazendo o trabalho brilhante que todo bloco vem fazendo. V.
Exa. lembrou bem aqui os deputados Rogério Correia, Paulo Guedes e todos que
foram nossos líderes. V. Exa. continuará com essa tradição.
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Quero dizer uma coisa aos telespectadores, deputado Ulysses Gomes. Em nosso
Bloco Minas sem Censura, com 23 parlamentares, tudo foi decidido por consenso,
sem precisar de nenhuma votação para a sugestão do seu nome, que, na mesma
hora, foi aprovado por todos. Isso dá ao nosso bloco a garantia de uma liderança
legítima e genuína, que vai fazer um trabalho importante de oposição nesta Casa.
Como você disse, esses trabalhos são de esclarecimento e de fiscalização. Agora
mesmo  conseguimos  uma  grande  vitória,  que  foi  a  retirada  da  PEC  nº  68.  Ela
colocava em risco o patrimônio dos mineiros com a privatização da Gasmig. Eu ainda
estava na liderança, e conseguimos essa grande vitória. Somos poucos, mas somos
trabalhadores unidos. Espero que num futuro bem próximo consigamos mudar essa
situação.

Vim aqui para dar os parabéns e desejar todo o sucesso e toda a sorte a você,
deputado Ulysses Gomes, meu companheiro, amigo e novo líder do Bloco Minas sem
Censura. Obrigado.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Obrigado,  Pompílio.  Quero  lhe  agradecer  as
palavras.  Mais  uma vez,  quero  compartilhar  o  reconhecimento  do  seu importante
trabalho à frente do bloco, ao manter o diálogo, o trabalho transparente, articulado e
coeso entre os 23 deputados do nosso bloco. Quero dar continuidade à ação coletiva
desse bloco, representando, sem dúvida nenhuma, nessa linha que aqui compartilhei,
todas as ações de combate em defesa do nosso povo de Minas Gerais.

Falei dos problemas que temos enfrentado na saúde. Vou citar um exemplo, um
caso da nossa região do Sul de Minas. Desde junho do ano passado, criamos o maior
consórcio de municípios  do  Brasil  para a criação do Samu do Sul  de  Minas.  Foi
fundado o consórcio com 153 municípios, e a previsão para o início dos trabalhos
seria no final de dezembro ou no começo deste ano, mas, infelizmente, depois de oito
meses de atraso, o que vemos é a ausência da responsabilidade, da participação do
governo do Estado.

O Samu funciona em todo o Brasil  com investimentos,  em sua maior  parte,  do
governo federal, mas também conta com a participação direta dos municípios e do
governo do Estado.  O que aconteceu na nossa região do  Sul  de  Minas foi  que,
infelizmente, o governo estadual de Minas Gerais não cumpriu com sua parte. Os
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municípios, desde janeiro,  vêm pagando,  vêm cumprindo sua responsabilidade.  O
governo  federal  já  encaminhou  as  ambulâncias,  já  está  pagando  34  hospitais
credenciados e, até agora, o governo do Estado não cumpriu com sua obrigação de
repassar R$2.000.000,00 apenas, para cumprir com sua parte na execução da obra
da sede. Estamos vivenciando casos como esse, em que o governo do Estado não
cumpre  com  sua obrigação e  vai  empurrando  os  serviços.  Na prática,  quando  a
população vai cobrar,  quando legitimamente quer ver  o serviço, ela não consegue
distinguir aquele serviço, não consegue saber de quem é a responsabilidade. Acho
que o papel do bloco aqui nesta Casa será continuar fazendo com que a população
tenha a oportunidade de compreender,  um pouco mais, de onde vêm os recursos
investidos em Minas Gerais,  quem tem cumprido com sua obrigação e quem tem
conseguido  fazer  com  que  mudanças  significativas  em  Minas  Gerais  tenham
repercussão  na  vida  das  pessoas.  Não  tenho  dúvidas  de  que,  nesse  sentido,  o
governo  federal  tem  cumprido,  cada  vez  mais,  com  os  investimentos,  e  vamos
continuar fazendo esse trabalho.

Por isso quero, mais uma vez, registrar nosso agradecimento e reafirmar que nosso
papel,  de  forma  coletiva,  com  nosso  bloco  e  com  nossos  deputados,  continuará
sendo defender os interesses da nossa população, defender a educação, a saúde e a
segurança pública, sobretudo, com transparência, mostrando para a população de
quem é a responsabilidade, quem está investindo em Minas e quem tem defendido os
interesses do nosso povo de Minas Gerais.

Este momento eleitoral é o momento em que a população está mais atenta, mais
aberta a ouvir. Obviamente, é neste período que teremos condições de mostrar ainda
mais quais são as ações que, de fato, têm acontecido e quem são os responsáveis
por essas mudanças aqui no Estado de Minas Gerais.

Não tenho dúvida de que, no caso específico da saúde, cada vez bate mais forte na
vida das pessoas que cobram mais qualidade, mais serviços e ampliações deles, a
fim de que possamos cada vez mais mostrar à população quem tem cumprido com a
sua obrigação. Não tenho dúvida de que nesse sentido vamos dar continuação a
esse trabalho em nosso bloco de oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado

Hely Tarqüínio, presidente desta sessão, decano da nossa Casa; todos os deputados
e  deputadas  presentes,  que  largaram  hoje  os  seus  afazeres  eleitorais  para  que
pudéssemos todos aqui fazer um esforço concentrado para votar matéria de suma
importância  para  o  nosso estado;  todos  os  telespectadores  que nos  veem e nos
acompanham pela TV Assembleia - TV, deputado Bosco, criada alguns anos atrás
pelo  deputado Alencar  da Silveira  Jr.;  e  todo o  público  aqui  presente  em nossas
galerias.

Antes  de  adentrar-me em alguns assuntos que hoje me trazem a  esta  tribuna,
gostaria de, assim como o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, externar
meus  sentimentos  e  a  minha  solidariedade  à  família  do  ex-governador  Eduardo
Campos, que, de forma trágica, na última quarta-feira perdeu a vida em um acidente
aéreo. Tenho certeza de que as causas serão apuradas o mais rápido possível. Mas,
sobretudo, quero me solidarizar com sua família,  amigos e familiares de todos os
passageiros  que  se  encontravam  na  aeronave,  independentemente  de  diferenças
partidárias. Não tenho dúvida de que grande parte da população brasileira aprendeu
a respeitar e a compreender os ideais que esse ex-governador tinha. Ele pretendia
exatamente levar o Brasil para transformar a vida das futuras gerações que ora se
aproximam. Então, antes de mais nada, venho a público me solidarizar com a família
e amigos.

Também quero dizer, ex-governador Eduardo Campos, que, onde quer que V. Exa.
esteja, seus ideais, suas ideias serão levadas, seja por algum membro da sua família,
seja por algum sucessor político que venha exatamente ocupar este vácuo e este
espaço deixado por V. Exa.

Mas  gostaria  de  tratar  alguns  assuntos  que,  na  minha  opinião,  são  de  suma
importância para que a população, para que os mineiros e todos aqueles, deputado
João  Leite,  que  nos  acompanham  tenham  conhecimento.  Acompanhava  o
parlamentar que me antecedeu tecer suas opiniões, como sempre. Ainda mais no
momento em que nos aproximamos do período eleitoral, é natural entendermos que
alguns equívocos, deputado João Leite, às vezes são cometidos no calor da emoção,
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no  entusiasmo das  candidaturas  já  colocadas.  Porém,  muitas  vezes,  procurando
atender nossas tendências políticas, cometemos alguns equívocos. Acompanhando a
fala do deputado que me antecedeu, ele disse que o governo de Minas deixou de
cumprir e de aplicar recurso em diversas áreas, como as enumeradas aqui.

Posso estar equivocado, deputado Luiz Humberto Carneiro, nosso líder do governo
-  e  aqui  alguém  me  corrija  -,  mas  o  Estado  de  Minas  nunca  recebeu  tantos
investimentos e tantas melhorias nas áreas que foram citadas aqui como nos últimos
11,  12  anos.  Os  respectivos  governos  tiveram  êxito,  aprovação  popular,
reconhecimento  dos  órgãos  de  fomento  internacionais,  reconhecimento  da
população.  Prova disso  é  que o  povo elegeu naquela  época o  governador  Aécio
Neves, hoje senador.

O deputado João Leite* - O mais querido.
O deputado Gustavo Corrêa* - O mais querido para alguns colegas desta Casa, e

espero  que  seja  o  mais  querido  da  população  brasileira  a  partir  de  2015.  Esse
governo com certeza mudou e transformou a vida de vários mineiros.

Ainda  no  domingo  à  noite,  quando  participava  de  algumas  festividades  em
Materlândia, perto de Guanhães, pude ver uma das ações, deputado João Leite, que
com certeza mudou a vida das pessoas que ali estavam. Em primeiro lugar, o telefone
celular. Víamos na festa as pessoas tirando fotos dos amigos, mandando quem sabe
até  para  parentes  no  exterior,  que  recebiam  as  fotos  do  que  ocorria  naquele
momento.  Essa  ação  é  graças  ao  governo  que  temos  hoje:  foi  iniciada  pelo
governador Aécio Neves, teve sequência no governo do nosso grande Prof. Antonio
Augusto  Junho Anastasia  e  tem  continuado nas  mãos  do deputado Alberto  Pinto
Coelho, ex-colega e ex-presidente desta Casa.

Na saúde,  em todos os municípios  mineiros  que temos oportunidade de visitar,
deputado Hely Tarqüínio,  estamos sempre vendo uma Unidade Básica de Saúde,
uma  Farmácia  de  Minas,  todas  elas  equipadas  com  remédio.  Por  outro  lado,  a
Assembleia fez uma campanha em uma ação - até capitaneada pelo presidente desta
Casa - para que o governo federal tivesse o limite mínimo de investimentos na área
de saúde, coisa que hoje não ocorre e que acaba onerando e sobrecarregando os
municípios, que já passam quase que exclusivamente sem nenhum recurso. Mais
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uma ação perversa, traiçoeira do governo federal, que centraliza cada vez mais os
recursos em suas mãos.

Sabemos que a segurança pública - estão aqui os deputados Sargento Rodrigues,
um  expert no assunto, e João Leite, que preside a comissão desta Casa - é uma
questão que realmente precisa da atenção de todos os governos. Não seria privilégio
do governo de Minas Gerais: é um problema que hoje aflige todos os estados, é um
problema nacional, sobretudo num país que tem inúmeras fronteiras como o Brasil. A
droga  acaba  entrando,  contaminando  e  fazendo  com  que  o  crime organizado  se
instale aqui.

O governo de Minas tem pagado muito bem os policiais militares. Dentro de suas
limitações, tem procurado agir, da mesma forma, com a Polícia Civil, com o Corpo de
Bombeiros. Mais do que isso, deputado João Leite, o governo tem equipado de forma
correta para que os policiais continuem a representar essa polícia de Minas, que com
certeza é e sempre foi orgulho de todos nós.

O deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Gustavo Corrêa. V.
Exa.,  com  a  autoridade  de  presidente  da  Comissão de Administração  Pública  da
Assembleia Legislativa, pode perfeitamente tratar desses números, como V. Exa. faz
na tribuna nesta tarde. Já há anos V. Exa. milita e conhece bem esses números. Na
questão que V. Exa. expõe, da segurança pública, estamos vendo não somente em
Minas Gerais, mas no nosso país uma verdadeira contradição: os estados tendo de
investir  na  segurança pública.  O Estado do Paraná,  que faz fronteira com outros
países,  teve  de  criar  agora  um  batalhão  de  fronteira.  A Polícia  Militar  foi  para  a
fronteira, porque o governo federal  abandonou as fronteiras  brasileiras e retirou o
Exército  delas.  A Polícia  federal  tem  um  baixíssimo  efetivo  e  não  dá  conta  de
fiscalizá-las. O que está acontecendo?

Evo Morales,  presidente da Bolívia,  mandou ampliar  a área de plantio  de coca,
porque não estão dando conta de entregar os pedidos. Olhem o que se tornou o
nosso país. Hoje somos um corredor de passagem de drogas para outros países e
estamos vendo a infelicidade chegar em todos os municípios brasileiros. O presidente
da Comissão de Direitos Humanos do Paraná me disse que, no sertão cearense, não
há água, mas o  crack  já chegou lá. Imaginem, os governos não conseguiram levar



311
____________________________________________________________________________

água,  mas  este  governo  que  está  infelicitando  o  Brasil  conseguiu  que  o  crack
chegasse ao sertão cearense e, lamentavelmente, a vários lugares do nosso estado.

Para terminar e não tomar muito tempo desse brilhante discurso que V. Exa. faz
nesta tarde, gostaria de falar sobre o investimento na segurança pública. Imaginem,
estamos com 62 mil pessoas presas, praticamente 80% por tráfico de drogas. É um
crime federal. No Brasil, há 4 presídios federais com 400 presos; em Minas Gerais, há
62 mil presos, a maioria por crime federal. Minas Gerais gasta - V. Exa. sabe, não vou
lhe  ensinar  números,  porque  domina  os  investimentos  em  Minas  -  mais  de
R$200.000.000,00 por mês com o sistema penitenciário. Sabem quanto Minas Gerais
investiu  em  segurança  no  ano  passado?  Minas  Gerais  investiu  13%  do  seu
orçamento na segurança pública. Quanto que o governo federal investiu? Quanto que
o governo da presidente Dilma investiu? Ele investiu 0,6%. É um escárnio com a
população brasileira. É um deboche.

Lembro-me de um vídeo recente  do  ex-presidente  Lula,  quando foi  ao exterior,
quando era oposição, falando que, nas ruas brasileiras, havia 25 milhões de crianças
abandonadas. O ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, que estava ao seu lado,
disse: “Lula, se houvesse 25 milhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil,
não íamos conseguir nem andar”. É uma irresponsabilidade. Agora, ele vem aqui falar
que Minas não investe em segurança. Quem não investe é o governo federal: 0,6%.
Cuidar de 400 presos é um deboche com a população brasileira. Parabéns pelo seu
pronunciamento, deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* - O senhor me permite uma pergunta, deputado João
Leite, só para recordar: quanto o governo do Estado de Minas investiu?

O deputado João Leite* - Ele investiu 13% do orçamento em segurança pública.
O deputado Gustavo Corrêa* - Coincidentemente o número do PT, o número 13.
O deputado João Leite* - É uma homenagem ao que eles não investiram e não

investem.
O  deputado  Gustavo  Corrêa*  -  É  uma  homenagem  que  o  governo  de  Minas

resolveu  fazer.  Lamento  quando  V.  Exa.,  que  é  conhecedor  da  referida  matéria,
sobretudo da segurança pública, vem a este Plenário dizer que, no Nordeste, não há
água, mas o crack já chegou lá. Gostaria que outros craques, não este a que V. Exa.
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se referiu, mas craques como V. Exa., que defendeu nosso glorioso Clube Atlético
Mineiro,  pudessem  representar  o  Nordeste  brasileiro.  Que  bons  médicos,  bons
profissionais na área da educação tivessem saído desse sertão, e não, este mal que
tem destruído inúmeras famílias.

Espero  eu,  como  disse  V.  Exa.,  que  o  governo  federal  comece  realmente  a
implementar  ações que visem combater todas as desigualdades,  principalmente a
insegurança pública no nosso país. Tenho certeza de que os futuros governos terão
uma responsabilidade um pouco maior. O que falta, deputado Duilio de Castro, ao
contrário  do que ocorre em Minas Gerais,  é organização e planejamento para as
ações. Tudo que o governo de Minas fez e continua fazendo - o deputado João Leite
teve oportunidade de ser secretário e sabe disso - é algo que vem sendo construído
por meio de estudos e planejamento estratégico. O que terá de ser feito no ano de
2020, ele já sabe. Então, os próximos governantes de Minas, quem quer que sejam,
independentemente de partido político, se rezarem na cartilha do atual governo, que
vem dando certo e tem todo o reconhecimento, sobretudo dos órgãos internacionais,
tenho certeza, vão dar sequência a esse belo governo.

Por outro lado, infelizmente, o governo federal não tem planejamento algum. Ainda
ontem, passando pela tão falada BR-381 - disseram que se iniciou a sua duplicação -,
mais uma vez fui obrigado a ficar parado nela em torno de duas horas e meia. As
necessidades de intervenção chegaram a tal ponto que não havia como não mais
realizá-la. Agora, fazendo como o governo federal faz tudo, ou seja, desculpem-me a
expressão, nas coxas, infelizmente a população acaba sendo prejudicada.

Então, vim aqui e espero voltar inúmeras vezes, deputado Hely Tarqüínio, a esta
tribuna para, uma vez mais, valorizar e dizer que tenho orgulho de defender esse
governo estadual que realmente mudou a cara de Minas Gerais nos últimos 12 anos.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  A presidência  registra  a  presença  de
alunos participantes do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Visconde do Rio
Branco e dos adolescentes do Núcleo Vida da Assembleia, que estão entre nós. Para
nós, a presença de vocês é um prazer, e esperamos que façam bom proveito desta
Casa.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  ao  presidente  e  cumprimento  os

ilustres estudantes de Rio Branco e os também ilustres adolescentes que trabalham
nesta Casa na qualidade de office-boys e office-girls.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV
Assembleia, não poderia, neste momento, deixar de tratar de um tema tão importante,
principalmente  tão  necessário  para  o  cidadão  mineiro.  Este  é  um  momento,  Sr.
Presidente,  em  que  observamos  que  as  coisas  começam  a ganhar  um contorno
diferenciado,  até  porque  as  eleições  do  próximo  dia  5  de  outubro  estão  se
avizinhando.

Por  diversas  vezes,  ocupei  a  tribuna  desta  Casa  para  tratar  das  questões  da
segurança pública.  Complemento aqui  a fala do ilustre  deputado João Leite,  hoje
presidente da Comissão de Segurança Pública, em relação a esse tema. Ele próprio
tem sido testemunha do tanto que temos cobrado naquela comissão questões dessa
área. Em relação ao plano estadual, essas são cobranças contínuas, cotidianas. Toda
terça-feira,  quando  há reunião  ordinária  -  aliás,  essa comissão e  a  Comissão de
Direitos  Humanos  desta  Casa  são  as  campeãs  em  reuniões  ordinárias  e
extraordinárias  -,  aprovamos  diversos  requerimentos  mostrando  o  trabalho  das
nossas forças policiais. Nos últimos três anos então, Sr. Presidente, pudemos notar o
crescimento  extremamente  valioso  do  número  de  requerimentos  aprovados  com
moção  de  aplausos  aos  policiais  civis  e  militares  devido  a  boas  e  ótimas  ações
desenvolvidas no combate ao crime e à violência em Minas Gerais. Nossas forças
policiais  têm  dado  exemplo  acima  de  qualquer  suspeita,  com  empenho,  com
dedicação.  Sabemos  disso,  é  só  acompanhar  o  número  de  prisões  que  vêm
acontecendo. Mas alguns candidatos hoje, ao discutir questões de segurança pública,
esquecem-se do trabalho que tem sido realizado neste Estado.

Quero  dizer  da  minha  satisfação  em  poder  estar  na  Comissão  de  Segurança
Pública, na qualidade de vice-presidente, e ver todo o trabalho que temos feito ao
longo  desses  anos.  Os  requerimentos  de  moções  de  aplauso que aprovamos ao
longo desses últimos anos é uma demonstração do trabalho profícuo, persistente que
as duas polícias, Civil e Militar, vêm fazendo no Estado de Minas Gerais.
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Quero aqui, Sr. Presidente, dizer que são empenhadas e competentes as Polícias
Civil  e  Militar  de Minas Gerais,  mas não assistimos,  não estamos vendo nenhum
empenho da parte do governo federal nesse sentido.

Infelizmente  o  governo  federal  vem,  ao  longo  desse  tempo,  se  omitindo
criminosamente  em  relação  à  segurança pública.  Todas  as  vezes  que trouxemos
segurança pública a esta tribuna,  encontramos deputados dizendo que esse tema
não é para ser tratado pelo governo federal. Eles dizem que a segurança pública é
dever do Estado, portanto tem de ser cobrada dos governadores.

Mas, Presidente Hely Tarqüínio, este deputado, na qualidade de especialista dessa
área e também de advogado, não pode deixar de fazer uma interpretação do texto da
Constituição da República, pois o constituinte originário diz o seguinte no art. 144: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do
patrimônio,  através dos seguintes  órgãos:  I  -  polícia  federal;  II  -  polícia  rodoviária
federal”.

Portanto,  Sr.  Presidente,  não  há  como  o  governo  federal,  a  União,  fingir  que
segurança  pública  também  não é  de  responsabilidade  do  governo federal.  Neste
momento, nossas galerias estão lotadas de estudantes. Eles estão acompanhando o
pronunciamento  deste  deputado.  Não precisa  ser  advogado  nem  especialista  em
segurança pública para entender que as Polícias Federal e Rodoviária Federal são
órgãos do governo federal.  Assim, a responsabilidade que têm sobre a segurança
pública, conforme determinou o constituinte originário,  é muito clara. Mas o que a
União tem feito? Absolutamente nada. O que a União tem feito? A única coisa que ela
tem  feito  é  se  omitir  criminosamente.  Ao  mesmo  tempo  que  a  presidente  da
República, D. Dilma Rousseff, abandonou as fronteiras deste país, o narcotráfico as
invadiu, seja pela Bolívia, seja pelo Peru, seja pelo Paraguai. Infelizmente o que a
presidente da República fez, ao longo desses três mandatos do governo do PT, foi
apenas cometer uma omissão criminosa. Que omissão é essa? Bem, 1kg de cocaína
que passa pela nossa fronteira e chega a Belo Horizonte, a Betim, a Salto da Divisa,
a Montalvânia - no extremo Norte -, e a Extrema, que fica na divisa do Estado de São
Paulo, torna-se 3kg, porque é misturado a ela uma série de aditivos. Depois essa
droga é revendida.
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Não é preciso ser especialista para saber que hoje,  no mínimo, 60% de toda a
população carcerária do Brasil estão presos pelo crime de tráfico ou cometeram crime
em nome dele. Como assim, deputado? Quando o morador se ausenta de casa, o
arrombador  entra  lá  e  pega  objetos  daquela  família.  São objetos  de  valor,  como
relógios, celulares, joias ou eletrodomésticos de menor volume. Tudo aquilo é trocado
por pedra de crack, por papelote de cocaína e por maconha na boca do tráfico. Um
simples tênis de marca roubado de um estudante na porta de uma escola serve como
moeda  na  boca  do  tráfico.  Uma  mochila  de  marca  furtada  ou  roubada  de  um
estudante é trocada por uma pedra de  crack ou por papelote de cocaína. Aliado a
isso,  temos de ensinar,  principalmente ao governo federal,  que droga e arma são
irmãs  siamesas.  Uma  não  anda  sem  a  outra.  Não  existe  traficante  que  anda
desarmado, pois ele precisa segurar sua boca, defendê-la.

Portanto, uma série de crimes - como homicídio, estelionato, arrombamento, furto e
roubo de veículos e roubo à mão armada - praticados em nome do tráfico de drogas.
É por isso que eu disse que 60% da população carcerária brasileira está presa por
tráfico de drogas ou em nome do tráfico de drogas, por crime cometido por causa do
tráfico.

Isso é verdade, mas, por outro lado, o Brasil não produz pasta-base de cocaína. O
Brasil, ilustres deputados Hely Tarqüínio, presidente, e Bosco, não produz armamento
pesado  como  o  AK-47,  o  AR-15  e  as  metralhadoras  israelenses.  Mas  isso  vem
passando livremente por nossas fronteiras. O pior exemplo de como se constata isso
é o crescimento da criminalidade e da violência.

Esses crimes são praticados em nome do tráfico, e isso tem impacto na violência
em todas as cidades, o que ocasiona maior letalidade até mesmo da força policial, em
face da omissão do governo federal. Aqui, obviamente, os deputados se posicionarão
contrariamente a essa omissão. Sabemos de todos os esforços que têm sido feitos
pelo governo do Estado, mas eles ainda não são suficientes porque, em qualquer dos
estados  brasileiros  nenhum  governador  conseguirá  reduzir  a  criminalidade  e  a
violência sem que o governo federal faça a sua parte.  Não há como. Temos dois
pontos  cruciais  para  o  enfrentamento  da  violência  e  da  criminalidade,  e  ambos
passam por  Brasília,  mas ainda assim  o Congresso Nacional  e a  Presidência  da
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República andam dormindo em berço esplêndido. Digo que andam dormindo porque
a única coisa que este deputado tem constatado é o afrouxamento do direito penal
brasileiro, da legislação penal brasileira, enquanto eles se omitem deixando com que
drogas  e  armas  entrem  livremente  em  nosso  país.  Alguns  deputados  talvez  não
tenham noção do que seja uma rodovia federal sem fiscalização; talvez não saibam
quantas drogas e armas passam por essa rodovia e chegam aos centros urbanos,
não só em Minas Gerais,  mas em todo o Brasil.  E a disputa desse tráfico é algo
sangrento e violento, que vai impactando cada vez mais principalmente a nossa maior
ruptura social, que é chamada de homicídio.

Há poucos dias vi um vídeo em que o candidato Fernando Pimentel dizia que o
problema de segurança pública de Minas Gerais é de efetivo. Não fui eu quem disse
isso, deputado Rogério Correia, mas o candidato Fernando Pimentel, em entrevista
que deu ao jornalista Eduardo Costa no programa Chamada Geral, da Rádio Itatiaia,
em 14 de maio. Ele disse que o problema de segurança mais grave de Minas Gerais
é de efetivo, e quero concordar com ele. Assino embaixo. Mas ele disse também, com
todas as palavras, que, para resolver esse problema, ele iria mudar a lei porque os
policiais  estão  se  aposentando  muito  novos.  Trocando  em  miúdos,  ele  pretende
aumentar o tempo de permanência do policial na ativa, que hoje é de 30 anos, antes
que possa pleitear sua aposentadoria.

Eu  quero  aqui  dizer,  ao  candidato,  que  problema  de  efetivo  não  se  resolve
aumentando o tempo de permanência dos nossos bravos policiais civis, militares e
bombeiros,  mas  sim,  contratando  efetivos.  Isso  é  o  que  deve  ser  feito  por  esse
governo e por qualquer outro governo que venha a assumir no próximo mandato; e
não penalizar aqueles que vão para a rua combater o crime. Isso é sinal de que o Sr.
Fernando Pimentel  não  conhece  muito  bem  uma área,  pois  ele  teve,  eu  diria,  a
displicência de falar isso na Rádio Itatiaia. Não adianta tentar desfazer aquilo que já
foi  dito,  porque na Itatiaia  não havia  debate,  era  uma entrevista;  e,  infelizmente,
estamos aqui preocupados.

Por isso temos dito a todos os policiais em Minas Gerais: “Olhem, esse moço quer
aumentar o tempo de permanência de vocês”. As palavras são do candidato, e foram
totalmente equivocadas. Há uma série de maneiras de reduzir a criminalidade e a
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violência no Estado de Minas Gerais, mas não no lombo e nos ombros dos nossos
policiais civis e militares. Em relação a essa tática de falar que vai aumentar o tempo
de  contribuição  dos  policiais,  certamente  -  e  se  Deus  assim  permitir,  deputado
Rogério Correia -, estaremos aqui, nesta Casa, na defesa intransigente para que não
venhamos permitir que seja alterado o tempo de contribuição. Infelizmente, foi uma
falha desse candidato ao governo, e esperamos que ela não se concretize, porque,
certamente,  vai  afetar  a vida de milhares e milhares de policiais  civis,  militares  e
bombeiros de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, para resolver problemas de segurança pública, contrata-se
efetivo e não se aumenta o tempo de permanência, o tempo de contribuição dos
nossos servidores da segurança pública. São essas as nossas considerações, Sr.
Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas deputados e deputadas, vim

à tribuna hoje para falar sobre dois assuntos: agricultura familiar e educação. Porém,
instado pelo deputado Sargento Rodrigues a falar  sobre segurança pública, quero
apenas desmentir essa versão de que o Fernando Pimentel pensou, alguma vez na
vida, em aumentar tempo de serviço de policial militar. Até porque a Constituição é
federal.  Ele teria  de alterar  a legislação federal  para que o policial  possa não ter
concedida  sua  aposentadoria  no  tempo  que  ele  precisa.  Então,  é  óbvio  que  o
Fernando Pimentel não pensa nisso. Agora, é claro que é preciso aumentar o efetivo
da Polícia Militar,  coisa que não foi feita nos últimos 12 anos. Pelo contrário,  não
colocam militares nas ruas, a segurança pública em Minas está um desastre. Isso não
falam, passam a mão na cabeça do atual governo sem falar do absurdo que está a
segurança pública em Minas Gerais.

Então,  eu queria apenas fazer essa correção,  de que não existe nada disso no
programa do PT. Pelo contrário, nós vamos aumentar o número de policiais militares
nas ruas. Isso nós vamos fazer, coisa que, em 12 anos, o governo atual do Estado
não fez. E o policial terá da gente o carinho que não teve do governo tucano, que,
inclusive,  chegou  a  reprimir  uma  greve  aqui,  em  Minas  Gerais,  assassinando
lideranças  dos  policiais  militares,  à  época.  Houve  uma  repressão  horrorosa  aos
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próprios militares, como nós vimos. Então, os policiais militares podem ficar tranquilos
que nós estaremos com eles nessa labuta de salvar o Estado de Minas Gerais desse
descalabro de ausência de segurança pública que nós temos.

Sr. Presidente, vim hoje a esta tribuna para tratar, novamente, da educação. Houve
ontem uma audiência pública para debater com a Uemg e a Unimontes a questão da
Lei nº 100, que foi instituída por solicitação, à época, do governador do Estado, hoje
senador, Aécio Neves, em que ele prometeu que iria efetivar, sem concurso público,
98  mil  trabalhadores  da  educação.  Sabidamente  inconstitucional,  essa lei  acabou
sendo  derrubada  pelo  STF.  E  hoje  os  professores  não  sabem  o  que  será  deles
amanhã: se terão emprego, se não terão emprego, se ficam no INSS, se vão ficar no
Ipsemg, se haverá concurso, se não haverá concurso.

O  governo  não  diz  absolutamente  nada  do  que  fará  a  esses  professores  e
professoras, que estão desesperados nas escolas. Não é exagero nenhum meu dizer
que o funcionamento das escolas está completamente alterado e que foi instalado o
caos nas escolas públicas de Minas Gerais. Teremos de refundar a escola pública em
Minas Gerais. É impressionante o que o governo conseguiu fazer com as escolas
públicas em 12 anos. Os senhores e as senhoras que nos acompanham pela TV
Assembleia  precisam  ter  a  dimensão  do  quadro  das  escolas.  Não  existe  mais
segurança dos trabalhadores da educação, se ano que vem eles permanecerão ou
não dando aula. A imensa maioria ou é professor ex-efetivado da Lei nº 100 ou é
professor designado.

Imaginem o  quadro  nas escolas  depois  de  12 anos de governo tucano,  com a
imensa maioria dos professores ainda não efetivos no quadro público. A Constituição
é de 1988 e dizia que teríamos de ter efetivos e realização de concurso público. Em
vez de cuidar disso, o governo foi enchendo a escola sem fazer concurso público e
dando esperanças mentirosas,  iludindo,  dizendo que não era preciso concurso.  E
hoje as escolas se encontram em total insegurança.

Para completar o quadro, o atual governo de Minas Gerais cometeu outro equívoco
enorme:  cortou  a  carreira  dos  professores,  acabando  com  ela  por  meio  de  um
instrumento chamado subsídio. Então, hoje, diferentemente do resto de todo o Brasil,
em que o professor tem um piso salarial, acompanhado com um reajuste nacional - e
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essa é uma lei federal -, aqui o governo terminou com o piso e criou o subsídio. Com
isso a carreira do professor não existe. Hoje um professor que entra na escola tem
quase o mesmo salário dos que estão saindo, acabando, portanto, com a perspectiva
de evolução na carreira, o que transforma a escola também em lugar onde não há
incentivo para que o professor progrida e continue dando aula com tranquilidade.

Isso faz com que, na escola pública, os professores adoeçam em quantidade muito
grande. A escola vive um quadro lamentável de desânimo. Esse é o quadro da escola
pública. Deputado Sargento Rodrigues, quando mudar o governo, já no ano que vem,
teremos de fazer uma grande conferência da educação no início do ano e sugerir aos
professores  que  façamos  um  planejamento  com  todos  eles,  democratizando  as
escolas  e  fazendo  com  que  elas  passem  a  funcionar  de  forma  democrática,
chamando estudantes e alunos a fazer essa nova escola pública estadual conosco.
Teremos  de  refundar  a  escola  pública.  O  quadro  é  de  muita  gravidade  e  muito
desânimo.

Este  ano  o  quadro  foi  agravado  com  um  programa elaborado  às  pressas  pelo
governo do Estado, que apelidaram de Reinventando o Ensino Médio, que é um sexto
horário criado na escola. O governo chama de Reinventando o Ensino Médio, mas os
estudantes e professores chamam de Arrebentando com o Ensino Médio, porque hoje
estudantes são obrigados a fazer um sexto horário, na mesma escola, sem de fato
serem formados em alguma profissão, que é o que foi prometido pelo governo. Então
é apenas uma aula a mais. Os alunos estão sem entusiasmo, uma parte não vai
assistir  à aula no sexto horário, e as professoras têm de passar dever de casa. A
escola piorou mais ainda.

E  existe  um  grande  programa  nacional  que  se  chama  Programa  Nacional  de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec -, de que vocês já ouviram falar. Um
bom programa, do governo federal, instituído pela presidenta Dilma. Esse programa,
sim, dá ao jovem uma profissão. Um compromisso que precisamos ter com os nossos
jovens a partir do ano que vem é instituir o Pronatec em toda escola pública estadual
para que eles possam ter a opção de sair do ensino médio já com uma profissão. Aí
eles  podem prestar  as  provas do Enem e ir  para a faculdade,  mas já  terão uma
profissão que os ajudará aliás num serviço de maior qualidade, com salário melhor.
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Temos  o  compromisso  com  a  escola  pública  em  Minas  Gerais  de  instalar  o
Pronatec e acabar  com esse Arrebentando  o  Ensino  Médio,  que tem deixado  as
escolas públicas mineiras numa situação infelizmente lastimável.

Ontem  fizemos  uma  reunião  com  os  professores.  Todos  estão  insatisfeitos  e
disseram que é preciso modificar esse quadro das escolas, notadamente o da Lei nº
100. Além disso, soubemos que o governo aprontou mais uma confusão. Assim que a
Lei nº 100 terminou por ordem do Supremo, o governo pegou os professores e jogou
todo mundo no INSS. Não tinha de fazer isso, não havia determinação, mas, para
ficar livre dos professores, levou todo mundo para o INSS. Os professores passaram
a não ser atendidos nesse instituto porque não havia prazo de carência. O governo
do Estado entrou na Justiça querendo obrigar o INSS a acatar esses professores. O
INSS  respondeu  na  Justiça.  Agora,  o  que  a  Justiça  determinou?  É  claro  que  o
governo de Minas estava de novo errado, que os professores têm de voltar para o
Ipsemg e não deviam ter saído de lá. O Estado pôs à disposição recurso do Tesouro -
do nosso imposto - em R$110.000.000,00 para pagar o INSS. Agora, por ordem da
Justiça, voltará todo mundo para o Ipsemg. Os professores obterão o direito que lhes
foi  tirado  pelo  governo  do  Estado  por  ordem  e  mérito  de  um  juiz  que  assim  o
determinou.

No entanto, vejam a maldade do governo: põe os professores como na Lei nº 100,
promete que fará com que sejam efetivos; perde na Justiça, abandona os professores
pelo  INSS  e  agora  volta  com  eles.  Quero  saber:  pagará  o  atrasado  que  não
receberam neste tempo que estiveram no INSS? Isso o governo não quis responder
ontem. Mais um problema para os professores.

Não bastasse isso, senhoras, senhores e nossos jovens que nos assistem hoje da
tribuna da Assembleia, vai uma carta para a escola pública... Essa recebi em Olhos
d'Água. Um diretor insatisfeito veio dizer exatamente essas palavras e me mostrou a
carta:  a  Secretaria  de  Educação  determinando  aos  superintendentes  em  todo  o
Estado de Minas Gerais que novamente não permitam às professoras alimentar-se da
alimentação escolar dos alunos na escola. Diz que o recurso que vem é apenas para
os alunos.  Pergunto:  por  que o governo do Estado não complementa  o recurso?
Agora a diretora ou o diretor de escola tem de ficar vigiando se o professor comerá. É
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impressionante como pode agir dessa forma. A alimentação escolar sobra na escola.
Não é feita a conta exata, e é jogada fora. Se for na roça, dá-se para os porcos. No
entanto, as professoras e os professores não podem se alimentar da alimentação dos
alunos. Olhem o grau a que chegamos em Minas Gerais, o quadro em que estão as
escolas.

Faço realmente um apelo à secretária de Educação. Aprovei um requerimento, e ela
está sendo agora convocada para vir à Assembleia Legislativa, porque nunca vem.
Está faltando marcar a data com o presidente da Comissão de Administração Pública,
com  quem  quero  insistir  nisso  porque  o  requerimento  já  foi  aprovado.  Ela  está
convocada a  vir  aqui  para explicar  essas questões,  por  que trata  os  professores
dessa forma, que raiva é essa que tem deles. Só porque lutaram pelos seus direitos e
fizeram greve, ficará perseguindo-os o resto da vida juntamente com o governo de
Estado? É lastimável essa situação que estamos vendo na escola pública.

Sr. Presidente, eram essas as questões que queria levantar em relação à educação
pública  em  Minas  Gerais.  Temos  de remover,  voltar,  dar  vida  à  escola  pública  e
reconquistá-la  para as professoras e os professores. Além disso, libertá-los dessa
maldição que há 12 anos assola as escolas públicas no Estado de Minas Gerais. Elas
podem  contar  comigo.  Sou  e  continuarei  sendo  defensor  dos  professores  e  das
professoras.

Sr. Presidente, as professoras merecem mesmo dos estudantes o carinho especial
que  não  estão  tendo  do  governo  do  Estado  de  Minas,  que  trata  professora  de
maneira equivocada e autoritária. É assim que tem tratado a educação. Precisamos
mudar.  Conto  com  a  solidariedade  dos  alunos  com  nossas  professoras.  Muito
obrigado.

O outro assunto que me traz à tribuna é a agricultura familiar, que aliás tem uma lei
de  minha autoria.  Amanhã iniciaremos um evento  importante  aqui  na  Assembleia
Legislativa, sugerido por mim, que contará com a presença de vários agricultores e,
evidentemente, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial neste Plenário.
Deputado Sargento Rodrigues, já faço um convite a V. Exa., para participar do ciclo
de debates Agricultura Familiar: mãos que alimentam e cuidam do planeta. O objetivo
é comemorarmos o Ano Internacional  da Agricultura Familiar,  instituído pela ONU,
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promover o lançamento, em Minas Gerais, do Plano Safra da Agricultura Familiar e
debater  as questões estruturadoras da agricultura familiar.  É  um ciclo de debates
muito importante. Então haverá a comemoração do Ano Internacional da Agricultura
Familiar,  e  vamos também promover  o lançamento do Plano Safra  da Agricultura
Familiar em Minas. E, pela minha lei, o Estado terá, a partir deste ano, de apresentar
o Plano Estadual  da Agricultura Familiar.  Fará isso, em novembro,  na Assembleia
Legislativa, fruto da lei de minha autoria aprovada por unanimidade pelos deputados.

Vamos também debater questões estruturadoras da agricultura familiar, tais como:
modelo  de  desenvolvimento,  gestão  ambiental,  políticas  públicas,  financiamento,
organização e representação, acesso à terra, assistência técnica, pesquisa, extensão
rural  e  comercialização da produção.  Esses  temas  serão  expostos  aqui  amanhã.
Serão  também  debatidos  temas  como  sustentabilidade  econômica  ambiental  e
repercussão dos créditos na agricultura familiar, o que melhorou e o que falta nessa
área,  como  instituir  políticas  públicas  federais  no  Estado  de  Minas  Gerais,  onde
temos uma produção de programas muito pequena em relação ao que temos em
nível federal. Debateremos ainda as perspectivas, daqui para frente, da agricultura
familiar, se é necessário ou não criar uma secretaria própria para o desenvolvimento
da agricultura familiar, que possa espelhar esses programas. São esses, Presidente
Hely Tarqüínio,  os itens sobre os  quais  gostaria  de tocar,  aqui,  hoje:  educação e
agricultura familiar.

- Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Gostaria de solicitar  a V. Exa. o encerramento de
plano da reunião, visto que não há deputados presentes em número suficiente. Esse
é o pedido que faço regimentalmente.

O deputado João Leite - Solicito recomposição de quórum, Sr. Presidente.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 11 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
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Encerramento
O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
extraordinárias  de amanhã,  dia  20,  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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2014
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Mário  Henrique Caixa  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Mário Henrique
Caixa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 5.125, 5.127 e 5.130/2014, os dois últimos
com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, votada em separado, que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.625,  7.626,  7.799,  7.913  e  7.955/2014.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  4.951/2014.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.997/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita  ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, com a finalidade de verificar o
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andamento das obras de reforma do referido aeroporto, dando continuidade às visitas
realizadas anteriormente;

nº  9.998/2014,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada reunião
desta  Comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  no  2º  semestre  de  2014,  o
andamento das obras de reforma do Aeroporto Internacional  Tancredo Neves, em
Confins, dando continuidade às reuniões realizadas anteriormente.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e Maria

Tereza  Lara  e  o  deputado Doutor  Wilson  Batista.  Havendo número  regimental,  a
presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento de ofício da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual
de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  convidando  os  membros  da
comissão para a 5ª reunião ordinária do Conped a ser realizada no dia 16/6/2014, às
14  horas,  na  Casa  dos  Direitos  Humanos.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofício  das  Sras.  Ana Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação
(14/6/2014),  e  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (12/6/2014).  A
seguir a presidência suspende a reunião. Retomados os trabalhos, registram-se as
presenças dos deputados Elismar Prado (substituindo o deputado Almir Paraca, por
indicação da liderança do MSC),  Rômulo Viegas (substituindo o  deputado Cássio
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Soares, por indicação da liderança do BTR) e Tiago Ulisses (substituindo a deputada
Liza Prado, por indicação da liderança do BAM). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 2º
turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.055/2011  e  3.037/2012  (relator:  deputado  Tiago
Ulisses). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.818/2011, no 2º turno, é retirado da
pauta por  determinação do presidente da comissão por não cumprir  pressupostos
regimentais. Registra-se a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, que passa
a  presidir  a  comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.802/2013 e 5.168/2014 (relator: deputado Gil
Pereira),  que receberam parecer  por  sua aprovação,  votando  “sim”  os  deputados
Antônio Carlos Arantes, Elismar Prado e Rômulo Viegas e não se registrando voto
contrário. Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº 8.255/2014. Cumprida
a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca as
reuniões extraordinárias de hoje, 25/6/2014, às 15 e 20 horas, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Liza Prado, presidente - Bosco - Pompílio Canavez.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2014
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do MSC) e os
deputados Gustavo Corrêa,  Inácio Franco, Rogério Correia e Sargento Rodrigues,
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Inácio  Franco,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
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presentes.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  deputado  Antônio  Carlos
Arantes.  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 e-mail do Sr. Euler de Oliveira Fernandes, enviado por meio do Fale
com a Assembleia, em que opina contrariamente à privatização da Companhia de
Gás  de  Minas  Gerais.  Retira-se  da  reunião  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.
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 438/2011, na forma do vencido em 1º turno (relator: deputado Gustavo Corrêa).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a
votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.368  a
8.373/2014.  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 10.328/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja 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  10.329/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  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;

nº  10.331/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que encaminhe
a esta Casa projeto de lei que vise garantir a revisão geral anual dos vencimentos dos
servidores  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Militares  de  Minas
Gerais;

nº  10.333/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para a publicação de
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decreto,  nos  termos  do  art.  21,  da  Lei  nº  15.462,  de  2005,  visando  instituir  a
promoção por escolaridade adicional e, por consequência, a 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  10.334/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público pedido de
providências para a apuração de denúncias que envolvem servidores do Tribunal de
Justiça Militar; e

nº  10.335/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a
apuração de denúncias que envolvem servidores do Tribunal de Justiça Militar.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
10.380/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2014, que dispõe
sobre  operações  societárias  de  empresas  estatais  e  dá  outras  providências.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco - Rogério Correia - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª 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 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa, Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária.  Está  presente  também  o  deputado  Tiago  Ulisses.
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
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proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, 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, 63, 73, 74 e 77 e 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 (relator: deputado
Romel Anísio, 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Rômulo Viegas.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014
Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.710/2011, no 2º turno, do qual
designou como relator o deputado Arlen Santiago. 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 2.710/2011, na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: deputado Arlen Santiago). O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 4.429/2013, no 2º turno, deixa de ser apreciado em virtude
de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, deputado Arlen Santiago.



329
____________________________________________________________________________

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
5.269/2014,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  discussão  e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.525/2012.
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  10.468/2014,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.429/2013,
de autoria do governador do Estado, que institui a Política de Saúde Ocupacional do
Servidor Público no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional
do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago - Gustavo Corrêa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.323/2014

Comissão de Administração Pública
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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de mérito.

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 Mineira - Lemg - prestados por terceiros por meio de permissão e concessão.

O governador do Estado esclarece que “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, 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 justificativa 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”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o
Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  o  projeto,  adequando-o  à  técnica  legislativa  e
suprimindo a expressão “criação de produtos”, em razão da vedação de que o Estado
crie novas modalidades de exploração de jogos diversas daquelas permitidas pela
legislação federal (loteria convencional de múltiplas chances; loteria instantânea; e
loteria de concurso de prognóstico de número, também conhecida como loteria  on
line real time).

O art.  175 da Constituição da República dispõe:  “Incumbe ao poder público,  na
forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Extrai-se  do  texto  da  norma  que  a  prestação  de  serviços  públicos  pode  ser
realizada diretamente pelo poder público ou de forma descentralizada por meio das
concessões e permissões.

No que diz respeito à prestação do serviço lotérico, conforme exposição de motivos
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apresentada na mensagem do governador, a execução descentralizada de algumas
atividades garante maior eficiência e efetividade do serviço, bem como possibilita o
aumento  das  receitas  do  Estado,  em  sintonia  com  os  princípios  regentes  da
administração pública.

É importante  registrar  que  a  delegação  da  execução do serviço  público  para  o
particular não pode abranger atividades típicas do poder de polícia, que envolvam
restrição à liberdade e propriedade individuais, pois tais prerrogativas são privativas
dos agentes públicos.

A  esse  respeito,  já  se  pronunciou  o  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento da ADI 1717 do Distrito Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do
caput e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58 da Lei Federal nº 9.649, de 27 de
maio  de  1998.  Nessa  oportunidade,  firmou  entendimento  no  sentido  da
indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange
até  poder  de  polícia,  de  tributar  e  de  punir,  no  que  concerne  ao  exercício  de
atividades profissionais regulamentadas.

Dessa forma, observando as alterações feitas pela CCJ e com o intuito de adequar
a proposição ao padrão das normas que dispõem sobre delegação de competências
e com a finalidade de esclarecer quais são as atividades que são indelegáveis ao
particular,  propomos  o  Substitutivo  nº  2,  que  prevê  a  delegação  das  atividades
operacionais  inerentes  à  exploração  do  jogo  lotérico  e  similares,  ressalvando  as
atividades de autorização, credenciamento, controle e fiscalização, cujo exercício é
exclusivo da autarquia.

Por  último,  cumpre  reforçar  que  as  modificações  propostas  não  viabilizam  ao
delegatário  do  serviço lotérico a criação de novas modalidades de jogos lotéricos
diversas daquelas permitidas pela legislação federal, em observância a repartição de
competências estabelecida pela Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.323/2014 na

forma do seguinte Substitutivo nº 2.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o inciso II do art. 192 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que
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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 - delegar, mediante permissão e concessão, as atividades operacionais inerentes

à exploração do jogo lotérico e similares, incluído o jogo eletrônico por meio físico e
digital,  observada  a  legislação  federal,  ressalvadas  as  atividades  de  autorização,
credenciamento, controle e fiscalização;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco, relator - André Quintão - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.325/2014
Comissão de Administração Pública

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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma
apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre a proposição, conforme
preceitua o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela altera o § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de

2013,  modificando a  forma  de  incorporação  da  Gratificação  Complementar  de
Produtividade - GCP - ao vencimento básico dos cargos da carreira da Advocacia
Pública do Estado. Segundo o governador, o projeto de lei tem o objetivo de equalizar
os valores dos honorários de sucumbência a que fazem jus, por lei, os integrantes da
referida carreira.

A Lei nº 18.017, de 2009, ao criar a GCP, determinou que a gratificação deve ser
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paga ao procurador do Estado e ao advogado autárquico em efetivo exercício, que
fizer  jus,  segundo critérios  definidos pela  Advocacia-Geral  do Estado -  AGE -,  ao
recebimento  de  honorários  de  sucumbência.  De  acordo  com  o  art.  66  da  Lei  nº
20.748, de 2013, parcelas da GCP - fixada para o ano de 2012, na forma do art. 7º da
Lei nº 19.987, de 28 de dezembro de 2011 - estão 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.

Igualmente, segundo o art. 67 da Lei nº 20.748, de 2013, estão 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.

De acordo com o art.  68,  caput,  da Lei nº 20.748, de 2013, 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.

Nesse contexto, a proposição em análise promove a alteração do §3º do art. 68 da
Lei  nº  20.748,  de  2013,  que  determinava  que  “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”.

Pela  nova  redação  proposta,  somente  serão  extintas  as  parcelas  da  GCP  já
incorporadas nos anos de 2013 e 2014 (art. 66, incisos I e II, e 67, incisos I e II).
Assim, a última parcela da GCP, que será incorporada em maio de 2015, nos termos
do  art.  66,  III,  e  do  art.  67,  III,  não  será  mais  extinta  e  será  percebida  pelos
integrantes da carreira, ainda a título de GCP.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a
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competência do governador do Estado para a deflagração do processo legislativo em
projetos de lei que visem alterar a remuneração dos cargos da administração direta
do Estado, bem como a organização da Advocacia do Estado.

No  âmbito  da  nossa  comissão,  entendemos  que  a  proposição  é  meritória.  A
Advocacia-Geral  do  Estado  tem  a  missão constitucional  de  representar  o  Estado
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que sobre
ela  dispuser,  as  atividades  de  consultoria  e  assessoramento  jurídicos  do  Poder
Executivo.  Assim,  não  se  pode  olvidar  que  os  membros  da  advocacia  pública
exercem  atribuições  complexas  e  importantes  para  o  Estado.  A  pretendida
equalização dos valores dos honorários de sucumbência é oportuna e conveniente,
indo ao encontro da valorização dessa carreira, uma vez que essa questão perpassa
pela adequação remuneratória à complexidade do cargo.

Por  fim,  vale  observar  os  aspectos  financeiros  da  medida  serão  devidamente
analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.325/2014.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Inácio  Franco  -  Duarte

Bechir.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 873/2011

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 873/2011, decorrente do
desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  1.994/2008,  dispõe sobre  “a integração de
considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas
Gerais  a  serem  observadas  pelos  órgãos  da  administração  direta,  autarquias,
inclusive  as  de  regime  especial,  fundações  públicas,  fundos  especiais  não
personificados pelo seu gestor, sociedades de economia mista, empresas públicas e
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 Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  concluiu  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição
do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Por sua vez, esta comissão concluiu pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, acrescido da Emenda nº 1.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, acrescido da Emenda nº 1,
retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189 do Regimento Interno.

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

Como já mencionado em 1º turno, analisando o mérito do projeto, constatamos que
a sua principal intenção é compatibilizar a aplicação dos princípios constitucionais da
eficiência e da isonomia (pilares do processo licitatório)  com o direito,  também de
status constitucional  (consagrado pelo  art.  225 da Constituição Federal),  ao  meio
ambiente equilibrado.

Portanto, não há dúvidas de que a proposição cria instrumentos importantes que
viabilizam a compatibilização dos referidos valores jurídico-constitucionais, exigindo a
preocupação  do  Estado  com  a  promoção  do  desenvolvimento  social  e
ambientalmente sustentável também quando da contratação de serviços e de obras
públicas.

Nos  termos  da  manifestação  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente,  em
resposta  à  diligência,  “ao  estipular  a  adoção  de critérios  de  sustentabilidade  nas
licitações e contratos públicos, o Projeto de Lei nº 873/2011 está alinhado com outras
iniciativas normativas que abordam a matéria, além de se mostrar adequado sob o
ponto de vista de aprimoramento da qualidade ambiental”.

O  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável, trouxe importantes aprimoramentos à proposta original
e ao Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 1 serviu
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para esclarecer  que a  utilização dos critérios  de sustentabilidade nas licitações e
contratações públicas não pode se sobrepor aos princípios da isonomia e eficiência a
ponto  de  inviabilizar  a  ampla  competitividade  e  a  economicidade,  adequando  o
projeto aos princípios consagrados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Posição que, de certa forma, alinha-se à manifestada pela Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão,  em  resposta  à  diligência,  de  que  a  obrigatoriedade  da
utilização  dos  critérios  de  sustentabilidade  não  pode  ser  vista  como  uma
determinação de natureza absoluta.

Conclusão
Somos,  portanto,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  873/2011  na  forma  do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  -  Inácio  Franco  -  Rogério

Correia.
PROJETO DE LEI Nº 873/2011

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a promoção do desenvolvimento social e ambientalmente sustentável

nas contratações realizadas pelo Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nas  contratações  destinadas  a  aquisição  de  bens,  a  contratação  de

serviços e a realização de obras, o Estado observará preferencialmente a promoção
do desenvolvimento  social  e  ambientalmente sustentável,  sem prejuízo do caráter
competitivo e da economicidade da contratação e, nos termos da regulamentação
desta  lei,  incluirá,  quando  possível,  entre  outros,  os  seguintes  critérios  de
sustentabilidade:

I - a utilização de produtos de origem ambientalmente certificada;
II - a racionalização do uso de matérias-primas;
III - a utilização de técnicas que resultem em redução de emissão de poluentes e de

gases de efeito estufa;
IV - a adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética e a redução de

consumo de água;
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V - a adoção de políticas sociais inclusivas e compensatórias;
VI - a geração de trabalho com a utilização de mão de obra local.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014

ESSENCIALIDADES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011¹

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência
prevista no art. 62, inciso XXII, da Constituição do Estado, e observando o disposto
nos arts.  207, 216 e 221 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da
prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativa ao
exercício  de  2011,  encaminhada  pelo  Ofício  nº  17/2012,  publicado  no  Diário  do
Legislativo de 31/3/2012.

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Exercício: 2011
Gestor: Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada
¹Nota:
1) Informações extraídas dos documentos que compõem a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2011.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2011

NOTA DE CONFERÊNCIA
* - O quadro com a Nota de Conferência foi publicado no Diário do Legislativo, de

22.8.2014.
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS POR FONTE E

GRUPO DE DESPESA
* - A tabela com a composição dos recursos orçamentários recebidos por fonte e

grupo de despesa foi publicada no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.
DEMONSTRATIVO DE REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS EM 2011

Crédito Financeiro do Exercício de 2010
* - O quadro com o demonstrativo de repasses financeiros recebidos em 2011 foi

publicado no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.
DEMONSTRATIVO DE REPASSES FINANCEIROS, INCLUSIVE ESCRITURAIS, DO

EXERCÍCIO DE 2011
* - O demonstrativo de repasses financeiros, inclusive escriturais, do exercício de

2011, foi publicado no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.
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QUADRO DOS GASTOS REALIZADOS COM PESSOAL POR CATEGORIA
FUNCIONAL

* -  O quadro com os gastos  realizados com pessoal  por  categoria funcional  foi
publicado no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.

RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 
* - O quadro com os recursos recebidos para execução de convênios foi publicado

no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO

* - O quadro com a execução das despesas por programa de trabalho foi publicado
no Diário do Legislativo, de 22.8.2014.

RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
* - O quadro com os responsáveis por adiantamentos foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 22.8.2014.
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM

* - O quadro com os responsáveis por diárias de viagem foi publicado no Diário do
Legislativo, de 22.8.2014.

ATAS
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/8/2014
Presidência dos Deputados Mário Henrique Caixa e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 69/2014 - Projeto de Lei nº 5.455/2014 - Requerimentos nºs 8.639 a
8.641/2014 - Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários -  Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Cabo Júlio - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
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Valadares - Inácio Franco - João Leite - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Tiago Ulisses
- Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O  presidente  (deputado  Mário  Henrique  Caixa)  -  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 Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a
receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 69/2014

Acrescenta  artigo  à  Constituição  do  Estado  para  adequação  ao  disposto  na
Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A Constituição do Estado fica acrescida do seguinte artigo:
“Art. ... - Os servidores públicos do Estado que não tenham sido admitidos até 5 de

novembro de 2007, na forma prevista no art. 37 da Constituição Federal, estáveis ou
não  por  efeito  do  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da
Constituição Federal, são considerados efetivos, inclusive para fins previdenciários, e
passarão a integrar quadro temporário em extinção à medida que vagarem os cargos,
funções ou empregos públicos respectivos,  proibida nova inclusão ou admissão a
qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou
empregos.”.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2014.
Lafayette de Andrada - João Leite - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira - Duarte

Bechir - Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos
Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa  -  Inácio  Franco  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Neider  Moreira -  Pinduca Ferreira -  Rômulo
Viegas - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: Esta proposta tem por finalidade incluir regra no texto constitucional
estadual de modo a adequá-lo ao texto constitucional da República, para resguardar
um  universo  definido  de  servidores  que  estabeleceram  vínculos  jurídicos  com  o
Estado e exerceram regularmente atividades permanentes próprias dos servidores
públicos efetivos.

Assim, sob a ótica da ponderação dos princípios constitucionais, prestigia-se, para
este rol definido de servidores, a grande maioria em idade já avançada, o princípio da
segurança  jurídica,  e  resguardam-se  ainda  valores  constitucionais  de  elevada
estatura como a dignidade humana, a vida (subsistência) e os efeitos previdenciários
correspondentes.

No caso dos milhares de servidores do Estado que contribuíram por mais de 20
anos para a previdência, eles terão a oportunidade de resgatar sua dignidade e obter
uma  aposentadoria  digna  em  face  do  trabalho  e  dos  valores  com  os  quais
contribuíram.

Por  outro lado,  é importante destacar que o próprio STF, em situações em que
enfrentou a discussão sobre a sujeição ao concurso público como indispensável ao
acesso a cargo público efetivo, admitiu a solução jurídica adotada pelo art. 243 da Lei
Federal nº 8.112,  de 1990, a qual,  em certa medida, foi  replicada em legislações
estaduais e municipais, de que são exemplos os REs 221.946, 225.759, 239.951 e
209.899 e a ADI 449-2.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.455/2014
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Feminina de Francisco Sá,

com sede no Município de Francisco Sá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Feminina de

Francisco Sá, com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2014.
Gil Pereira
Justificação: A Associação Desportiva Feminina de Francisco Sá é sociedade civil

beneficente, sem fins lucrativos. Sua finalidade é promover,  através da prática do
esporte, ações de defesa dos direitos coletivos, orientação e prevenção contra o uso
de  drogas,  prestação  de  serviços  e  iniciativas  de  apoio  à  família  direcionadas  à
melhoria da qualidade de vida de jovens carentes do sexo feminino, com vistas a
construir uma sociedade mais justa e solidária.

Dessa  forma,  como  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Associação  Desportiva
Feminina  de  Francisco  Sá  realiza  atividades  de  inclusão  e  proteção  de  suas
assistidas,  buscando  o  desenvolvimento  social  da  comunidade  em  que  atua,
prestando assim relevantes serviços de reconhecido interesse público.

A Associação Desportiva Feminina de Francisco Sá encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano e cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.639/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  o  inquérito
policial  instaurado para apurar  o atropelamento  que vitimou o Sr.  José Raimundo
Rodrigues,  de 78  anos,  e a Sra.  Luzia Júlia  Rodrigues,  de 72 anos,  ocorrido em
26/2/2011, no Bairro Veneza, em Ipatinga.
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Nº  8.640/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  corregedor-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações sobre  os  procedimentos adotados  pela  corporação no atendimento  à

ocorrência  de  atropelamento  que vitimou  o  Sr.  José  Raimundo Rodrigues,  de  78

anos, e a Sra. Luzia Júlia Rodrigues, de 72 anos, ocorrido em 26/2/2011, no Bairro

Veneza, em Ipatinga.

Nº 8.641/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  e  à  secretária  de  Planejamento  pedido  de

informações  sobre  as  providências  que estão  sendo tomadas acerca  da  situação

funcional  dos  servidores  da  Uemg  e  Unimontes  atingidos  pela  decisão  do  STF

relativamente à Lei Complementar nº 100, de 2007, em especial quanto ao vínculo

previdenciário  e  às  condições  que  serão  consideradas  quando da  elaboração do

edital para o concurso público, bem como quanto ao pagamento de férias-prêmio. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à realização

ciclo de debates Agricultura Familiar: mãos que alimentam e cuidam do planeta.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado Rogério Correia) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as especiais de amanhã, dia 21, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,  com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.
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ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2014

Presidência do Deputado Paulo Lamac
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução dos Hinos Nacionais de Moçambique e
do Brasil - Palavras do Presidente - Entrega de Título - Palavras do Sr. Murade Isaac
Miguigy Murargy - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Antônio Carlos Arantes - Cássio Soares - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac.

Abertura
O presidente (deputado Paulo Lamac) - Às 15h15min, declaro aberta a reunião. Sob

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

Ata
-  O  deputado Cássio  Soares,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da ata  da

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

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Murade Isaac Miguigy Murargy,
embaixador  de  Moçambique  no  período  de  2006  a  2012,  do  título  de  Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido, a requerimento do deputado Paulo
Lamac, pelo governador do Estado por meio do Decreto nº 519, de 26/9/2013.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Murade Isaac

Miguigy  Murargy,  secretário  executivo  da  Comunidade  dos  Países  de  Língua
Portuguesa -  CPLP -  e embaixador  de Moçambique no período de 2006 a 2012;
Deusdete Januário, cônsul de Moçambique em Minas Gerais, e Rodrigo Perpétuo,
secretário  adjunto de Relações Internacionais  de Belo Horizonte,  representando o
prefeito  desse município,  Sr.  Marcio  Lacerda;  a  Exma.  Sra.  vereadora  Inês  Luzia
Santos, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo, e o Exmo. Sr.
José Fernando Aparecido de Oliveira, ex-deputado federal.
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Registro de Presença
O  locutor - Registramos a presença neste ato dos Exmos. Srs. Ronaldo Antônio

Pereira da Silva, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial;
e Sebastião de Barros Quintão, presidente do PMDB na região do Vale do Aço; da
Exma.  Sra.  Tetê  Resende,  representante  do  Eng.  José Nicomedes  Moreira;  e  do
Exmo. Sr. Carlos Moura, representante da Guiné-Bissau e da CPLP.

Registramos também o recebimento de mensagens enviadas pela ministra Luiza
Helena de Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e
pela Sra. Sílvia Helena Rocha Rabelo, secretária adjunta de Direitos de Cidadania de
Belo Horizonte, por meio das quais S. Exas. cumprimentam o homenageado da tarde,
Sr. Murade Isaac, pelo recebimento do título que lhe será entregue nesta solenidade,
bem como o deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que solicitou a concessão
do referido título.

Execução dos Hinos Nacionais de Moçambique e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional de Moçambique e, em

seguida, o Hino Nacional brasileiro.
- Procede-se à execução dos Hinos Nacionais de Moçambique e do Brasil.
O locutor - Com a palavra, o deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Muito boa tarde a todos e a todas. Sr. Secretário Executivo da CPLP, embaixador
Murade Isaac  Miguigy Murargy,  que foi  embaixador  de Moçambique no Brasil  no
período de 2006 a 2012, muito nos honra sua presença. É uma grande satisfação
estarmos nesta tarde fortalecendo os laços entre Brasil e Moçambique, simbolizando
a amizade que nós, brasileiros, temos com todos os países de língua portuguesa.

Neste ato em que o embaixador receberá o título de Cidadão Honorário de Minas,
além de fazermos essa entrega a sua pessoa, estamos simbolizando a amizade dos
mineiros,  o  envolvimento  de  todo  o  Estado  de Minas  Gerais  com nossos  irmãos
falantes da língua portuguesa. É uma grande honra para nós, embaixador, estar aqui
com o senhor nesta tarde.

Exmo. Sr. Deusdete Januário, cônsul de Moçambique em Minas Gerais, parceiro
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desta Casa em várias atividades, conhecemos o trabalho de V. Exa. no nosso estado,
sempre buscando a promoção de Moçambique e dos interesses nacionais brasileiros
e  moçambicanos,  com  atuação  intensa  e  relevante.  Saudamos  o  cônsul  de
Moçambique em Minas Gerais; o Exmo. Sr. Rodrigo Perpétuo, secretário municipal
adjunto  de  Relações  Internacionais,  que  aqui  representa  o  Sr.  Marcio  Lacerda,
prefeito da capital de Minas Gerais - secretário atuante, envolvido com as questões
da política internacional, desenvolvendo-as sempre com muita competência e muito
zelo; e a Exma. Sra. Inês Luzia Santos, presidente da Câmara Municipal de Bom
Jesus do Amparo, que muito nos honra com sua presença: está aqui, em nome das
mulheres  mineiras,  representando  o  gênero  feminino  nesta  Mesa  e  também  os
valorosos parlamentares municipais do Estado, os vereadores que estão na ponta, no
contato com a população.

Tive  oportunidade,  presidente,  de  ser  vereador  por  dois  mandatos  em  Belo
Horizonte;  por  isso  sei  bem  a  importância  da  luta  e  das  dificuldades  que  os
vereadores  passam,  que  dirá  o  presidente  de  câmara.  Muito  nos  honra  seu
comparecimento nesta tarde.

Exmo. Sr. José Fernando Aparecido, ex-deputado federal, amigo, grande batalhador
histórico pelas questões da CPLP - foi o deputado federal responsável pela criação da
comissão  no  Congresso  Nacional  e  um  batalhador  permanente  na  defesa  dos
interesses da CPLP e da participação brasileira nesse fórum tão importante -, é uma
honra, uma satisfação e, acima de tudo, uma alegria rever o amigo, especialmente
numa data em que o trabalho pelo qual ele sempre zelou, sempre lutou com tanto
empenho está sendo reconhecido neste ato em que entregaremos o título de cidadão
mineiro ao embaixador Murargy.

O título de Cidadão Honorário de Minas Gerais é concedido àqueles que, por suas
ações  ou  ideais,  merecem  ser  acolhidos  pelos  mineiros  como  verdadeiros
conterrâneos. A credibilidade, a seriedade e a capacidade de articulação desse hábil
homem público já seriam motivos suficientes para que o povo de Minas lhe prestasse
essa  homenagem,  oferecendo-lhe  um  lugar  especial  na  comunidade  mineira.
Entretanto, Murade Murargy, além desses predicados, tem-se destacado há anos pelo
seu empenho em prol da aproximação entre Minas e sua terra natal, Moçambique.
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Esse país africano e o Brasil têm em comum a vastidão de seus territórios, o clima
tropical e a fartura de recursos naturais. Partilham também um passado marcado pela
colonização portuguesa e um presente que conjuga desequilíbrio social e imensurável
diversidade cultural. Apesar dessas muitas características partilhadas, os dois países
lusófonos  mantiveram-se,  por  muito  tempo,  distantes.  Embora  tenham  sido
estabelecidas  relações  diplomáticas  entre  as  duas  nações  após  a  independência
moçambicana,  em 1975,  foi  somente  na  última década  do  século  passado,  após
mudanças políticas, institucionais e econômicas, que os laços se estreitaram. Desde
então a amizade mútua só tem-se fortalecido, com o estabelecimento de acordos de
cooperação em áreas tão diversas quanto urbanização, desenvolvimento agrícola e
saúde.

Murade  Murargy vem  desempenhando  papel  crucial  nesse  processo.  Para  isso
certamente  contribui  sua formação na área jurídica  e  sua destacada trajetória  no
serviço público moçambicano e na carreira diplomática. Exerceu, com brilhantismo,
as  funções  de  embaixador  extraordinário  e  plenipotenciário  na  França  e  de
embaixador  não  residente  na  Alemanha,  Suíça,  Tunísia,  Gabão,  Mali,  Costa  do
Marfim, Senegal, Irã e Palestina.

Ocupou também as prestigiosas posições de delegado permanente junto à Unesco,
em Paris, e à ONU, em Genebra, sendo, em seguida, nomeado secretário-geral da
Presidência da República de Moçambique, cargo que desfruta do estatuto de ministro
de estado.

No entanto, sua influência se tornou decisiva para os brasileiros em 2005, quando
foi  nomeado  embaixador  de  Moçambique  no  Brasil.  No  desempenho  das  nobres
atribuições vinculadas ao cargo, obteve êxito em disseminar,  entre os investidores
mineiros  e  brasileiros,  uma  imagem  altamente  positiva  de  Moçambique,  que,  na
época,  era,  de  acordo  com o  Banco Mundial,  o  país  que mais  crescia  de  forma
diversificada e sustentada na África. Estimulou o intercâmbio comercial e cultural e
esteve  em  Belo  Horizonte  em  várias  ocasiões,  entre  elas  a  da  primeira  Missão
Empresarial Brasil-Moçambique, ocorrida em 2008.

Eu  citaria  também  o  encontro  das  universidades  de  língua  portuguesa,  que
aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, onde, aliás, tive a oportunidade
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de ter o primeiro contato com o embaixador. A pedido da então vice-reitora, que nos
expôs que precisávamos fazer um reconhecimento de Minas Gerais a esse homem
pelo trabalho que vem desenvolvendo, essa questão foi levantada na nossa principal
universidade. Então, estamos aqui hoje materializando aquilo que foi demandado pela
vice-reitora à época, com muita justiça.

Em setembro de 2012, Murargy foi eleito secretário executivo da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, que reúne mais de 250 milhões de pessoas residentes
nos oito países membros,  entre os quais  estão Brasil  e Moçambique. Sua gestão
elegeu como prioridade o tema da segurança alimentar e nutricional, que também é
enfatizado  em  Minas  Gerais.  Entendendo  que  o  intercâmbio  universitário  e
educacional, ao contribuir para a qualificação dos recursos humanos, pode funcionar
como agente de transformação social, participou ativamente do XXIII Encontro Anual
da AULP - Associação de Universidades de Língua Portuguesa -, realizado na UFMG,
no ano passado.

Já disse a vocês que lá foi onde nos conhecemos e onde foi feita essa solicitação
pela  vice-reitora  da  universidade.  A atenção  à  agenda  social  não  significou  que
Murargy tenha deixado de lado questões relacionadas às relações comerciais entre
as duas regiões, particularmente importantes em um momento em que Minas procura
se internacionalizar, superando o isolamento que caracterizou a postura do Estado
por muitas décadas.

Nesse contexto, empresas fundadas em Minas Gerais, como a Vale, vêm fazendo
grandes investimentos em Moçambique, ajudando a mudar a realidade desse país.
Somadas  as  iniciativas  de  grandes  companhias  e  de  empresários  individuais  em
setores como mineração, construção civil e agropecuária, o Brasil se revela um dos
grandes investidores na economia moçambicana, superando Portugal. O crescimento
das trocas, sejam elas de conhecimento, de bens ou de serviços, é muito benéfico
para  Minas,  favorecendo  o  desenvolvimento  econômico,  mas,  principalmente,  o
engrandecimento  imaterial  proporcionado pelo  contato  próximo com a  rica  cultura
moçambicana.

Esta Casa tem a mais  completa convicção de que nosso homenageado saberá
honrar  o  título,  já  que  para  isso  não  lhe  faltam  a  virtude  e  o  denodo  pessoal.
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Parabéns, portanto, embaixador Murade Murargy,  nosso mais recente concidadão.
Seja sempre muito bem-vindo a Minas. Muito obrigado.

Entrega de Título
O locutor - Neste momento, o deputado Paulo Lamac, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  do  título  de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Murade Isaac Miguigy Murargy,
passando-lhe  às  mãos  o  diploma.  O  título  a  ser  entregue  contém  os  seguintes
dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado
de Minas Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de
autoria  do deputado Paulo Lamac, nos termos do decreto de 26 de setembro de
2013, concede ao Sr. Murade Isaac Miguigy Murargy o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais”.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Murade Isaac Miguigy Murargy

Exmo. Sr. Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que suscitou a concessão
desse  título,  neste  ato  representando  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro - peço desculpas pela voz, porque
estou emocionado; Sr. Deusdete Januário, cônsul de Moçambique em Minas Gerais;
Exmo. Sr. Rodrigo Perpétuo, representando o prefeito municipal de Belo Horizonte,
Marcio Lacerda; Exma. Sra. Inês Luzia Santos, presidente da Câmara Municipal de
Bom Jesus do Amparo; Exmo. Sr. José Aparecido, amigo, ex-deputado federal; meus
caros compatriotas  estudantes  aqui  em Belo Horizonte;  minhas senhoras  e meus
senhores.

É  com  elevada satisfação  e  muita  honra  que  me dirijo  a  V.  Exas.  na  sede  da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais para receber a honrosa distinção de cidadão
honorário do Estado de Minas Gerais, que eu dedico aqui, publicamente, ao povo
moçambicano  porque,  se  não  fosse  ele,  eu  não  estaria  aqui  neste  dia.  É  pela
proposta do nosso amigo deputado Paulo Lamac que esta cerimônia tem lugar hoje. A
ele eu agradeço, mais uma vez, essa distinção.

Antes de continuar, gostaria de agradecer a duas senhoras que fizeram com que eu
me sentisse ainda mais mineiro hoje, Sras. Mônica e Tâmia, porque salvaram a pátria
- elas sabem por quê.
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Esta é a segunda distinção que tenho no Brasil, este mês, esta semana. Semana
passada, precisamente no dia 11 de agosto, recebia a comenda Grã-Cruz da Ordem
do Mérito Judiciário e do Trabalho, em Brasília, distinção que também dediquei a meu
povo,  ao  povo  moçambicano.  Sinto-me  por  isso  sensibilizado  pela  presente
agraciação, pela qual expresso um profundo agradecimento, reiterando que é para
mim uma honra prazerosa estar novamente em Belo Horizonte, cidade de boa gente
que sempre me acolhe com muito carinho, com a qual me identifico e me sinto em
casa.

O Estado de Minas Gerais, com a riqueza de seu subsolo, traço distintivo em que
reside a sua edificação, bem como a magnitude e a beleza da sua geografia, do seu
patrimônio histórico, da sua cultura e das suas gentes que atraem e encantam quem
aqui passa, tem sido palco de importantes eventos históricos e o berço de figuras da
intelectualidade que se destacaram nos mais variados setores da vida pública e cuja
influência transcende as fronteiras dos estados e do tempo.

São várias as razões que me deixam tão humildemente orgulhoso desta comenda,
sendo a mais significativa a admiração que tenho pela história, pela cultura, pelos
valores e pelos ideais do povo mineiro, dos quais enalteço o espírito de trabalho, a
bravura, o empreendedorismo, a liberdade, a solidariedade e a ímpar graciosidade
em bem receber.  Estou certo de que nesta particular  forma de ser e de estar do
cidadão  mineiro  se  alicerçou  o  espírito  pioneiro  de  José  Aparecido  de  Oliveira,
precursor  da  CPLP.  Um  grande  homem,  uma grande  alma,  que  tão  sabiamente
interpretou  os  laços  entre  os  nossos  povos  de  diferentes  continentes  -  africano,
asiático, europeu e americano - e promoveu as bases para um entendimento político
mais  profundo e  alargado  dos  nossos  estados  membros,  acalentando a  projeção
internacional do patrimônio cultural e linguístico que partilhamos.

Permitam-me expressar a profunda admiração que tenho pelo extraordinário talento
de mineiros visionários. Desde logo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói
nacional  e  mártir  da  Inconfidência  Mineira,  personalidade  histórica  em  cujos  atos
heroicos  reside  uma importante  mística  da  fundação da  República  Federativa  do
Brasil.  Permitam-me  também  singularizar  igualmente  personalidades  como  o
presidente Juscelino Kubitschek, cuja memória é celebrada na nomenclatura desta
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nobre sala plenária em que nos encontramos; o presidente Itamar Franco; e ainda
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé; Milton Nascimento; e Carlos Drummond de
Andrade, para nomear apenas alguns.

A distinta honra que sinto em partilhar dessa comenda releva igualmente o respeito
pela  história  e pela cultura do Brasil,  estado fundador da CPLP, cuja força maior
reside  na  celebração  da  diversidade,  na  resiliência  perante  a  adversidade,  e  no
espírito empreendedor.

Na qualidade de embaixador, empenhado na promoção das relações Moçambique-
Brasil, tive a honra de conhecer extensamente o Brasil, e em particular o Estado de
Minas Gerais. Esse território, que viu nascer a primeira câmara de comércio Brasil-
Moçambique, tem representado igualmente um foco para a cooperação em matéria
de cultura, educação e ciência. Permitam-me então destacar, com grande satisfação,
o  sucesso  auferido  no  âmbito  da  formação  de  elevado  nível  que  jovens
moçambicanos têm vindo a usufruir  no quadro dessa cooperação. É um eixo que
considero de vital importância não só para sua formação pessoal, enquanto cidadãos
do  mundo,  como  também  para  a  responsabilidade  de  participação  no
desenvolvimento das suas comunidades e do seu país, Moçambique.

Ilustres amigos, no que concerne a minha passagem por Minas Gerais, tive ainda a
grata oportunidade de descobrir e me render aos encantos naturais da sua geografia;
às iguarias da sua gastronomia; e, acima de tudo, à riqueza das suas gentes, cujos
valores  e  ideais  continuam  a  ressoar  em  mim.  Penso  que  não  será  exagerado
confessar que, no íntimo do meu ser, já me considerava um vosso concidadão.

O povo brasileiro é detentor de uma energia e de um dinamismo capazes de moldar
e transformar não só a trajetória do seu país, como também o rumo da complexa
interdependência das relações internacionais. O Brasil é hoje um ator incontornável
no  século  XXI,  afirmado  à  escala  mundial  por  seu  crescimento  econômico,  sua
projeção cultural, sua inovação tecnológica e seus recursos naturais. Sua presença
em diferentes espaços regionais espelha a forma como este belo país procura se
afirmar no contexto internacional de forma constante e criativa, sendo já um exemplo
a seguir no que respeita à integração regional e internacional, que muito orgulha a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
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Minhas senhoras  e  meus senhores,  neste  mundo em que vivemos,  a  interação
constante, o diálogo, a procura de conhecer a realidade dos outros países, a busca
da integração em redes de cooperação regionais e internacionais revelam-se como
aspectos  essenciais  para  o  desenvolvimento  social,  econômico,  ecológico  e
sustentado.  Nessa  ordem  de  ideias,  pertencer  a  mais  de  um  país  é  atualmente
sinônimo de afirmação de uma nova  identidade mais  consentânea com o  mundo
atual,  a  identidade  multinacional,  multicultural,  multifacetada,  construída  e
sedimentada  no  conhecimento  de  outras  pessoas,  de  outras  culturas,  de  outras
realidades socioculturais. Assim nos tornamos cada vez mais cidadãos do mundo.

Minhas senhoras e meus senhores, a minha agraciação com esse tão nobre título
de cidadão mineiro, que tem lugar aqui, em Belo Horizonte, hoje constitui um ponto
alto  de  caminho  de  amizade  e  diálogo  aberto  e  me  incentiva  a  prosseguir  a
construção em torno de uma história comum. Ao longo dos 18 anos de existência, a
Comunidade dos  Países  de  Língua  Portuguesa tem  procurado estruturar-se  para
responder  a  novas  exigências  e  dinâmicas  dos  nossos  estados  membros,  num
mundo globalizado.

É  nesse  cenário,  e  com  vista  a  uma  ação  reforçada  da  CPLP,  em  prol  do
desenvolvimento humano dos seus povos, que, no meu mandato, como secretário
executivo da CPLP, continuarei a contar com a amizade do povo mineiro, do povo
brasileiro,  procurando encontrar,  no Brasil,  um dos estados fundadores,  o espírito
empreendedor, inovador e congregador, no qual deve assentar-se a ação da nossa
comunidade.

Minhas  senhoras  e  meus  senhores,  Srs.  Deputados,  senhor  representante  do
presidente da Assembleia Legislativa, reitero, uma vez mais, o meu agradecimento
mais sincero e os meus votos de profundo carinho a todos vós e, por meio de vós, ao
povo mineiro. Estejam certos  de que, neste vosso concidadão, poderão encontrar
sempre um disponível e dedicado amigo. E, em minha casa, não falta cachaça. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Romualdo Johnam, que apresentará a

canção Isabere, de sua autoria.
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O Sr. Romualdo Johnam - Muito obrigado. Boa tarde. Não vou alongar-me porque já
foi dito  o suficiente.  Quero simplesmente dizer que é uma alegria estar  aqui.  Sou
conselheiro econômico na Embaixada de Moçambique no Brasil e aprendi muita coisa
bonita  com  o  embaixador  Murade.  Vamos  continuar  a  trabalhar  e  a  fortalecer  os
nossos laços culturais com Minas Gerais. Seremos o braço seguro da continuidade.

Vou cantar uma música. Gostamos de festejar esses momentos cantando sempre
qualquer coisa. Trazemos essa música de Moçambique para Minas Gerais.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr.  Romualdo Johnam -  Muito  obrigado.  Quero  deixar  a  minha promessa de

voltar, pois iremos trabalhar bastante e queremos reforçar a cooperação cultural. Na
verdade, sabemos fazer a diplomacia econômica, mas a cultura também faz parte
para trabalharmos com mais força e com mais vida. Muito obrigado.

O presidente - Parabéns ao Romualdo, que compartilha conosco essa dimensão
múltipla  da  diplomacia.  Ele  é  responsável  pela  parte  econômica,  mas  está
vivenciando e compartilhando conosco essa beleza de cultura. Agradecemos.

Mais  uma  vez,  parabenizamos  nosso  embaixador  Murade,  nosso  mais  novo
cidadão honorário de Minas Gerais, e desejamos que continue levando sempre essa
garra e esse empenho para todas as tarefas que atualmente ocupa a prestigiosa
secretaria-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Desejamos que
ele  continue  levando  toda  essa  energia,  esse  empenho  e  essa  competência  às
tarefas que lhe forem incumbidas ainda por muitos e muitos anos. É uma honra para
nós recebê-lo entre os nossos concidadãos.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.
ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2014
Presidência do Deputado Cássio Soares
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da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado  Duarte  Bechir  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  da  Sra.  Maria  Aparecida
Cambraia Esteves - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Cássio Soares - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

Abertura
O presidente (deputado Cássio Soares) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
- O deputado Lafayette de Andrada, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Serviço de Obras Sociais -
SOS - de Campo Belo pelos 40 anos de sua criação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.  Maria Aparecida

Cambraia Esteves, presidente do Serviço de Obras Sociais - SOS - de Campo Belo, e
o Exmo. Sr. deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, da Sra. Maria

Lúcia  Mendonça,  vice-presidente  da  entidade  homenageada,  e,  em  seu  nome,
estendemos  as  nossas  saudações  a  todos  os  amigos,  parceiros,  voluntários,
assistentes  sociais,  auxiliares  de  enfermagem  da  entidade,  enfim,  a  todos  os
colaboradores e simpatizantes da causa.

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

por Raíssa Silva.



356
____________________________________________________________________________

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo.  deputado  Cássio  Soares,  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,
presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  Sra.  Maria  Aparecida
Cambraia  Esteves,  amiga  e  presidente  do  Serviço  de  Obras  Sociais  -  SOS -  de
Campo Belo; amigos, amigas e meu povo querido de Campo Belo, antes de iniciar a
minha fala, presidente, cabe falar a V. Exa. e àqueles que nos acompanham pela TV
Assembleia que momentos como este são ímpares na nossa história.

Em  poucas  oportunidades,  o  SOS  de  Campo  Belo  realmente  mereceu  uma
homenagem  pelo  trabalho  que  faz.  Essas  pessoas  que  estão  aqui  deixam,
presidente, as suas casas e as suas funções para trabalhar em nome dos menos
favorecidos. Essas pessoas se doam para aqueles que mais precisam. O SOS de
Campo Belo é responsável pelo carinho e pela atenção aos menos favorecidos e por
uma boa dose de amor às pessoas que mais precisam de apoio.

Meu caro Presidente Cássio Soares, honrou-me Deus com o privilégio de ser o
autor do requerimento por meio do qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
celebra os 40 anos de profícua existência do Serviço de Obras Sociais - SOS - de
Campo Belo. Esta é uma noite festiva e solene, que mobiliza sentimentos e atitudes
de humanismo,  compreensão e  fraternidade,  em que temos  a  singular  alegria de
prestar  justa  e  merecida  homenagem  deste  Parlamento  a  essa  consagrada
instituição,  que tem a  sua trajetória  alicerçada no mais  alto  sentimento  que pode
impulsionar o coração humano: o amor ao próximo.

O  SOS  foi  fundado  em  22/9/1974,  fruto  do  idealismo,  determinação  e
desprendimento de pessoas de bem, liderados pela figura maior do Sr. Ewerton Pinto
Teixeira, seu primeiro presidente, que, com coragem e disposição, reuniu inúmeros
voluntários  em torno de um propósito de natureza humanitária  para arrecadar,  de
porta em porta, contribuições espontâneas para a manutenção da entidade. Diante
desse  verdadeiro  testemunho  de  apreço  pelas  causas  sociais,  o  SOS  pode  ser
reconhecido como fruto da ação coletiva daqueles que perceberam a necessidade de
propiciar  assistência  aos  menos  favorecidos  e  deram  um  passo  decisivo  para  a
formação de uma entidade filantrópica que promove assistência a idosos, enfermos e
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carentes  de  toda  sorte,  com  cestas  básicas,  moradia,  vestuário,  agasalho,  entre
outras ações benemerentes, que buscam dignificar a pessoa humana.

Nos primeiros anos de sua existência, o SOS valeu-se do espaço da Biblioteca
Pública para promover suas reuniões. Cinco anos depois de sua fundação, somados
todos  os  esforços  para  vencer  as  dificuldades,  foi  inaugurada  a  sede  própria  da
entidade, em um prédio que recebeu o nome de Edifício Ana Clementina de Jesus,
em homenagem à mãe do doador do terreno, Sr. Aristóbulo Silva Furtado, na Rua
Artur Bernardes.

Nessa caminhada inicial e pioneira, repleta de desafios e obstáculos, que foram, um
a um, sendo superados, é de rigorosa justiça assinalar o nome do primeiro presidente
do SOS, Ewerton Pinto Teixeira, que sempre imprimiu ânimo aos colaboradores na
busca pelo aprimoramento da instituição. Em todo esse tempo, e ainda hoje, sob a
direção de Maria Aparecida Cambraia, o SOS de Campo Belo sempre acreditou que
acudir o próximo é a resposta mais elevada que se pode dar à dimensão humana,
que guarda no seu íntimo a força do bem servir.

Essa é uma apertada síntese da história do SOS, do muito que se tem a lembrar,
pois  ela  é  repleta  de  episódios  significativos,  muitos  deles  amparados  pelo
anonimato, especialmente em observância ao ensinamento do Divino Mestre, que diz:
“Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita”.

Assim, fiel ao seu propósito humanitário, o SOS preserva sua trajetória de atender,
com carinho e dedicação, os mais carentes de Campo Belo, provendo esforços para
manter-se  suprido  dos  recursos  indispensáveis  ao  seu  funcionamento  e  ao
atendimento de sua nobre missão. Na consecução dessa tarefa, cumpre-me registrar
o importante papel desempenhado pelos voluntários do SOS, que jamais mediram
esforços, nem pouparam sacrifícios para assegurar o melhor atendimento a todos,
percorrendo com firmeza os caminhos que conduziram à grandeza da instituição.

Já agora, quando se celebram os 40 anos do SOS, podemos afirmar que a melhor
homenagem a ser prestada nesta comemoração será não apenas este discurso, mas
encontrarmos  o  caminho  seguro  e  definitivo  para  combater  as  desigualdades  e
discriminações e para promover o bem comum e a justiça social através do mesmo
caminho seguido por tantos quantos emprestaram e emprestam o seu talento, a sua
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disposição e o coração magnânimo, animados pelo propósito de realizar a semeadura
da  fé,  do  amor,  da  verdade,  da  bondade  e  da  concórdia.  Com  a  força  desses
sentimentos renovamos a nossa confiança em que o Serviço de Obras Sociais de
Campo  Belo  avançará  por  outros  anos  mais,  norteado  por  aquelas  virtudes  que
alicerçaram toda a sua existência: a coragem e a fé. Coragem para o trabalho e para
os empreendimentos e fé nos destinos que a sua bela história lhe reserva.  Muito
Obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Cássio Soares, representando o presidente

da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  à  Sra.  Maria
Aparecida Cambraia Esteves, presidente do Serviço de Obras Sociais - SOS - de
Campo Belo, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os
seguintes dizeres: “Desde sua fundação, em setembro de 1974, o Serviço de Obras
Sociais (SOS) vem prestando serviços de valor imensurável ao Município de Campo
Belo.  Graças  aos  seus  esforços,  idosos,  doentes  e  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade social podem ter uma vida mais digna, recebendo alimentos, materiais
higiênicos  ou  mesmo  uma  oportunidade  de  moradia.  Por  sua  notória  luta  pela
garantia dos direitos mínimos da população carente de Campo Belo, ao completar 40
anos,  o  SOS merece esta  justa homenagem da Assembleia  Legislativa  de  Minas
Gerais”.

O  presidente  -  Convido  o  deputado  Duarte  Bechir,  autor  do  requerimento  que
proporcionou esta justa homenagem, para nos acompanhar.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Maria Aparecida Cambraia Esteves

Sr.  Presidente  Cássio  Soares,  deputado  Duarte  Bechir,  queridas  e  queridos
voluntários.  Com  grande  alegria,  estamos  aqui,  não  é  verdade?  Como  disse  o
deputado Duarte Bechir, este momento é inédito. Lembro a oração que a Vera fez no
ônibus,  dizendo  que,  por  40  anos,  o  SOS  sobreviveu  à  custa  de  doações  da
comunidade e de gente brilhante como vocês. Isso, queridas e queridos, deve-se à
graça de Deus.  Se não tivéssemos esperança de que poderíamos  ajudar  nossos
carentes, como bem disse o deputado - idosos, doentes, pessoas que nos procuram
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pedindo algo... Se pedem é porque precisam. Para nós, voluntários, a maior graça, a
maior satisfação é receber, na nossa mesa, a pessoa que chega pedindo, é escutar
sua história, é saber por que está ali, o porquê de estar chorando. Nesse momento,
que chamamos de glória, vemos a maravilha do ser humano, a capacidade que as
pessoas têm de entender o outro, de sair, como bem disse o deputado, de casa para
ouvir lamúrias. São lamúrias, sim!

Jesus Cristo, como vocês sabem, recomendou demais os pobres. Normalmente,
são pessoas muito sofridas, mas, às vezes, são difíceis - que o digam as meninas da
rouparia.  Falam que não querem a  roupa,  que está feia,  que está rasgada.  Uma
menina que não está aqui, a Etelvina, até fica brava. E eles perguntam se não pode
dar um pontinho na roupa. Nesses pequenos detalhes, nessas pequenas bronquinhas
que às vezes damos, é que crescemos.

O importante de tudo isso é crescer.  Uma voluntária me disse que tinha de me
agradecer muito por eu tê-la  chamado. Realmente, fui  chamando as pessoas das
escolas - tenho um filho que está aqui e que encontrou várias de suas professoras. O
fato é que fui pegando as pessoas que trabalharam comigo nas escolas e que eu
sabia que tinham algo a mais a oferecer além de lecionar durante tantos anos e de
educar tantas crianças. Elas tinham muito mais  a oferecer,  e hoje essas pessoas
estão conosco formando uma diretoria feminina - o clube da Luluzinha -, onde homem
não entra. Formamos uma diretoria feminina, não feminista. Não foi discriminação,
mas queríamos colocar juntas essas mulheres que, no passado, trabalharam juntas
nas  escolas,  em outros  casos,  em outras  reuniões,  em outros  momentos,  não é,
Cidinha? Embora não estivéssemos juntas na escola, conhecíamos o trabalho e a
beleza dessas pessoas.

Portanto, hoje, é do fundo do meu coração que venho agradecer, em primeiro lugar,
a Deus, que me colocou sentada naquela cadeira, escutando as histórias e tentando
ajudar da melhor forma possível. Ajudar como, se são poucos os recursos e se o
poder público, principalmente o município, ainda não se manifestou adequadamente à
nossa realidade, a do SOS? Em nosso município, somos coadjuvantes do prefeito:
não temos pobres nas ruas, damos casa, comida, roupa lavada - lavada mesmo -,
gás, água e luz para muitos. Hoje estão aqui os representantes das casinhas que
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ajudamos no SOS - são 60 casas espalhadas pela cidade, que abrigam pessoas de
que  cuidamos  com  carinho  -  não  é,  Lena?  Então,  gente,  quero  reiterar  o  meu
agradecimento a Deus em primeiro lugar, que me tirou do meu comodismo. Aliás, não
vou dizer isso, porque nunca fui muito comodista.

Sou voluntária do SOS há muito tempo. Tenho 35 anos de voluntariado na cidade -
na igreja, na política, etc. Estou metida no meio de um monte de coisa. Agora, Deus
me trouxe essa benção com o pedido que me fez o Sr. Ewerton, muito bem lembrado
aqui, já bem mal, depois de ter ficado 35 anos na presidência, sempre presente, firme
e forte.  Depois  dele, a presidência passou para meu marido,  Paulo,  e o Ivo, que
ficaram ali por 4 anos e se cansaram. Então, o Sr. Ewerton me chamou, por Cambraia
- aliás, normalmente me chamam de Cambraia, porque Maria Aparecida é um nome
muito grande e, na minha época de colégio, havia muitas Marias -, e me pediu para
não deixar o SOS morrer. Aliás, se não pegássemos essa função, isso correria o risco
de acontecer,  porque eles estavam cansados. E não é fácil, gente. Se pensarmos
bem, não é fácil  assumir  uma responsabilidade como essa.  Por  isso,  agradeço a
Deus a oportunidade de me colocar à frente das pessoas carentes da nossa cidade e
de colocar vocês, voluntárias, no meu caminho e no caminho do SOS.

Portanto,  eu e toda a nossa diretoria,  que está presente aqui,  agradecemos do
fundo do coração. Agradeço ainda ao nosso querido deputado Duarte Bechir, que se
lembrou de nós. Aliás, eu me lembrei dele primeiro, mas ele se lembrou da gente
também. Então, o deputado Duarte Bechir nos procurou e visitou a entidade e, no ano
passado,  nos  agraciou  com  uma  verba  para  equiparmos  o  SOS.  Como disse  à
reportagem, os móveis eram de 40 anos atrás, estavam todos cambetas. Por isso, ele
voltou à entidade, gostou do nosso trabalho e fez esse convite maravilhoso por meio
desta Casa para que pudéssemos ser homenageados. Falo a vocês de coração que
esta é uma homenagem merecida. Amém!

Palavras do Presidente
Caríssimos senhoras e senhores, mais uma vez, é uma satisfação muito grande tê-

los aqui conosco nesta sessão solene, de tamanha importância, principalmente para
a cidade de Campo Belo, que é privilegiada não só por ter um representante nesta
Casa  Legislativa  mas  por  ele  ser  um  dos  melhores  representantes  desta  Casa
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Legislativa,  defendendo  os  interesses  da  querida  Campo  Belo.  Aproveito  para
cumprimentar  a  Sra.  Maria  Aparecida  Cambraia  Esteves,  ou  se  me  permite,
Cambraia, presidente dos Serviços de Obras Sociais - SOS - de Campo Belo; e o
meu dileto amigo, deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem. Ele presta as suas reverências ao Município de Campo Belo e ao
SOS não só por meio desta homenagem, mas por meio de ações. Sou testemunha
ocular factual, meu caro Duarte. Durante o tempo em que fui secretário de Estado de
Desenvolvimento  Social,  não  foram  poucas  as  vezes  em que o  deputado Duarte
Bechir esteve no nosso gabinete solicitando recursos, de forma incansável, para o
atendimento  das  entidades  que representa.  E  a  SOS foi  contemplada pelos  seus
recursos no ano de 2013, assim como foi dito aqui pela presidente Cambraia. Campo
Belo pode se orgulhar do representante que tem aqui na Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Construir um mundo melhor e mais justo pela promoção da assistência aos que
dela necessitam tem sido, há 40 anos, o objetivo do Serviço de Obras Sociais de
Campo Belo. O exemplo do SOS, como é mais conhecido, é um fator de mobilização
de  toda  a  sociedade  do  município,  excelente  indicativo  da  construção  de  uma
cidadania  responsável  e  solidária.  Trata-se,  por  outro  lado,  de  manter  viva  uma
prática humanista no contexto de um mundo cada vez mais impessoal e apressado,
no qual o egoísmo e o anonimato regem as relações sociais.

Portanto, é com inteira justiça que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais reconhece a excepcional qualidade dos serviços prestados a uma camada da
população tão necessitada de esperança. São idosos, doentes e pessoas carentes
que vêm tendo garantidas as suas necessidades básicas, como alimentação, higiene
e moradia, com mais de 50 casas em diversos pontos da cidade para acolher quem
poderia, de outra forma, estar na rua.

O SOS atende por ano mais de 5 mil famílias, melhorando sua qualidade de vida e
promovendo sua dignidade. A plena cidadania, além de uma questão de direitos e
deveres sociais, requer a participação e o esforço coletivo na formação de um mundo
mais justo, no qual sejam diminuídas as diferenças de oportunidades.

Esse  esforço  comunitário  dos  moradores  de  Campo  Belo  reflete  a  generosa
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mentalidade do grupo,  hoje capitaneado pelo dinamismo e  competência  de  Maria
Aparecida Cambraia Esteves e Maria Lúcia Mendonça e Torres.

Trata-se  de  um  exemplo  a  ser  multiplicado,  pois  apenas  com  o  espírito  do
voluntariado  pode  o  país  realmente  avançar  no  efetivo  combate  à  miséria  e  à
pobreza. Esse instrumento de resgate do ser humano em situação de carência ou
risco  social  é  uma  das  iniciativas  de  maior  sucesso  em  Minas  Gerais,  motivo
suficiente  para  realizarmos  essa  homenagem.  Em  nome  de  todo  povo  mineiro
representado nesta Casa, unimo-nos à luta do SOS de Campo Belo pela consecução
dos  seus  esforços,  espelho  de  um  trabalho  ético  altamente  respeitável.  Muito
obrigado.

A Sra. Maria Aparecida Cambraia Esteves - Gostaria de fazer uma correção. Na
atual diretoria, há duas vice-diretoras. Uma delas é a Maria de Lourdes Pimenta. E há
ainda as nossas tesoureiras, secretárias e voluntárias.

Apresentação Musical
O locutor - Ouviremos agora mais uma apresentação musical da Raíssa Silva, que

interpretará as músicas Apenas mais uma de amor, de Lulu Santos, e Foi Deus quem
fez você, de Luiz Ramalho.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença, em especial, à Raíssa, que nos brindou com duas belas canções, além do
Hino Nacional.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 19,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada
na edição do dia 19/8/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/8/2014

Às  9  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,
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membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Sargento
Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,
declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por
aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a
situação das ocupações  urbanas  na Região  Metropolitana de Belo  Horizonte  e  a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte  correspondência:  ofício  das  Sras.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão
Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da República,
acusando o recebimento do Ofício nº 2.143/2014/SGM e informando que as notas
taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária desta comissão foram encaminhado ao
Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, por meio do Memorando nº 875/2014; Adriana Spagnol de Faria, chefe de
gabinete na Fundação Estadual do Meio Ambiente informando que essa fundação
não  é  a  instituição  responsável  direta  pelos  licenciamentos  ambientais  de
competência do Estado; informa ainda que as Superintendências Regionais de Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  são responsáveis,  em  suas  respectivas
áreas  de  abrangência,  pelos  processos  de  regularização  ambiental,  onde  as
informações referentes a licenciamento e e respectivas condicionantes deverão ser
formuladas; Andrea Coelho de Figueiredo, chefe de Gabinete da ministra adjunta de
Meio Ambiente,  prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício n° 2143/2014/SGM; e do Sd. PM
Alessandro Augusto da Silva, residente em Ipatinga, e Cb. PM Elias Raimundo Cirilo,
residente  em  Pedra  Bonita,  solicitando  tomada  de  providências  com  relação  a
violação de direitos humanos que vêm sofrendo durante a tramitação do Processo
Administrativo nº 115.306 da 12ª RPM, sobre a alegação de terem recebido sacas de
café de produtores em troca de atenção especial no policiamento; dos Srs. Paulo
Afonso de Campos, presidente da Associação do Direito e da Cidadania de Araguari,
solicitando  tomada  de  providências  com  relação  às  denúncias  de  ameaças  e
constrangimentos supostamente praticadas por vereadores da Câmara Municipal de
Araguari  ao Sr.  Adenilson Antônio  Mota  de Sousa;  Breno Costa da  Silva  Coelho,
promotor de justiça da Comarca de Ervália, informando, em atenção aos Ofícios nºs
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2.546 e 2.547/2014/SGM, que Suely Aparecida de Assis será devidamente ouvida
nessa promotoria no dia 3/7/2014, no bojo do Inquérito Civil  nº 0240.13.000045-0;
Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da Polícia
Militar,  esclarecendo  que  não  haveria  motivo  para  instauração  de  apuração
administrativa, civil e criminal de militar da reserva, e que diante dos fatos relatados e
imagens contidas nos dois DVDs, não cabe à Polícia Militar intervir nessa situação.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Elaine Cristina
de  Sá  Proença,  procuradora  regional  da  República;  Indiara  Lupe  Tissiani,
coordenadora de Correições e de Estágio Confirmatório da Corregedoria-Geral  da
Advocacia-Geral  da  União;  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil
(19/7/2014);  Alessandra  Campos Pereira,  presidente  da  Comissão de Diversidade
Sexual  da  OAB-MG  (26/7/2014);  Herta  de  Souza  Rolim,  ouvidora  nacional  da
Igualdade  Racial  (substituta);  Marta  Alves  Larcher,  coordenadora  estadual  das
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo (7/8/2014); Katia Fagundes, oficial
do Ministério Público; Lívia Nascimento Tinôco, procuradora da República em Sergipe
(8/8/2014); e dos Srs. Adilon Cláver de Resende, juiz auxiliar da Corregedoria - 6ª
Região  do  Tribunal  de  Justiça;  Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,  presidente  da
Fhemig;  Carlaile  Jesus  Pedrosa,  prefeito  municipal  de  Betim;  Carlos  Alberto  da
Silveira Isoldi Filho, assessor especial do Gabinete do procurador-geral de Justiça
adjunto  jurídico,  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria
Institucional  da  PMMG;  Douglas  Szefer,  diretor  de  Gestão  Interna  do  Gabinete
Pessoal  da  Presidenta  da  República;  Marcílio  Magalhães  Vaz  de  Oliveira,
superintendente  regional  da  Conab  (substituto);  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,
secretário de Defesa Social (19/7/2014); Antônio Carlos de Barros Martins, presidente
da Fhemig; Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf; Marcus
Vinicius Queiroz Barbosa, coordenador-geral da Coordenação Regional do Arquivo
Nacional  no  Distrito  Federal;  Alencar  Santos  Viana  Filho,  secretário  de
Desenvolvimento Regional; Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do
Incra;  Eduardo Bernis,  secretário  de  Trabalho e Desenvolvimento Social;  Cel.  PM
Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Marcelo
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Eduardo Freitas, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros; Danilo
Antonio de Souza Castro, secretário de Casa Civil em exercício; Marx Fernandes dos
Santos, superintendente regional da CEF; Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais (7/8/2014); Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais; Thiago Menicucci Franklin de Miranda, procurador da República em
Minas Gerais (8/8/2014); e telegrama da Sra. Ana Maria Alvarenga Mamede Neves,
chefe de Gabinete do Ministro Ricardo Lewandowski,  vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal (7/8/2014). Registra-se a presença do deputado Rogério Correia. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nivia
Mônica da Silva, promotora de justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional
das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Cláudia  Spranger
Motta,  promotora  de  Justiça;  Júnia  Roman  Carvalho,  defensora  pública,
representando  a  Sra.  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública
Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais; Edna Gonçalves
Dias,  coordenadora  da  Ocupação  Esperança;  Elielma  Carvalho  do  Nascimento,
coordenadora da Ocupação Vitória; e os Srs. Frei Gilvander Luís Moreira, assessor
da  Comissão  Pastoral  da  Terra  de  Minas  Gerais  -  CPT  -  MG;  Padre  Pier  Luigi
Bernareggi, coordenador da Pastoral Metropolitana dos Sem-Casa; Pedro de Freitas
Moreira,  presidente  do  Instituto  Pauline  Reichstul;  Antônio  Oscar  Pinheiro,  ex-
deputado Federal; Bruno Renato Teixeira, ouvidor Nacional de Direitos Humanos da
Presidência  da  República;  Felipe  José  de  Souza  Lima  Nogueira,  advogado  da
Associação  dos  Empresários  do  Distrito  do  Vale  do  Jatobá;  e  Adriano  Ventura,
vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença do
deputado Adelmo Carneiro  Leão.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O  deputado  Durval  Ângelo  retira-se  da
reunião  e  transfere  a  presidência  ao  deputado  Rogério  Correia.  O  presidente
manifesta  seu  pesar  pelo  falecimento  do  candidato  à  presidência  da  República,
Eduardo Campos, e solicita um minuto de silêncio em sua homenagem. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
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membros da comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às 14 horas, e
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/8/2014
Às  17h15min,  comparece  na  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac -, em Alfenas, o deputado Durval Ângelo, membro da supracitada
comissão. Está presente também o deputado Pompílio Canavez. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa que a reunião se destina a conhecer os trabalhos de ressocialização dos
recuperandos da Apac de Alfenas e ouvir demandas do sistema prisional da região. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir as Sras. Ludmila Brandão,
assessora,  representando  a  Sra.  Denise  Lucio  Tavela,  juíza-diretora  do  Foro  da
Comarca de Alfenas; Larissa Costa, assessora, representando a Sra. Adriani Freire
Diniz Garcia,  juíza de direito  da  Comarca de Alfenas;  Ana Luiza  Pereira  Wagner,
presidente da Apac de Alfenas; Carmen Romana Esteves, membro da diretoria da
Apac de Alfenas e da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; e os Srs. Vander
Cherri,  secretário  de  Defesa Social,  representando o  Sr.  Maurilio  Peloso,  prefeito
municipal  de  Alfenas;  Valdeci  Antônio  Ferreira,  diretor  executivo da FBAC; e Davi
Pereira Borges e Eduardo Padilha, respectivamente, membro da diretoria e gerente
administrativo da Apac de Alfenas, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Rogério Correia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.208/2014

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  Produtores  de  Queijo
Canastra - Aprocan -, com sede no Município de São Roque 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 5.208/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  de  Queijo  Canastra  -  Aprocan  -,  com sede no Município  de  São
Roque  de  Minas,  que  congrega  produtores  de  queijo  canastra,  cooperativas  e
associações de produtores.

A instituição  busca  fomentar  a  geração  e  difusão  de  tecnologias  aplicáveis  à
produção  de  queijos  canastra;  estimular  a  melhoria  técnica  e  profissional  dos
associados; desenvolver ações para incrementar a inserção da produção regional no
mercado;  elaborar  processos  junto  aos  órgãos  competentes  para  certificação  de
qualidade  do  queijo  canastra;  estabelecer  regulamento  de  uso  da  indicação
geográfica  da  Canastra  para  o  queijo  Minas  artesanal.  Além  disso,  propõe-se  a
promover  a  organização  e  preservação  do  espaço  físico  da  região  da  Serra  da
Canastra e a estimular e promover o potencial turístico da região.

Tendo  em  vista  o  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  em  prol  do  segmento
responsável pela produção de um dos símbolos tradicionais 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° 5.208/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2014.
Inácio Franco, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.557/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda

à Constituição nº  46/2013,  a proposição em análise  requer  seja  encaminhado ao
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais pedido de
informações sobre a viabilidade e a conveniência das medidas sugeridas na Proposta
de Emenda à Constituição nº 46/2013.

Após sua publicação no Diário do Legislativo de 18/4/2013, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise  tem por  objetivo colher  informações junto a  órgão do

Poder Executivo para subsidiar o processo legislativo. Requer-se, especificamente,
que o Comando-Geral do CBMMG informe sobre a viabilidade e a conveniência das
medidas previstas na Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2013.

A requisição de informações junto ao Poder Executivo é prerrogativa constitucional
do Parlamento e decorre da aplicação do princípio da separação dos Poderes. Tal
princípio, no caso brasileiro, está expressamente previsto no art. 2º da Constituição
da República como um dos fundamentos do Estado.

O texto constitucional, em seu art. 50, dispõe sobre o dever de o Poder Executivo
prestar  informações  ao  Legislativo.  Esse  preceito  é  reproduzido  na  Constituição
mineira  no  art.  54,  segundo o  qual,  nos  termos  de seus  §§  2º  e  3º,  a  Mesa da
Assembleia  pode  encaminhar  a  secretário  de  Estado,  dirigente  de  entidade  da
administração  indireta,  comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  outras  autoridades
estaduais pedido escrito de informação, implicando a sua recusa ou não atendimento
no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa, crime de responsabilidade
ou infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Observe-se  que  a  aludida  prerrogativa  parlamentar  está  postada  no  âmbito  do
exercício  da  função  fiscalizadora  pelo  Poder  Legislativo  (SILVA,  José  Afonso  da.
Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2000). Sua realização
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implica a possibilidade de a Casa Legislativa conhecer todos os atos praticados na
esfera  administrativa  estatal  para  bem  concretizar  seu  dever  de  fiscalização  e
controle, tendo em vista a concretização da ideia de um governo exercido sob a lei e
não segundo o interesse do governante.  Trata-se  de efetivar  o  chamado controle
parlamentar, mediante o qual deve o Parlamento acompanhar a implementação das
decisões tomadas pelo Executivo (SARTORI,  Giovanni.  Elementi  di  teoria politica.
Bologna: il Mulino, 1987).

O  requerimento  sob  exame não  se  insere  nessa  perspectiva  fiscalizadora.  Seu
escopo  é  apenas  o  de  colher  uma  posição  da  autoridade  supracitada  sobre  a
viabilidade e a conveniência da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013. Por
viabilidade entenda-se a possibilidade de a medida legislativa ser concretizada. Já
conveniência implica um juízo sobre a adequação do texto normativo pretendido ao
contexto em que deverá ser aplicado.

Não  compete  ao  Poder  Executivo  opinar  sobre  a  conveniência  de  proposição
legislativa, salvo no momento constitucionalmente fixado para tanto, o de aposição de
sanção ou veto.  Trata-se,  novamente,  da aplicação do modelo de  separação dos
Poderes, tal como preconizado na Constituição da República. Assim como cabe ao
Poder Legislativo, de forma autônoma, decidir sobre a conveniência da edição de leis,
ao Poder Executivo cumpre executá-las fielmente.

Quanto a um posicionamento de órgão da administração pública sobre a viabilidade
de proposição, embora não se trate de medida ortodoxa, há que se reconhecer seu
cabimento, especialmente em face dos recentes desenvolvimentos da legística.

Com  efeito,  na  esfera  da  União,  o  Decreto  Federal  nº  4.176,  de  2002,  que
“estabelece  normas  e  diretrizes  para  a  elaboração,  a  redação,  a  alteração,  a
consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos
normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal”, preocupa-se,
em inúmeros dispositivos, com a viabilidade da norma. Consta expressamente, no
Anexo I, questão referente à exequibilidade da norma.

No mesmo sentido, inúmeros Estados nacionais têm editado regramento exigindo o
cuidado  do  legislador  com  a  factibilidade  da  norma.  Em  França,  a  reforma
constitucional  levada  a  cabo  pela  Lei  Orgânica  nº  2009-403,  de  15/4/2009,
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determinou que todo projeto de lei fosse acompanhado de avaliação de impacto, a fim
de indicar necessidade, custo e alcance da medida legislativa proposta (PHILIPE-
GAY,  Matilde  (org.).  Les  études  d'impact  accompagnant  les  projets  de  loi.  Paris:
LGDJ, 2012).

Na Grã-Bretanha, o impact assessment obriga o Parlamento a elaborar um relatório
de impacto acerca da legislação que pretende editar. Na Itália, prevê o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados uma comissão permanente cuja finalidade é a
emissão de  parecer  sobre  todas  as  proposições  legislativas,  enfocando aspectos
essenciais  da  legística.  Outros  países,  como  Suíça,  Canadá  e  Estados  Unidos,
também contam com instrumentos parlamentares semelhantes (SOARES, Fabiana
de  Menezes.  “Legística  e  desenvolvimento:  a  qualidade  da  lei  no  quadro  da
otimização de uma melhor legislação”. In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG,
nº 50, p. 124-142, jan./jul. 2007). Na esfera da União Europeia, igualmente, o relatório
de impacto, abrangendo aspectos econômicos, sociais e ambientais das proposições,
é  medida  que  se  impõe.  (Disponível  em:  <http://ec.europa.eu/governance/
impact/index_en.htm>. Acesso em: 23 abr. 2013).

Assim, embora não haja previsão normativa expressa para tanto, deve-se entender
por lícita, e mesmo desejável, a coleta de informações junto ao Poder Executivo para
fins  de  exame da viabilidade da norma que se  almeja  editar,  nomeadamente  em
casos como o da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013, cujo escopo é a
instituição da carreira única nas corporações militares do Estado de Minas Gerais. A
requisição  de  informações,  nesse  caso,  obedece  a  uma  racionalidade  também
inerente à teoria tripartite, qual seja a necessidade de colaboração entre os Poderes
da República em prol da realização do interesse público (CLÈVE, Clèmerson Merlin.
“Atividade legislativa do Poder Executivo”. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2000).
Deve, pois, o requerimento ser aprovado, contudo acrescido da Emenda nº 1, que o
aperfeiçoa, ao retirar  do texto a referência imprópria à análise da conveniência da
Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 pelo Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.557/2013 com a

Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.
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EMENDA Nº 1
Suprima-se a expressão “e a conveniência”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2013.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.303/2014
Mesa da Assembleia

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

Desenvolvimento Sustentável, atendendo a requerimento da deputada Luzia Ferreira
e  dos  deputados  Célio  Moreira  e  Rogério  Correia,  requer  seja  encaminhado  à
diretora-geral  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -  Igam  -  pedido  de
informações sobre os resultados do monitoramento da qualidade da água da Lagoa
da Pampulha.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 13/3/2014 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 Meio Ambiente realizou audiência pública, em 18/2/2013, com o

objetivo de realizar mais um balanço das obras de despoluição e revitalização da
Lagoa  da  Pampulha.  As  reuniões  começaram  a  acontecer  em  2011,  quando  o
governo federal, o estadual e os Municípios de Belo Horizonte e Contagem se uniram
para tentar  resolver  de  forma definitiva  o  problema de poluição e  degradação da
lagoa. O objetivo era recuperar a beleza de um dos mais simbólicos cartões postais
de Belo Horizonte a tempo de ele ser admirado pelos turistas durante a Copa do
Mundo de Futebol  de  2014.  Até  o  momento,  foram realizadas  cinco  reuniões  de
avaliação, em 24/5/2011, 6/10/2011, 10/5/2012, 9/4/2013 e 18/2/2014.

A Lagoa da Pampulha é, na verdade, uma represa artificial formada por diversos
córregos,  em  cujas  águas  é  lançada irregularmente  parte  dos  esgotos  da  região
urbana de Belo Horizonte e Contagem. Coube à Copasa-MG realizar as obras e os
serviços  de  interceptação  desses  esgotos  e  encaminhá-los  às  estações  de
tratamento. À prefeitura de Belo Horizonte coube desassorear a lagoa e, em seguida,
reoxigenar suas águas utilizando um procedimento técnico inédito no Brasil.
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A data  prevista  para  o  término de todo esse processo era  maio  de  2014,  mas

problemas de desempenho dos aparelhos utilizados na dragagem de sedimentos do

fundo da lagoa, divergências em relação aos melhores locais para destinação desse

material, além da falta de cooperação de parte da população de Contagem, que não

quer permitir  a realização das ligações de esgoto pela Copasa-MG, e atrasos nas

licitações de alguns serviços impediram que o cronograma inicial fosse cumprido.

A Comissão de Meio Ambiente, por sua vez, entende ser necessário o contínuo

monitoramento  da  qualidade das  águas  da lagoa,  visto  que milhares  de pessoas

moram ou transitam todos os dias próximo de sua orla. O tema tratado é pertinente às

competências fiscalizadoras da Comissão, podendo o requerimento ser encaminhado

ao Igam para que informe os resultados da análise da qualidade da água da Lagoa da

Pampulha.

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. E, 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 7.303/2014 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.402/2014
Mesa da Assembleia

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

Sustentável,  atendendo  a  requerimento  do  deputado  Célio  Moreira,  requer  ao
presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  delegada  titular  da  Delegacia
Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna de Minas Gerais pedido de
informações sobre atividades desenvolvidas pelo órgão no ano de 2013, com envio
de relatório a esta comissão.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/3/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição busca obter informações acerca do trabalho desenvolvido pela Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais na apuração de crimes contra a fauna. A primeira
delegacia especializada no tema começou a funcionar em Belo Horizonte em janeiro
de 2013.

A apuração  de  crimes  contra  a  fauna  vem  sendo  amplamente  discutida  neste
Parlamento, tendo dado ensejo à realização, entre novembro de 2013 e abril de 2014,
de um debate público seguido de um ciclo de seis audiências públicas no âmbito da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa.

Nessa  perspectiva,  tem-se  que  a  informação  pretendida  é  de  fundamental
importância para a compreensão da atuação do poder público na defesa da fauna e,
ainda, para subsidiar os trabalhos do Legislativo mineiro na referida temática.

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.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.402/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.794/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  requer,  por  meio  da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  informações  acerca  da  relação  das  terras
devolutas do Alto Rio Pardo, nas proximidades dos Municípios de Taiobeiras, São
João do Paraíso e Indaiabira.

Publicada no  Diário do Legislativo de 6/5/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
No período colonial brasileiro, terras devolutas eram compreendidas como aquelas

cujo domínio revertia ao poder concedente - a Coroa - ante o não cumprimento, pelo
concessionário, das condições impostas para sua utilização. No Império, com a Lei nº
601 - Lei de Terras -, de 1850, passaram a ser consideradas devolutas todas as terras
que  não  pertenciam  ao  particular,  mas  também  não  se  encontravam  como bens
dominicais do poder público nacional, estadual ou municipal.

A Constituição Federal estabelece, no inciso II do art. 20, que são bens da União
“as  terras  devolutas  indispensáveis  à  defesa  das  fronteiras,  das  fortificações  e
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei”;  e,  no inciso IV do art.  26, que são bens dos Estados “as terras
devolutas não compreendidas entre as da União”. Nesse contexto, a discriminação
das terras devolutas e sua destinação para o cumprimento de sua função social são
tarefas relevantes para o poder público.

Alto Rio Pardo é o nome popular dado à microrregião de Salinas, definida pelo
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Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE.  A microrregião  incorpora  os
Municípios de Águas Vermelhas, Berizal, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Fruta de
Leite, Indaiabira, Montezuma, Novorizonte,  Rio Pardo de Minas,  Rubelita,  Salinas,
Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras e
Vargem Grande do Rio Pardo; todavia, de acordo com a Nota Jurídica nº 8/2013, do
hoje extinto Instituto Estadual de Terras - Iter -, as atividades de discriminação de
terras devolutas estaduais estariam sendo executadas na região do Alto Rio Pardo,
nos Municípios  de Rio Pardo de Minas,  Indaiabira,  Montezuma, Santo Antônio do
Retiro,  Vargem  Grande  do  Rio  Pardo  e  Serra  Nova.  Nota-se,  portanto,  que  o
levantamento  de  terras  devolutas  abrange  também  o  Município  de  Serra  Nova,
exterior  à microrregião de Salinas. Nesses termos, apresentamos a Emenda nº 1,
com o objetivo de explicitar quais são os municípios abrangidos, de forma a trazer
maior clareza e precisão para o requerimento.

No que tange aos aspectos constitucionais, a solicitação em análise sustenta-se e
justifica-se,  pois  compete  a  esta  Casa  a  iniciativa  de  averiguar  possíveis
irregularidades na atuação da administração pública. Nesses termos,  a solicitação
encontra respaldo legal no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado, que confere à
Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a dirigente
de entidade da administração indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa,
ou  o  não  atendimento  no  prazo de 30 dias,  ou  a  prestação de  informação  falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 7.794/2014 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  texto  do  requerimento,  a  expressão  “nas  proximidades  dos
Municípios  de  Taiobeiras,  São João  do  Paraíso  e  Indaiabira”  pela  expressão  “no
Município  de  Serra  Nova  e  nos  municípios  da  microrregião  de  Salinas  (Águas
Vermelhas,  Berizal,  Curral  de  Dentro,  Divisa  Alegre,  Fruta  de  Leite,  Indaiabira,
Montezuma,  Novorizonte,  Rio  Pardo  de  Minas,  Rubelita,  Salinas,  Santa  Cruz  de
Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras e Vargem Grande
do Rio Pardo)”.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.106/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas,

atendendo a requerimento dos deputados Almir Paraca e André Quintão, solicita seja
encaminhado ao presidente da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte
e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor - pedido de informações sobre o prazo de
retomada das ações de estruturação e funcionamento de poços artesianos e dos
demais já perfurados por essa instituição no Município de Novo Cruzeiro, bem como
as razões pelas quais o empreendimento foi paralisado.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 5/6/2014 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,  atendendo  a  solicitação  do  Conselho

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,  realizou,  em 2/4/2014, audiência
pública com a finalidade de debater a execução do programa Água para Todos na
região do Município de Novo Cruzeiro, bem como a dificuldade de acesso à água,
para  todos  os  fins,  vivida  especialmente  pelas  comunidades  rurais  e  agricultores
familiares.

Acompanhados de dezenas de moradores de Novo Cruzeiro,  representantes do
Executivo e do Legislativo desse município do Vale do Jequitinhonha reivindicaram
ações do governo do Estado para resolver a falta de água nas comunidades rurais
locais que sofrem há anos com o problema.

Considerando o tema tratado, é pertinente à Comissão Extraordinária das Águas
requisitar da Copanor 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
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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", c/c 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 8.106/2014 na

forma originalmente proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.412/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado ao secretário  de Estado de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável pedido de informações sobre a situação das outorgas e das áreas de
conflito por uso da água no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/6/2014,  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 discutir o abastecimento público, a condição dos reservatórios, a
disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta de água no Estado.

A proposição em tela objetiva a obtenção de informações relativas à situação das
outorgas  e  dos  eventuais  conflitos  por  uso  da  água  existentes  no  Estado,
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especialmente no tocante aos seguintes aspectos: relação das regiões em que não
há mais vazão disponível para outorga e aquelas já declaradas como área de conflito;
relação de pedidos de outorga em áreas de conflito  que ainda se encontram em
análise;  e  especificação  dos  procedimentos  que  estão  sendo  adotados  pela
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para
resolução dos problemas decorrentes dos conflitos acima especificados.

As situações de conflito pelo uso da água não são recentes no País; ao contrário,
vêm-se agravando ao longo do tempo em diversas regiões brasileiras. À medida que
aumentam  as  áreas  irrigadas  e  as  concentrações  urbanas  e  intensifica-se  o  uso
industrial,  colocam-se  em  conflito  diferentes  formas  de  utilização  dos  recursos
hídricos.

A outorga é um instrumento para alocação da água para os mais diversos usos
dentro  de  uma  bacia  e  deve  ter  como  objetivos  mínimos:  o  atendimento  das
necessidades  ambientais,  econômicas  e  sociais;  a  redução  ou  eliminação  dos
conflitos entre os usuários da água; e a possibilidade de atendimento das demandas
futuras.

O  conhecimento  da  quantidade  de  água  já  comprometida  pelo  uso,  concedida
através de outorgas, bem como das áreas onde o conflito pelo uso já está instalado é
essencial para que o poder público possa efetuar a gestão entre a disponibilidade e a
demanda dos recursos  hídricos,  contribuindo ainda,  para fornecer  à  ALMG dados
atualizados que poderão subsidiar a atuação parlamentar.

As informações solicitadas são, pois, 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.

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.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.412/2014.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.413/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado à diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -
pedido de informações sobre a situação das outorgas e das áreas de conflito por uso
da água no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/6/2014,  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 discutir o abastecimento público, a condição dos reservatórios, a
disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta de água no Estado.

A proposição em tela objetiva a obtenção de informações relativas à situação das
outorgas  e  dos  eventuais  conflitos  por  uso  da  água  existentes  no  Estado,
especialmente no tocante aos seguintes aspectos: relação das regiões em que não
há mais vazão disponível para outorga e aquelas já declaradas como área de conflito;
relação de pedidos de outorga em áreas de conflito  que ainda se encontram em
análise; e os procedimentos que estão sendo adotados pelo Igam para resolução dos
problemas decorrentes dos conflitos acima especificados.

As situações de conflito pelo uso da água não são recentes no País; ao contrário,
vêm-se agravando ao longo do tempo em diversas regiões brasileiras. À medida que
aumentam  as  áreas  irrigadas  e  as  concentrações  urbanas  e  intensifica-se  o  uso
industrial,  colocam-se  em  conflito  diferentes  formas  de  utilização  dos  recursos
hídricos.

A outorga é um instrumento para alocação da água para os mais diversos usos
dentro  de  uma  bacia  e  deve  ter  como  objetivos  mínimos:  o  atendimento  das
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necessidades  ambientais,  econômicas  e  sociais;  a  redução  ou  eliminação  dos
conflitos entre os usuários da água; e a possibilidade de atendimento das demandas
futuras.

O  conhecimento  da  quantidade  de  água  já  comprometida  pelo  uso,  concedida
através de outorgas, bem como das áreas onde o conflito pelo uso já está instalado, é
essencial para que o poder público possa efetuar a gestão entre a disponibilidade e a
demanda  dos  recursos  hídricos,  contribuindo  ainda  para  fornecer  à  ALMG dados
atualizados que poderão subsidiar a atuação parlamentar.

As informações solicitadas são, pois, 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.

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, § 3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.413/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.447/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer ao

Presidente  da  Assembleia  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.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 4/7/2014 e encaminhado à
apreciação deste órgão colegiado,  ao  qual  compete  sobre ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição  em  tela  pretende  obter  informações  sobre  a  gestão  do  Presídio

Inspetor  José Martinho Drumond,  localizado no Município  de  Ribeirão das Neves,
especificamente  em relação à garantia  de  direitos:  condições  e periodicidade das
visitas  aos  detentos  e  da  prestação  de  assistência  jurídica  gratuita,  bem  como
oportunidades  de trabalho  para os  presos.  O requerimento  decorreu de denúncia
recebida  pelo  serviço  Fale  Assembleia,  por  meio  da  Mensagem  nº  40.190,  em
27/6/2014.

Em seu art. 5º, a Constituição da República elenca direitos e garantias individuais e
define as condições de execução da pena privativa de liberdade. O art. 24 define o
direito penitenciário como matéria atribuída concorrentemente à União e aos estados.

O sistema de execução penal organiza-se ainda de acordo com o disposto nas Leis
de Execução Penal - LEP - Lei Federal nº 7.210, de 1984, e Lei nº 11.404, de 1994.
De acordo com o art.  1º  da LEP federal,  o sistema de execução penal tem como
objetivo  “efetivar  as  disposições  de  sentença  ou  decisão  criminal  e  proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Seu art. 41 lista uma série de direitos dos detentos, entre os quais podemos citar:
atribuição de trabalho e  sua remuneração;  assistência material,  à  saúde,  jurídica,
educacional,  social  e  religiosa;  visita  do  cônjuge,  da  companheira,  de parentes  e
amigos em dias determinados.

Segundo a denúncia, alguns desses direitos estariam sendo violados no Presídio
Inspetor  José Martinho  Drumond.  As informações  solicitadas  no  requerimento  em
epígrafe, portanto, visam a contribuir para a garantia desses direitos, fundamentais
para a reeducação do sentenciado e a sua consequente reintegração à sociedade.

A 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 de informação a autoridades estaduais. Além disso, conforme o disposto no
art.  62,  XXXI,  também  da  Constituição  Estadual,  cabe  à  Assembleia  Legislativa
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

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

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 8.447/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.451/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública requer 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.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 4/7/2014 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
O requerimento em tela visa a obter informações sobre os  dados existentes no

Estado, nos últimos cinco anos, relativos à violência contra a mulher, especialmente
no que se refere ao número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil,
número  de  inquéritos  policiais  instaurados  pela  Polícia  Civil  e  encaminhados  ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário, detalhando-se as ocorrências decorrentes da
Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, criada pela Lei nº 15.218, de
2004, a região do Estado em que ocorreu o ato de violência, o tipo de delito e demais
especificações previstas na Lei nº 20.016, de 2012, que dispõe sobre o registro e a
divulgação dos dados sobre violência contra a mulher no Estado.

Esse  requerimento  decorreu  da  22ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de
Segurança Pública, realizada em 26/6/2014, que teve por finalidade debater a criação
de Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Minas
Gerais.
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A Lei Federal nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que cria
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica  e  familiar,  é  uma  conquista  importante  para  o  enfrentamento  dessa
questão.  Segundo  essa  lei,  configura-se  violência  doméstica  e  familiar  contra  a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

A violência contra a mulher constitui, portanto, uma violação dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais, expressa relações de poder historicamente desiguais
entre mulheres e homens e está disseminada na sociedade, independentemente de
classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, cultura, nível educacional, idade ou
religião.

Dessa  forma,  somos  a  favor  do  requerimento  em  análise,  uma  vez  que  as
informações requeridas podem contribuir para a fiscalização e o monitoramento dos
serviços prestados pelo Estado, bem como para a formulação de políticas públicas de
gênero, fundamentais para eliminar a violência contra a mulher.

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

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 8.451/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 8.502/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  requer  seja  encaminhado  à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas
Gerais - Copasa - pedido de informações sobre os motivos do atraso na execução
das  obras de  implantação da estação de tratamento de esgotos  do Município  de
Delfinópolis.

Publicada em 17/7/14, foi a proposição encaminhada 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 de Política Agropecuária e Agroindustrial no Município de
Delfinópolis,  em 19/5/2014,  com a  finalidade de debater  os  impactos  e  iminentes
prejuízos do depleção da represa de Peixoto (Usina  Hidrelétrica Mascarenhas de
Moraes).

Localizada no médio Rio Grande, a jusante da UHE Furnas e a montante da UHE
Estreito,  a  UHE  Peixoto  possui  reservatório  com  área  inundada  de  250  km²,
abrangendo os Municípios de Delfinópolis, Ibiraci, Passos, Cássia e São Sebastião do
Glória, no Sul de Minas. Norma baixada pelo Operador Nacional do Sistema - ONS -
prevê a possibilidade de rebaixamento do nível do reservatório em até 13 metros,
para suprir a necessidade de geração de energia elétrica em outras regiões.

Os  esgotos  sanitários  do  Município  de  Delfinópolis  vêm  sendo  lançados,  sem
tratamento, na represa, e espera-se um agravamento da situação sanitária local, caso
o nível  da represa seja  rebaixado e  não possibilite  a  diluição dos efluentes,  que
ficarão  dispostos  a  céu  aberto.  Desse  modo,  foi  ressaltada  a  necessidade  de
conclusão imediata das obras de construção da estação de tratamento de esgotos de
Delfinópolis, que se encontram paralisadas.

A Copasa é  uma sociedade de economia  mista,  sediada no Município  de  Belo
Horizonte, que presta serviços de saneamento ao Estado, sendo a concessionária
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Delfinópolis.



385
____________________________________________________________________________

Evidencia-se,  portanto,  que  independentemente  do  rebaixamento  da  represa,  é
fundamental  a  conclusão  das  obras  de  tratamento  dos  esgotos  do  município  de
Delfinópolis, de forma a garantir condições salubres, saúde e qualidade de vida para
a população. Assim sendo, as informações solicitadas são relevantes e inerentes à
tarefa fiscalizadora desempenhada por este Parlamento.

A indagação à Copasa é legitima e encontra respaldo na Constituição do Estado,
cujo art. 62 atribui à Assembleia Legislativa a competência privativa de fiscalizar e
controlar atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 8.502/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.415

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  São  Jorge,  com  sede  no
Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva São Jorge, com

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.416
Declara de utilidade pública a entidade 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com sede

no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade 15 Eterna Paixão Esporte

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

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.417
Declara de utilidade pública a entidade Bom Destino Futebol Clube, com sede no

Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bom Destino Futebol Clube,

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

ATAS
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2014
Presidência dos Deputados Vanderlei Miranda e Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.456  a
5.462/2014 -  Requerimentos nºs 8.642 a 8.647/2014 -  Requerimento do deputado
João Leite - Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Célio Moreira - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino
- Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo
Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O  presidente  (deputado  Vanderlei  Miranda)  -  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 André Quintão,  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.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.456/2014

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Projeto Vida, com sede no
Município de Jaguaraçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Projeto Vida,

com sede no Município de Jaguaraçu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Paulo Guedes
Justificação: A Comunidade Terapêutica Projeto Vida é uma entidade civil de direito

privado, com personalidade jurídica própria, de finalidade não econômica e sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado e que tem por finalidades, entre
outras,  a  recuperação  e  a  reintegração  social  dos  usuários  de  substâncias
psicoativas, a prestação de serviços nos programas e serviços de assistência social e
a promoção, o desenvolvimento e o incentivo de ações de divulgação e valorização
junto  à  comunidade  em  geral.  Além  disso,  propõe-se  a  firmar  convênios  com
entidades congêneres, públicas ou privadas e participar de pesquisas e programas
sociais, visando à assistência e à proteção dos internos e seus familiares.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- 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 5.457/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente El-Shaday - ABE -, com sede

no Município de Várzea da Palma.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente El-Shaday -
ABE -, com sede no Município de Várzea da Palma.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Cabo Júlio
Justificação: A Associação Beneficente El-Shaday - ABE -, com sede no Município

de Várzea da Palma, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
autonomia  administrativa  e  financeira,  regida  por  estatuto  próprio  e  com  prazo
indeterminado de duração. Tem por objetivos a execução de programas de promoção
dos direitos humanos, a promoção da cultura, a preservação do meio ambiente e da
saúde, bem como o combate à pobreza e a experimentação de sistemas alternativos
de produção e de comércio.

Sua diretoria  é constituída de pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.458/2014
Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais  de Araxá,  com

sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de

Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Bosco
Justificação:  A Associação Protetora dos Animais  de  Araxá tem como finalidade

combater e participar de ações contra o comércio ilegal de animais; propor e fiscalizar
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a utilização de métodos humanitários no manejo de animais e fazer cumprir, com o
apoio  das  autoridades  competentes,  a  legislação  federal,  estadual  e  municipal
referente à proteção aos animais.

A entidade incentiva o emprego de técnicas alternativas que substituam o uso de
animais para fins didáticos ou experimentais e luta pelo respeito a princípios éticos
nas instituições que utilizam animais em suas atividades.

Além  disso,  a  associação  organiza  eventos  de  educação  ambiental,  visando  a
conscientização da população em relação à proteção dos animais e à defesa do meio
ambiente,  e  apoia  programas  de  conservação  e  preservação  de  espécies
ameaçadas.  Dessa forma,  apresenta-se  como importante  e  benéfico  ator  em sua
região de atuação.

Seu estatuto dispõe sobre a destinação do patrimônio para entidade congênere no
caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas. Ela desenvolve suas atividades, ininterruptamente, há mais
de  um  ano,  e  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  que  exercem  atividades
voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.459/2014
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Delfinópolis, com sede

no Município de Delfinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Lar  São  Vicente  de  Paulo  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Delfinópolis é uma organização não

governamental  sem fins  lucrativos,  fundada em 19/7/1944.  Desenvolve  importante
trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades estatutárias de exercer
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atividades  caritativas,  de  promoção  e  de  assistência  social.  A  documentação
apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não
remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,  atendendo,  dessa
forma, aos requisitos legais.

Pela importância da entidade, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.460/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  de  Passos  da  Sociedade  São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de  utilidade pública  o  Conselho  Central  de  Passos  da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Cássio Soares
Justificação: O Conselho Central de Passos da Sociedade São Vicente de Paulo é

uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 17 de junho de
2003, que desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas
finalidades estatutárias de exercer atividades caritativas, culturais, promocionais e de
assistência  social  em diversos municípios.  A documentação apresentada confirma
que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a
entidade  está  em  funcionamento  regular,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos
legais.  Por  sua importância contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.461/2014
Dispõe  sobre  a  organização,  o  planejamento  e  a  fiscalização  do  Sistema  de

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
SRI-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a organização, o planejamento e a fiscalização do

Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas
Gerais - SRI-MG.

Art. 2° - Os serviços do SRI-MG estão sujeitos à regulação do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 3° - O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é um serviço público
essencial, de competência privativa do Estado, que poderá operá-lo diretamente ou
mediante concessão e permissão, através de licitação, obrigando-se a fornecê-lo com
qualidade e mediante  tarifa  justa,  na  forma da lei,  da Constituição Estadual  e  da
Constituição Federal.

Art. 4° - O SRI-MG compreende os serviços de transporte realizados entre pontos
terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios,
com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais,
estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e
encomendas de terceiros.

CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 5° - Os serviços do SRI-MG serão operacionalmente planejados, coordenados,
controlados,  concedidos,  permitidos,  regulados  e  fiscalizados  pelo  DER-MG,
vinculado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop.

Art. 6° - O DER-MG, observadas as normas preconizadas nas legislações federal e
estadual, delegará a execução dos serviços do SRI-MG a pessoas jurídicas idôneas,
devidamente  constituídas  e  detentoras  de  condições  econômicas,  técnicas,
operacionais e de regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal.
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§  1°  -  A delegação  dos  serviços  dar-se-á  mediante  contrato  de  concessão  ou
permissão,  precedido  de  licitação,  mediante  o  qual  a  autoridade  delegante  fixará
prazos mínimos que possibilitem ao concessionário ou permissionário a amortização
dos investimentos, conforme dispõe a legislação vigente.

§ 2° - O contrato de que trata o § 1º estabelecerá, ainda, cláusulas que obriguem o
delegatário  a manter  um cronograma de renovação de frota,  contínua atualização
tecnológica  de  equipamentos  e  padrões  elevados  de  qualidade  na  prestação  do
serviço e dos recursos humanos.

§ 3° -  A execução dos serviços dos subsistemas metropolitano,  regional  e rural
poderá ser delegada também a pessoas físicas idôneas, observados os limites desta
lei,  devidamente  constituídas  e  detentoras  de  condições  econômicas,  técnicas,
operacionais e de regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal.

Art. 7° - A outorga para a exploração dos serviços previstos nesta lei deverá atender
ao princípio de prestação adequada do serviço às necessidades dos usuários.

§  1°  -  O  serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,
continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  cortesia  na  sua  prestação  e
modicidade nas tarifas.

§ 2° - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos,
das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3° - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após aviso prévio, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
II - por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da comunidade.
§ 4° - No planejamento dos serviços deverão ser considerados:
I - o caráter de permanência da linha em função do interesse público;
II  -  o  padrão  do  serviço  a  ser  prestado  e  os  meios  que  garantam  a  sua

sustentabilidade;
III  -  os  meios  alternativos  a  serem  utilizados  em  situações  emergenciais  e  o

conjunto de procedimentos que garantam a eficácia dos planos de emergência;
IV - os índices de acidentes por categoria e as conclusões dos respectivos laudos

periciais.
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CAPÍTULO III
PLANO DIRETOR

Art. 8° - O Poder Executivo deverá elaborar e manter atualizado plano diretor de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros que contemple as diretrizes de
ação em todos os aspectos relacionados com o transporte de passageiros, com vistas
à eficiência na prestação do serviço público.

§ 1° - A cada dez anos deverá ser elaborado um novo plano diretor, adequando-o às
políticas públicas para o setor de transportes.

§ 2° - A cada quatro anos, se necessário, proceder-se-á à revisão do plano diretor.
Art.  9º  -  Para  aferição  quantitativa  e  qualitativa  dos  serviços  existentes  e  da

viabilidade  de  implantação  de  novos  serviços,  deverão  ser  considerados  na
elaboração do plano diretor, dentre outros, os seguintes aspectos:

I  -  a  importância  das  localidades  de  origem  e  destino  no  contexto  econômico,
turístico e social;

II  -  a  população  das  localidades  atendidas  pela  ligação  e  suas  características
socioeconômicas e culturais;

III  -  a  necessidade  e  a  capacidade  de  geração  de  transporte  das  localidades
servidas;

IV - a infraestrutura de apoio à linha;
V - a economicidade contemplada nas integrações multimodais do transporte de

passageiros e veículos;
VI  - o processo dinâmico da oferta de serviços de interesse público, visando ao

melhor aproveitamento dos equipamentos, das viagens e da tripulação;
VII  - a aplicação e a expansão do programa de qualidade do transporte, visando

atingir todas as concessionárias e permissionárias do SRI-MG.
CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURAÇÃO BÁSICA
Art. 10 - O SRI-MG será composto dos seguintes subsistemas:
I - metropolitano;
II - estrutural;
III - regional;
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IV - rural;
V - complementar.
Art.  11  -  O  subsistema  metropolitano  será  constituído  de  linhas  de  transporte

coletivo  terrestre  de  passageiros  com  pontos  de  origem  e  destino  situados
exclusivamente em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Art. 12 - O subsistema estrutural será formado, predominantemente, de linhas de
médio e longo percurso, interligando cidades polos e municípios de grande potencial
econômico entre si e à capital do Estado.

Art.  13 -  O subsistema regional será formado, predominantemente, de linhas de
curto  e  médio  percurso  que  interligarão  distritos  e  sedes  municipais  aos  seus
respectivos polos regionais.

Art. 14 - O subsistema rural será formado, predominantemente, por linhas de curto
percurso, que interligarão os distritos de um município às sedes de outros municípios
ou a outros distritos e povoados.

Art.  15  -  O  subsistema  complementar  tem  por  finalidade  suprir  necessidades
específicas  dos  subsistemas  metropolitano,  regional  e  rural  em  determinadas
situações, levando em conta a realidade econômica e cultural, e será constituído de
linhas de pequeno e médio percurso, observadas as características regionais.

§ 1° - Os serviços do subsistema complementar poderão ser delegados, mediante
exploração individual,  a  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que demonstrem capacidade
para o seu desempenho, sob regime de permissão, a título precário, mediante prévia
licitação, em caráter pessoal e intransferível.

§  2°  -  A  exploração  dos  serviços  dar-se-á  com  apenas  um  veículo  por
permissionário,  sendo vedada a permissão àquele que já  mantiver  vínculo com o
subsistema complementar, seja na esfera municipal ou estadual.

§ 3° - Será admitida a transferência da permissão apenas em caso de falecimento
ou invalidez, temporária ou permanente, de seu titular, caso em que será sucedido,
no tempo que faltar para o fim do contrato, pelo cônjuge sobrevivente ou descendente
em linha reta até o primeiro grau, nesta ordem, desde que permaneçam satisfeitas as
exigências  previstas  no  regulamento  do  SRI-MG  e  no  edital  de  licitação  e  haja
anuência prévia do poder permitente.
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§  4°  -  Nas  linhas  do  subsistema  complementar,  será  permitido  o  emprego  de
veículos  com lotação oficial  não inferior  a cinco lugares,  desde que adequados e
permitidos  para  o  transporte  de  passageiros,  nos  termos  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro e na legislação complementar.

§  5º  -  O  suprimento  das  necessidades  específicas,  de  que trata o  caput deste
artigo, inclui a coexistência do sistema complementar com os demais subsistemas,
viabilizada por estudos técnicos do DER-MG.

Art.  16  -  As  linhas  dos  subsistemas  metropolitano,  estrutural,  regional  e  rural
poderão contemplar, além do indispensável serviço básico acessível à população de
baixa  renda,  diferentes  categorias  funcionais  de  serviços,  de  forma  a  atender  à
demanda por outros serviços que proporcionem mais conforto e rapidez, observada a
segurança de trânsito.

Art.  17 -  Os padrões de serviço do SRI-MG serão definidos na regulamentação
desta lei,  com base nas características de cada subsistema, na especificação dos
veículos,  na  frequência  de  paradas,  na  lotação  máxima  admitida  e  na  tarifa  do
serviço.

Art.  18  -  As linhas e  serviços  agregados  poderão ser  modificadas  ou alteradas
parcialmente pelo DER-MG em seus elementos constitutivos, criando-se acessórios
necessários, desde que:

I - visem ao melhor atendimento do público usuário;
II - não desfigurem as características básicas do objeto concedido ou permitido;
III  -  a  alteração  não  configure  concorrência  ruinosa  ou  indevida,  em  face  de

demandas de passageiros já atendidas.
Art.  19 -  Os terminais rodoviários de passageiros, pontos de apoio e pontos de

parada são componentes indispensáveis da estrutura físico-operacional do SRI-MG.
§ 1° -  As normas para  licitação,  regulação e  fiscalização do serviço  público  de

administração,  operação  e  exploração  dos  terminais  rodoviários  de  passageiros
observarão sempre a legislação pertinente, as normas expedidas pelo DER-MG e o
regulamento do SRI-MG.

§ 2º - A localização dos terminais rodoviários de passageiros deve facilitar o acesso
do usuário aos equipamentos urbanos.
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Art. 20 - O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado, pela sua
característica  de  transporte  coletivo,  será  executado  por  veículos  tipo  ônibus  ou
micro-ônibus  ou  ainda,  no  caso  das  linhas  do  subsistema  complementar,  pelos
veículos autorizados no § 4° do art. 15 desta lei, observado, em qualquer caso, o
disposto  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  bem  como  as  especificações
regulamentares expedidas e demais normas técnicas pertinentes.

Art. 21 - O DER-MG editará normas que promovam a acessibilidade para pessoas
com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante,  entre  outras  medidas,  a
supressão  de  barreiras  e  obstáculos  nos  equipamentos  e  serviços  do  SRI-MG,
observadas as normas técnicas brasileiras relativas à matéria.

CAPÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E OPERADORES

Art.  22  -  Os  serviços  do  SRI-MG  serão  remunerados  mediante  receitas
provenientes das tarifas pagas pelos usuários, as quais serão calculadas e revistas
periodicamente.

Parágrafo único - Os bilhetes individuais ou cupons emitidos eletronicamente pelas
empresas operadoras do SRI-MG são documentos fiscais, sujeitos ao controle dos
órgãos fazendários competentes.

Art. 23 - A regulamentação econômica do SRI-MG e a remuneração dos operadores
deverão assegurar a modicidade das tarifas, a manutenção dos níveis de qualidade
estipulados, o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e ainda:

a) a continuidade dos serviços;
b) a otimização dos custos;
c) a segurança das instalações;
d) o atendimento aos usuários.
Art.  24 - Somente poderão viajar  sem o bilhete de passagem ou o cupom fiscal

funcionários da empresa operadora que estejam em serviço e agentes do sistema em
missão  de  supervisão  ou  fiscalização,  desde  que,  em  qualquer  caso,  estejam
devidamente credenciados.

§ 1° - É vedada a prática de cortesias ou gratuidades de qualquer tipo, salvo as
previstas  em  lei,  sujeitando-se  a  empresa  infratora  a  penalidades,  incluindo  o
ressarcimento fiscal.
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§ 2° - A lei que instituir a gratuidade total ou parcial indicará a forma de custeio.
CAPÍTULO VI

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 25 - O controle e a fiscalização dos serviços do SRI-MG serão exercidos pelo

DER-MG.
Art. 26 - A transportadora que deixar de efetuar a renovação do registro cadastral na

data que lhe for designada pelo DER-MG é punível com multa no valor equivalente,
em  reais,  a  1%  (um  por  cento)  do  valor  de  um  veículo  ônibus  rodoviário  zero-
quilômetro,  adotado na composição tarifária vigente,  aplicável  a cada trimestre de
inadimplemento de sua obrigação.

Art. 27 - As medidas administrativas, instrumento do poder de polícia do DER-MG,
são  ações  coercitivas  e  expeditas,  adotadas  pelas  autoridades  ou  seus  agentes,
visando  interromper,  de  imediato,  uma  prática  inadequada,  nociva  ou  perigosa  à
segurança do SRI-MG.

Art. 28 - Toda ação ou omissão contrária ao regulamento do SRI-MG praticada pela
empresa operadora do sistema ou por seus prepostos constitui, no mínimo, infração
administrativa,  sujeitando  o  infrator  às  penalidades  previstas,  sem  prejuízo  das
medidas administrativas.

Art. 29 - O extravio ou dano em bagagens ou encomendas de terceiros ensejará o
pagamento de indenização em favor do usuário.

Art.  30  -  As  penalidades  aplicadas  pelo  DER-MG  após  processo  regular,
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, são as seguintes:

I - advertência por escrito;
II - multa pecuniária;
III - determinação de afastamento de preposto;
IV - suspensão temporária da prestação de serviços;
V - declaração de caducidade da concessão ou permissão;
VI - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não excedente a cinco anos;
VII  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração

pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja
promovida a reabilitação perante a administração pública.
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Parágrafo  único  -  As  sanções  previstas  neste  artigo  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente,  desde  que  não  sejam  conflitantes  entre  si  em  razão  de  sua
natureza.

Art.  31  -  A  penalidade  de  declaração  de  caducidade  da  concessão  ou  de
cancelamento  da  permissão,  precedida  ou  não  de  suspensão  temporária,  será
aplicada na forma prevista na Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art.  32 -  A infração às normas do SRI-MG deverá ser comunicada à polícia de
trânsito,  por  meio  do  envio  de  cópia  da  ocorrência,  para  apuração  das
responsabilidades e aplicação das penalidades, assegurando-se ao infrator o direito
ao contraditório e à ampla defesa.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - O Poder Executivo deverá elaborar, em parceria com o Poder Legislativo e
com  a  participação  da  sociedade  civil,  estudos  para  implantação  das  linhas  do
subsistema  complementar,  que  contemplarão,  nos  limites  legais,  aqueles  que  já
possuem experiência comprovada de no mínimo cinco anos, preservando os roteiros
costumeiramente  estabelecidos,  assim  como  aqueles  que  comprovem  residir  no
mínimo há cinco anos em localidade componente do itinerário da linha.

Parágrafo único - Os estudos para implantação do subsistema complementar serão
precedidos de consultas públicas realizadas nas regiões definidas como estratégicas
e imprescindíveis para o setor.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados a partir da data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Paulo Guedes
- 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 5.462/2014

Dá nova redação ao caput do art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O  caput do art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8° - A localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a
operação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais
considerados  efetiva  ou  potencialmente  poluidores,  bem  como  dos  que  possam
causar degradação ambiental, observado o disposto em regulamento, dependerão de
prévio  licenciamento  ou  autorização  ambiental  de  funcionamento  do  Conselho
Estadual  de Política Ambiental  -  Copam -,  sem prejuízo da manifestação,  quando
couber, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - no exercício de
atividade de prevenção e combate a incêndio e pânico,  nos termos da legislação
pertinente.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou ação civil

pública contra o Estado obrigando que este considere a apresentação de auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros como requisito do pedido de licença de operação ou
autorização ambiental de funcionamento.

Considerando a relevância e a complexidade da matéria, o Tribunal de Justiça do
Estado,  por  meio  do  seu  presidente,  suspendeu  a  medida  liminar  requerida  pelo
Ministério Público, anteriormente deferida pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Autarquias da Capital.

Ao que parece,  a questão está a merecer  definição mais  precisa no  âmbito da
legislação, razão pela qual apresentamos este projeto de lei com vistas a provocar o
aprofundamento  no  debate  sobre  a  matéria  e,  sobretudo,  a  preservar  os
empreendimentos e atividades não sujeitos à implantação de sistema de prevenção e
combate a incêndio e pânico da imputação de obrigações inadequadas.

Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos  pares  para  a  discussão  e
aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.642/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na Companhia de
Meio  Ambiente  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/8/2014,  em
Raposos, que resultou na apreensão de 200 pássaros silvestres 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 8.643/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um veículo roubado 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 8.644/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 18/8/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo e drogas; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 8.645/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 19/8/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, quantia em dinheiro e drogas e na prisão de
três  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.646/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/8/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro,  material  para  preparo  de
drogas 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
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relevante serviço prestado à sociedade.  (-  Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 8.647/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais - Apae - de São
Tiago pelos 30 anos de sua fundação. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Do deputado João Leite em que solicita a realização de seminário nesta Casa para
debater a situação do futebol brasileiro. (- À Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à realização
ciclo de debates Agricultura Familiar: Mãos Que Alimentam e Cuidam do Planeta.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado Rogério Correia) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 12/8/2014

Presidência do Deputado Ulysses Gomes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Aviso
Eleitoral - Palavras do Presidente - Registro de Presença - Palavras do Sr. Renato
Nunes  -  Palavras do  Sr.  Vicente  José Gamarano -  Palavras  do  Sr.  Jorge Márcio
Campagnolo  -  Palavras do  Deputado Paulo Lamac -  Palavras da Sra.  Francilene
Procópio  Garcia  -  2º  Painel:  Composição  da  Mesa  -  Esclarecimentos  sobre  a
Dinâmica dos Trabalhos -  Palavras da  Sra.  Maria  Luisa  Campos Machado Leal  -
Palavras  do  Sr.  Paulo  Renato  Cabral  -  Palavras  do  Sr.  Heber  Pereira  Neves  -
Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - João Leite - Paulo Lamac - Sargento Rodrigues -

Ulysses Gomes.
Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
-  O  deputado  Paulo  Lamac,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Incubadoras e
Parques Tecnológicos em Minas Gerais e Sua Contribuição para o Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado, que tem os seguintes objetivos: contextualizar o conceito
de incubadoras e parques tecnológicos e as contribuições e os resultados desses
ambientes  de  inovação  para  a  sociedade;  discutir  estratégias  e  ações  para  a
dinamização dos processos de geração de empreendimentos inovadores, intensivos
em  conhecimento,  no  âmbito  das  incubadoras  de  empresas;  debater  e  propor
políticas públicas de apoio e incentivo aos parques e incubadoras; debater o potencial
de  ampliação da capacidade de geração de  empreendimentos inovadores;  definir
políticas  de  apoio  e  incentivo  à  atração  de  empreendimentos  para  os  parques
científico-tecnológicos de Minas Gerais; contribuir para a manutenção de um diálogo
entre a ALMG e o movimento mineiro de parques e incubadoras.

1º Painel
Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Jorge Mário
Campagnolo,  coordenador-geral  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Vicente José Gamarano,
secretário  de  Estado  adjunto  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  de  Minas
Gerais; e Renato Nunes, presidente da Rede Mineira de Inovação; as Exmas. Sras.
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Francilene  Procópio  Garcia,  presidente  da  Associação  Nacional  de  Entidades
Promotoras  de  Empreendimentos  Inovadores  -  Anprotec  -,  e  diretora-geral  da
Fundação  Parque  Tecnológico  da  Paraíba;  e  Hellen  Caires  Teixeira  Brandão,
defensora  pública,  representado  a  defensora  pública-geral  do  Estado,  Christiane
Procópio  Malard;  e  os  Exmos.  Srs.  Paulo  Márcio  de  Faria  e  Silva,  reitor  da
Universidade Federal  de Alfenas -  Unifal;  Milton Roberto Castro Teixeira, reitor  do
Centro  Universitário  de  Patos  de  Minas  -  Unipam;  e  deputado  Paulo  Lamac,
presidente da Comissão de Assuntos Municipais desta Casa.

Registro de Presença
O  locutor - Saudamos, de maneira especial,  a presença dos alunos da EJA, da

Escola  Estadual  Francisco  Sales,  que  nos  visitam  nesta  manhã,  como  parte  da
programação  das  visitas  orientadas,  uma iniciativa  da  Assembleia  Legislativa  em
parceria com escolas da região. Gostaríamos de registrar ainda a presença do Prof.
Ronaldo Tadêu Pena, diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte -
BH-TEC.

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

Aviso Eleitoral
O locutor - A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a

Resolução  nº  23.390,  de  2013,  que dispõe sobre  o  calendário  eleitoral  de  2014,
recomenda  aos  convidados  e  participantes  de  reuniões  e  eventos  de  qualquer
natureza,  promovidos  por  esta  Casa,  que  evitem,  em  seus  pronunciamentos,
conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral.

Palavras do Presidente
Bom dia  a  todas  e  todos.  Com muita alegria,  iniciamos este  trabalho,  que,  por

meses,  moveu  toda  a  equipe  da  Assembleia  Legislativa  e  setores  da  área  de
tecnologia e inovação ligados à Assembleia Legislativa. Cumprimento Jorge Mário
Campagnolo,  coordenador-geral  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Tecnológico  e
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem agradecemos pela
presença,  participação do governo e atenção,  neste  momento importante em que
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reunimos todos os militantes da área em Minas Gerais; o Sr. Vicente José Gamarano,
secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Minas Gerais, a quem
também  agradeço  pela  presença  e  apoio;  e  o  Prof.  Renato  de  Aquino  Nunes,
presidente  da  Rede  Mineira  de  Inovação,  querido  amigo  e  um  dos  principais
motivadores  deste  evento,  que  esteve  desde  o  ano  passado,  nesta  Casa,
apresentando  às  comissões  e  ao  presidente  da  Assembleia  a  importância  da
realização deste debate.

Quero cumprimentar ainda a Sra. Franceline Procópio, presidente da Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores; a Sra. Hellen
Caires, defensora pública, representando a defensora pública-geral do Estado; o Sr.
Paulo Márcio, reitor da Universidade Federal de Alfenas; o Sr. Milton Roberto, reitor
do  Centro  Universitário  de  Patos  de  Minas;  meu  querido  amigo  Paulo  Lamac,
deputado  estadual  que  compõe  conosco  a  iniciativa  deste  evento.  Senhoras  e
senhores, o ciclo de debates vai acontecer durante todo o dia. Todos que receberam
convite sabem da nossa pauta, mas é importante registrar que a Assembleia está
transmitindo esta  reunião  ao  vivo  para  mais  de  200  municípios,  por  meio  da  TV
Assembleia  e  por  meio  da  internet.  Ao  abrir  espaço  para  o  debate,  dando
oportunidade de aprofundarmos e mobilizarmos internamente, a Assembleia oferece
também o debate a todo o Estado.

Na história econômica de Minas Gerais, os anos 1970 marcaram o início de um
processo de  transformação industrial,  centrada  fortemente  em  torno  do  complexo
minerometalúrgico, o que significou um adensamento industrial a partir da indústria
extrativa mineral. Esse complexo chegou, em 1999, a representar mais de 50% do
produto  industrial  estadual.  Esse  momento  de  desenvolvimento  industrial  foi  de
extrema  importância  para  Minas  Gerais,  minimizando,  naquela  época,  os  efeitos
perversos da forte concentração industrial em São Paulo.

Nas décadas seguintes, o Estado não se preparou para acompanhar as profundas
transformações  na  economia  mundial,  que  entrava  na  era  da  disseminação  da
chamada  economia  do  conhecimento,  associada  à  ocorrência  de  uma  revolução
tecnológica,  em  que  o  conhecimento,  a  ciência  e  a  tecnologia  assumiram  papel
central  na  dinâmica  econômica.  Assim,  Minas  entra  nos  anos  2000  com  uma
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fragilidade estrutural clara, determinada pelo crescente peso da minerometalurgia e
da indústria  tradicional,  ambas de baixa e  de média  intensidade tecnológica,  que
representavam, nesse período, 85% do emprego industrial em nosso Estado. Durante
os anos 2000 até o presente, infelizmente essa situação não se modificou. Esses
setores mais tradicionais ainda são responsáveis por cerca de 81% dos empregos
industriais, enquanto as indústrias de alta tecnologia saltaram de 4,3% em 2002 para
apenas  5,2%,  uma  década  depois.  Esses  dados  demonstram  uma  estagnação
estrutural  da  economia  mineira,  centrada  em  indústrias  do  século  XX,  com  uma
década de atraso no desenvolvimento da economia típica do século XXI, a economia
do conhecimento.

É  com o  objetivo  de  refletir  sobre  essa realidade  que aqui  compartilhamos,  de
iluminar a urgente necessidade de introduzir mais fortemente a economia mineira na
sociedade do conhecimento, que propusemos a realização deste ciclo de debates,
atendendo ao chamamento da Rede Mineira de Inovação, entidade que representa as
incubadoras  e  os  parques  tecnológicos  mineiros.  E  mais  do  que  isso,  como
demonstra,  esse  evento  representa  um  movimento  da  sociedade  mineira  pela
superação  do  nosso  atraso  em  relação  a  essa  nova  economia.  Entendemos
claramente que o futuro de Minas está vinculado a sua capacidade de inovar e de
incorporar a cultura da inovação e da assimilação técnica, econômica e cultural do
conhecimento e das novas tecnologias pelos setores tradicionais de nossa economia.

Felizmente,  amigas  e  amigos,  podemos  dizer  que  esse  desafio  encontra  boas
bases  para  se  desenvolver  em  Minas  Gerais.  As  instituições  acadêmicas  e  de
pesquisa  de  Minas  Gerais  possuem capacidade científica e  tecnológica  suficiente
para  sustentar  um  vigoroso  sistema  estadual  de  inovação.  Até  porque  somos
pioneiros  na  criação  da  infraestrutura  científica  e  tecnológica  no  País,  como
demonstram os casos da Escola de Farmácia de Ouro Preto e da Escola de Minas de
Ouro Preto, no século XIX. A minha cidade de Itajubá, onde temos a Universidade
Federal de Itajubá, é outro exemplo. No ano passado, comemoramos o centenário da
universidade,  graças  a  um  itajubense  visionário,  que  entendeu  a  importância  do
ensino  tecnológico,  num momento  em que predominavam no País  as  escolas  de
direito e medicina, com grande prejuízo para o desenvolvimento da indústria e da
infraestrutura nacional.
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Hoje contamos com 11 universidades federais, a maior rede do País. Temos ainda 2
universidades estaduais e 9 universidades privadas. Temos 25 centros universitários -
sendo  6  federais  e  19  privados.  Temos  também  instituições  públicas  federais  e
estaduais de pesquisa aplicada. Cito algumas, como a Embrapa, a Fiocruz, o Centro
de  Desenvolvimento  de  Tecnologia  Nuclear,  o  Inatel,  o  Laboratório  Nacional  de
Astrofísica, o Cetec, a Epamig, a Funed e a Fundação João Pinheiro. Enfim, essas
instituições de ensino, pesquisa e extensão, em sua grande maioria de excelência,
estão distribuídas no território mineiro e capacitadas para ancorar parcerias para a
inovação e a reestruturação produtiva e territorial do nosso estado.

Temos também políticas e programas de incentivo à inovação com potencial para,
se devidamente utilizadas e expandidas, mudar substancialmente o panorama atual,
construindo vantagens comparativas e nos posicionando definitivamente como a 2ª
economia manufatureira do País, com maior participação relativa de bens de maior
valor agregado e serviços tecnológicos complexos vinculados às novas tecnologias. É
de fundamental importância este ciclo de debates estar acontecendo na Assembleia
Legislativa.  Aliás,  como  o  Prof.  Renato  Nunes,  presidente  da  Rede  Mineira  de
Inovação, sempre insiste em dizer em todas reuniões: é importante trazer o debate
para a Assembleia Legislativa. Afinal, esta Casa é a responsável pela discussão e
aprovação das  políticas  públicas  e  pela  discussão e  aprovação do orçamento  do
Estado, quando se concretizam ou não os recursos financeiros que irão viabilizar a
implementação dessas políticas. Exemplo disso é a Lei nº 17.348, que dispõe sobre o
incentivo à inovação tecnológica no Estado, aprovada no final de 2007. Já temos a
legislação, aliás, muito bem elaborada, com instrumentos de incentivo aos parques
tecnológicos  e  incubadoras  de  incentivo  à  inovação  nas  empresas  para  o
desenvolvimento  de  produtos  e  processos  inovadores  de  estímulo  ao  inventor
independente.  Para  isso,  foi  criado  o  Fundo  Estadual  de  Incentivo  à  Inovação
Tecnológica. Infelizmente, até o momento, esse fundo não recebeu nenhum recurso
financeiro para a implementação de sua proposta. Se pesquisarmos no orçamento do
Estado, desde sua criação, de 2008 a 2014, chegaremos à triste conclusão de que a
dotação orçamentária proposta pelo governo do Estado, e aprovada por esta Casa, é
de apenas R$1.000,00 por ano.



409
____________________________________________________________________________

Portanto, espero que este ciclo de debates seja o início de um movimento interno e
externo, não só para aqueles que militam nesta causa, mas para toda a sociedade,
sendo um movimento que envolva deputados, prefeitos e o poder executivo estadual.
Um movimento de convencimento, de concretização e conscientização no que diz
respeito à importância da efetivação de políticas de incentivo à inovação, de forma a
garantir que o potencial acima referido se transforme em realidade e contribua para a
diversificação, consolidação e ampliação da economia baseada no conhecimento, em
Minas  Gerais,  como forma de garantir  o  desenvolvimento  econômico e  social  do
nosso estado.

Estou convencido de que o futuro de Minas Gerais está vinculado a sua capacidade
de inovar. Por isso, desejo a cada um e a cada uma um excelente dia de trabalho, de
muito  debate,  de  muito  aprofundamento.  E  que  juntos,  a  partir  dessa  iniciativa
conjunta com dezenas de entidades que participaram conosco de toda a mobilização
e preparação, possamos avançar nesse conceito e conquistar os objetivos almejados
por cada um de nós.

Sucesso, e parabéns,  sobretudo àqueles que acreditaram nesse trabalho e nele
estiveram engajados durante  quatro ou  cinco meses.  Um bom dia  a todos.  Muito
obrigado.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra e agradece a presença do prefeito municipal

de Carvalhópolis, Sr. Gilson Ferreira de Moraes.
Palavras do Sr. Renato Nunes

Bom  dia  a  todas  e  a  todos.  Como  disse  o  nosso  mestre  de  cerimônias,
cumprimento, de uma forma geral, todos os integrantes da nossa Mesa. Permitam-me
citar  o  meu  amigo,  Prof.  Campagnolo,  coordenador-geral  da  Secretaria  de
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação. Um cumprimento muito especial ao meu amigo, deputado Ulysses Gomes -
não fosse ele, possivelmente não estaríamos aqui hoje iniciando aquilo que gostaria
que fosse uma conversa permanente e perene sobre os destinos das instituições que
hoje são a razão da existência da Rede Mineira de Inovação.

Deputado Ulysses, como eu lhe disse, acho que ninguém precisaria falar mais nada
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depois do que o senhor aqui apresentou. Mas, de qualquer forma, vou me atrever a
deixar uma ou outra informação adicional. Um cumprimento muito especial a todos os
painelistas  que  aqui  vieram,  à  equipe  desta  Casa  que  ajudou,  com  paciência,  a
construir todo o processo ao longo desses meses. Um cumprimento muito especial a
todos  os  gestores  dos  nossos  parques  e  incubadoras  que  se  encontram  aqui
presentes.  Um  cumprimento  mais  especial  ainda  -  se  isso  é  possível  -  aos
empresários,  que  deixaram  as  atividades  fundamentais  para  sua  sobrevivência  e
vieram a esta Assembleia demonstrar que vale a pena apoiar o nosso movimento
porque  ele,  de  uma forma  ou  de  outra,  tem  retribuições  a  dar.  Mostrarei  alguns
números que comprovam isso. Um cumprimento especial aos nossos parceiros e ao
nosso secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A Secretaria de
Estado e a Fapemig, como irmãs gêmeas, têm possibilitado o investimento que o
Estado de Minas  Gerais  tem feito  nas  nossas instituições,  nas  nossas entidades.
Portanto, muito obrigado ao governo do Estado, através da secretaria e da Fapemig.

Vejo aqui o Anísio e parte de sua equipe, a quem agradecemos pelo apoio que,
desde o  início,  em nível  estadual  e  nacional,  sempre  nos deu,  principalmente  no
processo de geração de empreendimentos através das incubadoras. Digo e repito:
não fosse o Sebrae, nós possivelmente não teríamos um movimento ou ele não seria
tão forte como é hoje.

A Rede Mineira de Inovação é, na realidade, uma entidade que agrega e congrega
todos os esforços de fortalecimento da geração de empreendimentos intensivos em
conhecimento,  como disse  o  deputado  Ulysses,  na  linha  de fortalecer,  em Minas
Gerais, o que hoje se chama de economia baseada no conhecimento. Precisamos
transformar as minas de minério em minas do conhecimento, que são, na realidade,
as nossas cabeças. A primeira dá uma safra, e a segunda dá safras infinitas. É nessa
aposta que devemos nos empenhar.

A rede congrega esses esforços. Espero que consigamos, de uma forma ou de
outra, mostrar um pouco da nossa realidade, o que considero importante para esta
Casa. Se viemos aqui falar de políticas públicas, é preciso mostrarmos que existe
algum retorno.

À medida que vejo as pessoas, aproveito para saudá-las. Quero cumprimentar o
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engenheiro Eduardo Mauad, secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio
de Itajubá, e, na sua pessoa, todos os secretários municipais presentes.

Vou citar alguns números. Descobri hoje cedo que começou a aparecer um número
mágico nas nossas contas. Antes, um agradecimento especial à Profa. Adriana, a sua
equipe,  ao  Sebrae,  à  rede,  ao  MCTI,  pelo  esforço,  e  também  às  equipes  das
incubadoras, pelo trabalho na identificação desses números. É muito simples obtê-
los. Resumidamente: hoje, somente no nosso sistema de incubação, temos cerca de
500  empresas  entre  graduadas  e  incubadas.  O  5  começa  a  aparecer  como um
número mágico. Postos de trabalho gerados em todo esse processo: mais ou menos
5 mil, com um faturamento anual de R$500.000.000,00. Mais uma vez o número 5
aparece. Ele ainda não aparece nos impostos pagos, que vão de R$38.000.000,00 a
R$40.000.000,00.  Isso  demonstra,  deputado,  que  os  recursos  públicos  investidos
pelo governo federal e pelos governos estaduais e municipais têm retorno no nosso
sistema, além do que é investido anualmente nele com recursos públicos. Portanto, é
uma aposta certa, uma aposta de cartas marcadas. Vale a pena investir.

Nosso sistema tem a possibilidade de quase se duplicar de imediato, em razão do
espaço físico disponível, e sem muita gastança, como algumas pessoas acham que
se  faz.  Temos  possibilidades  de  duplicar,  mas  é  preciso  concretizar  tais
possibilidades. Numa conta rápida que fizemos pelo potencial existente no Estado de
Minas  Gerais,  principalmente  através  dos  seus  centros  de  formação,  das
universidades e dos centros de pesquisa - universidades públicas e privadas -, temos
possibilidade de, em 10 ou 15 anos, multiplicar o nosso sistema por 10. E precisamos
fazer isso para concretizar a vertente da economia do conhecimento de que tanto se
fala, que o governo estabelece e que, espero, esta Casa seja capaz de abraçar de
corpo e alma.

Por que viemos aqui? Mais uma vez, um agradecimento especial ao meu amigo
deputado Ulysses,  que conheço desde antes  de  ser  vereador  em Itajubá.  É uma
pessoa muito franca, bastante sã, participativa, entusiasta da boa política, da ciência,
da tecnologia, da inovação e da educação. Mais uma vez, um agradecimento por
estarmos presentes aqui.  Como eu dizia,  os principais  objetivos de estarmos aqui
começam, na realidade, pela criação de um sistema de confiança.  As sociedades
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capazes  de  criar  sistemas  de  confiança  avançam.  E  confiança  se  estabelece,
evidentemente, entre as pessoas, mas também através de instrumentos legais que
permitam a garantia da continuidade de certas políticas, principalmente daquelas que
dão certo. São esses sistemas de confiança que fazem as instituições, as entidades e
as sociedades evoluírem. O principal objetivo de vir  aqui, deputado, é exatamente
começar um processo de diálogo contínuo com esta Casa, que representa o povo
através dos seus eleitores, e tentar criar esse sistema de confiança, de tal forma que
o que eu fizer neste ano com certeza garanta o que vou fazer amanhã. Gostaríamos
muito,  deputado,  que  esse  sistema de  confiança  tivesse  sequência  ao  longo  do
tempo, nessas conversas que, espero, continuem depois da realização deste ciclo de
debates, que é um dia só. Esperamos que todo dia isso aconteça.

Desejo que tenhamos oportunidade de prestar contas ao povo de Minas Gerais
acerca  daquilo  que  vem  sendo  feito  com  os  recursos  investidos.  Uma  primeira
prestação  de  contas  geral  muito  simples  diria  que  os  impostos  retornados  aos
recursos  públicos  já  são maiores  que os  investimentos feitos  no  próprio sistema.
Gostaríamos de poder detalhar isso.

Estamos  falando  da  criação  de  políticas  públicas  capazes  de  construir  essa
confiança. Não vou listá-las, são inúmeras; com certeza perderíamos o objetivo desta
fala inicial e das mesas que virão a seguir.

Faço  um  cumprimento  especial  à  minha  amiga  Francilene,  representante  da
Anprotec.  Esperamos  que,  na  sequência,  como um  dos  objetivos  colocados  pelo
nosso  mestre  de  cerimônias,  é  que  esse  diálogo  entre  o  nosso  movimento  e  a
sociedade mineira possa fazer, por meio desta Casa, reuniões periódicas, quem sabe
através de  uma bancada de deputados  capazes  de abraçar,  de  corpo e alma,  a
questão da ciência e tecnologia, da excelência da educação e inovação e da garantia
do monitoramento dessas políticas públicas e sua evolução.

Muito obrigado pela presença de todos aqueles que, de uma forma ou de outra,
contribuem para a Rede Mineira de Inovação, para a nossa diretoria.  Espero que
tenhamos um dia de trabalho muito profícuo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Vicente José Gamarano
Inicialmente,  um  bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Na  pessoa  do  deputado  Ulysses
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Gomes cumprimento os demais colegas que compõem a Mesa nesta cerimônia. Farei
uma breve explanação, porque os relatos dos que me antecederam dão amplamente
um diagnóstico efetivo sobre a situação dos parques e incubadoras no âmbito do
Estado. Para nós é um orgulho participar desta reunião, porque a política de parques
e incubadoras do Estado está dentro de um programa estruturante, no caso a Rede
Tecnológica de Inovação. É com muito orgulho que temos conduzido essas parcerias.
O Renato é um parceiro antigo e também vemos tantos outros amigos aqui. Temos
dificuldade, mas a questão não é somente ampliar. Já foi dita aqui a amplitude e a
base que temos de conhecimento no âmbito deste Estado, quer de universidade, quer
de Ifes. Acho que Minas está muito bem ranqueada nessa base do conhecimento.
Portanto, nessa questão de incubadora, eu ampliaria um pouco.

Renato, você sabe do esforço da nossa Fapemig, que faz parte do nosso sistema
operacional,  o  esforço  que  temos  feito  não  para  alavancar  recursos  para  que
possamos contribuir efetivamente com os nossos parques. Atualmente, no Estado há
três  implantados,  três  em  fase  de  consolidação  e  já  implantados  em  fase  de
expansão. Nesses parques já implantados estamos buscando o povoamento e as
incubadoras. Além dos parques temos outros habitats, como é o caso do Biominas e
outros  citados  aqui.  Temos  interagido  com  esse  segmento.  Reconhecemos  que
recursos nem sempre são aqueles que desejamos. Trabalhamos muito na linha de
editais e temos o conhecimento e a compreensão de que só temos a parabenizar
esse esforço. Acho que isso dá não só a dimensão do que esse segmento precisa,
mas também de que unidos somos mais fortes. Queremos, efetivamente, cada vez
mais apoiar essa questão, já que é uma política de âmbito do Estado e que fica a
cargo da pasta que representamos, que é a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Fica a nossa alegria em participar desta reunião. Temos a nossa equipe técnica no
plenário.  Estivemos  aqui  desde  o  primeiro  momento  e  somos  parceiros  nessa
caminhada. Muito obrigado pela oportunidade.

Palavras do Sr. Jorge Mário Campagnolo
Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o deputado Ulysses Gomes e, na sua

pessoa, toda a Mesa, essa Mesa tão importante para a inovação do País e que conta
com as presenças da Francilene e do Sr. Renato, com quem trabalhamos por muito
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tempo. Farei uma rápida apresentação de algumas novidades sobre incubadoras e
parques no País e a questão da inovação.

Temos algumas dificuldades no País. Como o deputado já falou, temos uma base
científica  bem  estabelecida.  O  Brasil,  nos  últimos  anos,  mostrou  que  sabe  fazer
ciência. Temos uma pós-graduação bem estabelecida. Temos ciência, temos muitas
ideias  nas  universidades,  nos  institutos.  Hoje  somos  o  14º  país  na  condição  de
ciência,  na  publicação  de  trabalhos  indexados.  Entretanto,  temos  dificuldade  em
transformar essa ciência em inovação. Temos dificuldade em transformar ciência em
negócios. Hoje, nosso grande desafio no País, e no Estado de Minas Gerais não é
diferente, como disse o deputado Ulysses Gomes, é transformar ciência em negócio.
Ocupamos o 14º lugar em produção de ciência e, por outro lado, há poucas semanas
saiu o índice global da inovação, no qual ocupamos 61º. É um gap muito grande, que
tem que ser suplantado.

Aprendemos a fazer ciência, mas temos dificuldade de transformar essa ciência em
negócios. A ciência, a tecnologia e a inovação são um ciclo que tem que ser fechado.
Ou seja, invisto na ciência, mas quero ter os recursos na sociedade com a inovação,
com os negócios. Essa é uma questão importante e quero chegar ao assunto sobre
parques e incubadoras. Inovação é negócio.  A nossa academia tem que entender
que, se quiser participar da inovação, terá de participar de negócios. Essa é a grande
questão.  Temos  que  aprender  a  transformar  ciências  em negócios,  a  transformar
ciências em inovação.

Aquela figura mostra a inovação em três círculos. Preciso ter conhecimento, e o
Brasil está mostrando que tem conhecimento. Minas Gerais, como disse o deputado,
é  o  Estado  com  maior  número  de  universidades  federais,  é  um  Estado  rico  em
conhecimentos. Preciso ter conhecimentos, mas preciso ter um negócio. A inovação
tem que estar  voltada para  um  negócio,  para  um mercado.  Preciso  ter,  então,  a
empresa. Preciso ter a base empresarial. A inovação é pegar o conhecimento e fazer
uma implementação. Como é que posso facilitar essa inovação? Como interajo com
os ICTs, com as universidades, com os institutos, com as empresas? Eu empreendo e
crio novos negócios? Como é que melhoro a inovação, aumento a inovação, aumento
a  competitividade  das  empresas?  Ou  eu  empreendo,  usando  as  incubadoras-
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empresas,  que  mostraram  ser  um  importante  ambiente  para  criar  essas  novas
empresas, reduzindo enormemente a mortalidade nos primeiros anos de vida, ou crio
parques tecnológicos, onde vou criar um ambiente que facilite a interação entre as
empresas, as universidades e os institutos. É importante mostrar, nessa figura, que a
iniciativa  de  criar  uma  rede  de  parques,  uma rede  de  incubadoras  é  uma  ação
correta, no intuito de fazer o País crescer, melhorar a competitividade das empresas e
tornar o Estado mais forte.

Então,  nós  do  poder  público  federal  temos  o  Programa  Nacional  de  Apoio  às
Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos - o PNI - e temos dado esse
apoio. Hoje, temos em torno de 400 incubadoras - esse número varia muito - e 90
parques, e apenas 30 deles estão em operação, o restante está em implantação ou
na fase de projetos. Em relação às incubadoras, os números mostram que realmente
têm  contribuído  muito  para  a  diminuição  da  taxa  de  mortalidade  e  aumento  do
número de empregos. E é importante registrar que, nessas incubadoras, os empregos
são qualificados, ou seja, temos funcionários com curso superior, mestres e doutores,
diferentemente de outras indústrias, em que essa presença é bastante baixa.

Agora, vemos algumas figuras das incubadoras. Os parques tecnológicos também
são ambientes importantes. Repito que temos cerca de 90 parques: 30 em operação,
30 em implantação e  30  na  fase  de  projetos.  Hoje,  temos parques em todas  as
regiões do País, com empregos qualificados. Como disse, por meio do PNI, temos
auxiliado parques e incubadoras. Ali, podemos ver os investimentos dos últimos anos,
seja por meio de editais, seja por meio de emendas de parlamentares, as quais são
uma fonte importante de recursos nessa área e são uma parcela dos recursos que
colocamos.

Aí,  vemos  os  anos  anteriores  a  2013.  Aplicamos  R$300.000.000,00.  No  ano
passado, lançamos um edital um pouco maior. Nos 10 anos anteriores, investimos
cerca de R$300.000.000,00 e, no ano passado, lançamos um edital, da Finep, de
R$640.000.000,00,  entre  não  reembolsáveis,  embolsáveis  e  renda  variável,  pois
observamos que é importante investir em parques tecnológicos, porque o retorno é
grande,  é  um  caminho  importante  para  aproximarmos  a  ciência  do  negócio.
Transformar  a  ciência  em  negócio  é  um  grande  desafio  do  País,  e  os  parques
tecnológicos são um instrumento importante para atingirmos esse objetivo.
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Também  lançamos  um  edital  para  incubadoras  no  CNPq.  Esses  são  alguns
números  de  incubadoras e  parques.  Temos  instrumentos  que podem ser  usados.
Gostaria de realçar um deles: uma parceria com o Sebrae. Por meio da rede Sibratec,
estamos lançando um novo programa, que estamos chamando SibratecShop e que
será lançado no próximo mês. Os SibratecShops são laboratórios abertos. A ideia é
criar uma infraestrutura por meio da qual o empreendedor ou um microempresário
possa transformar sua ideia em algum protótipo concreto, ou seja, queremos ajudar o
empreendedor a montar seu negócio.

Estamos criando um projeto piloto. São nove no País. Minas Gerais foi escolhida
para ser um desses nove projetos pilotos. Vamos colocar o projeto piloto em Minas
Gerais no Inatel, para a área de eletroeletrônica.

O que seria esse SibratecShop? Um laboratório aberto em que o empreendedor, o
micro e pequeno empresário teriam acesso a essas infraestruturas para materializar o
seu  protótipo,  materializar  a  sua  ideia.  É  um  projeto  piloto  que  tem  geração  de
conhecimento.  Onde  há  uma  universidade,  onde  há  um  centro  que  gere
conhecimento deve haver um laboratório aberto, para que todo empreendedor tenha
essa infraestrutura para materializar sua ideia. É um novo programa, que deverá ser
lançado no próximo mês.

Gostaria de dizer que realmente o País é bastante empreendedor e que, se nos
forem  dados  os  instrumentos  necessários,  conseguiremos  suplantar  essas
dificuldades de transformar  conhecimento em negócios.  Parques e incubadoras já
demonstraram ser instrumentos eficientíssimos para alcançar esse objetivo.

Obrigado pelo convite, deputado, e nós, do Ministério, ficamos à disposição para
auxiliar nesse novo movimento em Minas Gerais. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Deputado Paulo Lamac

Muito bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação para a nossa Casa
receber a comunidade científica, as pessoas envolvidas no processo da produção do
conhecimento. É uma grande satisfação para a Assembleia Legislativa e uma grande
honra para nós tê-los aqui nesse dia que, tenho certeza, será bastante proveitoso.

Gostaria  de  saudar  o  deputado  Ulysses  Gomes  pela  iniciativa,  pelo  brilhante



417
____________________________________________________________________________

trabalho que vem fazendo na construção deste encontro, deste momento tão rico e
tão importante para a ciência e a tecnologia no nosso estado. Não poderia deixar de
fazer  uma brevíssima saudação  à  Mesa na pessoa da presidente  da  Associação
Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores que, dentro de
poucos instantes, vai nos ministrar uma palestra magna, a Profa. Francilene Procópio
Garcia; gostaria de saudar todas e todos os presentes na pessoa do meu professor,
meu amigo, ex-reitor da UFMG, atual diretor-presidente do BH-TEC, Prof. Ronaldo
Pena. Sintam-se todos acolhidos e abraçados.

Acredito que bastante da nossa percepção tenha sido explicitada na abordagem
inicial do deputado Ulysses Gomes. De fato, estamos num momento em que o Brasil
retoma um processo de crescimento.  Gostaria  de  contextualizar  brevemente.  Sou
engenheiro eletricista da década de 90, mais ou menos da época em que engenheiro
virou suco. Talvez vocês se recordem desse filme brasileiro que retrata um pouco do
momento  em  que  os  profissionais  da  área  de  engenharia  não  encontravam
oportunidades  efetivas  de  aplicar  o  seu  conhecimento,  de  contribuir  para  o
desenvolvimento do Brasil e, por vezes, acabavam se transformando em donos de
lanchonetes.  Outro  dia  me  encontrei  com  um  colega  da  engenharia  que  faz  um
belíssimo trabalho de velas artesanais no sul da Bahia, perto de Porto Seguro, uma
maravilha de trabalho. Mas nós temos uma geração de engenheiros que perdeu um
pouco essa linha do tempo num momento em que o Brasil  não investia,  que não
passava  por  um  processo  de  desenvolvimento.  Retomamos  o  processo  de
desenvolvimento, e hoje temos que correr atrás para nos adaptar.

Tive uma breve conversa com o Prof. Paulo Cabral, meu vizinho de Casa Branca,
sobre  análise  comparativa  entre  as  ações  efetivamente  implementadas  no  nosso
Estado e as ações que outros estados vêm conseguindo desenvolver.

Acho que o encontro de hoje é extremamente importante para nós, parlamentares
mineiros,  que construímos e consolidamos políticas públicas nesta Casa. De fato,
como muito bem lembrado pelo deputado Ulysses Gomes, temos uma lei de incentivo
aprovada e sancionada no Estado de Minas Gerais, em 2008. Essa lei criou, por 15
anos, um fundo de incentivo e inovação à tecnologia no Estado de Minas Gerais,
mas, depois de 6 anos, ele já não funciona. Portanto, temos mais 9 anos de fundo e
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40% do seu tempo transcorrido, sem que haja sua efetiva implementação. Isso deixa
muito claro e patente que não basta a manifestação de intenção, se não existe a
efetivação  e  a  consubstanciação  da  ação  política  em  termos  de  orçamento  e
resultado objetivo.

Isso  nos  faz  pensar.  O  governo  federal,  por  vezes,  aporta  recursos  para  a
implementação de parques tecnológicos. Isso acontece, por exemplo, com o nosso
BH-TEC.  Tive  a  oportunidade,  a  honra  e  o  privilégio  de  ser  vereador  em  Belo
Horizonte, quando ocorreu a votação de um projeto de lei sobre uma grande parceria
que envolve a UFMG, o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele
foi votado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e eu era vereador à época. Houve
um grande esforço e empenho. Contudo, um percentual significativo de recursos vem
de fora, para implementação do processo de tecnologia que não vai para seu objetivo
finalístico, mas sim para o ICMS cobrado dos executores da obra. Portanto, recurso
que deveria e poderia ser potencializado por meio da ação de um dos parceiros, o
Estado, acaba não sendo efetivamente aplicado na sua função finalística, por conta
de uma visão arcaica de um sistema tributário que, por vezes, deveria facilitar tanto
as  empresas  de  base  tecnológica  quanto  as  instituições  científico-tecnológicas
privadas. E isso acaba onerando a implementação da própria estrutura, que precisa
ser fomentada.

Precisamos, de fato, renovar a visão no nosso Estado. Não bastam cartas de boas
intenções.  Não  basta  legislação  não  aplicada  na  prática  e  que  não  traz  de  fato
resultados  objetivos.  Precisamos  aumentar  o  percentual  de  empresas  de  base
tecnológica no nosso Estado e superar esse conceito. Vejam bem: não há uma visão
discriminatória pelo setor minerometalúrgico. Muito pelo contrário, sua importância é
enorme  para  o  Estado  de  Minas  Gerais,  mas,  para  além  dos  setores
minerometalúrgico e cafeeiro, precisamos desenvolver as outras áreas e nos libertar
de uma economia baseada no modelo do século XIX. Precisamos de um crescimento
efetivo, mas lamentavelmente nosso Estado não vem conseguindo atender a essa
demanda. Temos a expectativa de hoje, por meio de uma escuta qualificada e da
participação  dos  senhores  e  das  senhoras,  conseguirmos  contribuir,  como  Casa
Legislativa  de  Minas  Gerais,  para  a  efetiva  implementação  de  processos  que
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valorizem a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento associado, o que é inevitável
no Estado de Minas Gerais.

Sejam, portanto, muito bem-vindos. Há um grande desejo da nossa parte de que
possamos materializar os resultados dessa discussão e desses debates, que serão
realizados na manhã e na tarde de hoje em ações que, de fato, façam acontecer o
processo de desenvolvimento real no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos
e todas pela presença. Desejo-lhes um grande encontro.

O locutor - Com a palavra, a Sra. Francilene Procópio Garcia, que irá proferir a
palestra  magna deste ciclo de  debates com o tema “Incubadoras  de empresas e
parques tecnológicos: cenário atual e perspectivas”.

Palavras da Sra. Francilene Procópio Garcia
Bom dia a todos. Peço licença para falar daqui, porque estamos com um problema

de recepção ali. Inicialmente, quero agradecer a esta Casa por nos dar a honrosa
oportunidade de falar  sobre  um assunto que é extremamente estratégico  para as
novas fronteiras  que o  país  pretende assumir  neste século  XXI.  Neste  momento,
agradeço ao deputado Ulysses Gomes, que liderou o processo de organização,  e
particularmente  ao  nosso  amigo  Renato,  que  preside  a  RMI.  A RMI  é  uma  das
importantes redes nos estados brasileiros para as quais a Anprotec e todos os seus
associados  ligam  para  organizar  esse  movimento,  que  completa  este  ano  três
décadas  de  existência,  com  ações  estratégicas  em  prol  dos  ecossistemas  de
informação. Quero saudar também o meu colega diretor da Anprotec, Ronaldo Pena,
na pessoa de quem saúdo todos os nossos associados presentes, e dizer  que é
bastante oportuno, em um momento de mudanças neste país, fazer voltar sempre à
pauta o tema da inovação e de como esses nossos ambientes podem nos ajudar.

É  importante  dizer  que,  quando  a  Anprotec  começou  a  desenvolver  esses
ambientes em todas as regiões do Brasil, particularmente olhando para experiências
bem-sucedidas  até  então,  naquele  momento,  há  três  décadas,  em  1984,  não
tínhamos uma lei de inovação federal,  não tínhamos arcabouço legal  nos estados
nem nos municípios, não tínhamos uma ambiência madura e preparada para discutir
isso, mas já tínhamos algumas pistas de que os desafios do País seriam atendidos a
partir dessas ações e desses ambientes de inovação. É fundamental lembrar que, no
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Estado  de  Minas  Gerais,  em  Santa  Rita  do  Sapucaí,  tivemos  uma  experiência
bastante exitosa que inspirou, sob certos patamares, algumas ações que vieram a ser
desenvolvidas  e  disseminadas  nos  modelos  atuais  de  incubadoras  e,  um  pouco
depois, de parques tecnológicos.

Vou me permitir fazer um pouco de conceituação em relação ao momento em que
vivemos, apresentar algumas tendências e desafios, até para aproveitar o espaço que
esta Casa nos oportuniza no Estado de Minas Gerais. Também gostaria de esclarecer
que  algumas  observações  que  vou  fazer  têm  a  ver  um  pouco  com  a  minha
experiência como secretária de Estado de Ciência e Tecnologia. O Vicente, nosso
colega no Consec, sabe que sem essa pactuação dos governos estaduais com o
governo federal, como bem disse o Campagnolo, uma vez que dependemos muito
fortemente  dos  incentivos  públicos  para  iniciar  esses  ambientes,  teremos  uma
dificuldade muito grande de ter cada vez mais resultados exitosos.

A Anprotec  foi  criada três  anos depois  da  primeira política pública para a parte
tecnológica das incubadoras que, como eu disse, é de fevereiro de 1984. As primeiras
instituições foram criadas em dezembro daquele mesmo ano: a Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba, que dirijo, e a Fundação Parque Técnico de São Carlos. A
partir daí, o movimento começou e, três anos após, em 1987, a Associação Anprotec
foi  criada  para  representar  todas  essas  iniciativas  Brasil  afora,  no  que  seria  a
pactuação  dos  arranjos  produtivos  em  diferentes  instâncias  governamentais  e
atualmente privadas.

A missão central da Anprotec, portanto, é tentar construir e promover de maneira
sistemática a cultura do empreendedorismo inovador, o que vimos fazendo nessas
três décadas com os parceiros locais. A gente sabe que existe uma predisposição no
nosso país para a criação de empresas; sabemos que temos uma base industrial um
tanto quanto demandante de inovação para se tornar mais competitiva; e sabemos
que  este  mundo  globalizado  requer  uma  ambiência  mais  dinâmica,  a  partir  de
empresas  que  nasçam  com  essa  cultura  empreendedora,  com  relacionamento
estabelecido  com  esses  ambientes  de  geração  de  conhecimento,  e  que  isso
obviamente seja acompanhado, reavaliado e ajustado a cada período de tempo.

Nesse  sentido,  a  Anprotec  tem  um  papel  fundamental  com  todos  os  seus
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associados e parceiros. A RMI, como disse, é uma dessas associadas da Anprotec,
com todos os seus parques e incubadoras no Estado de Minas Gerais. Buscamos
trazer,  de maneira sistemática, formas de capacitar  esses dirigentes de parques e
incubadoras,  agentes  políticos  fundamentais  para  o  acompanhamento  desses
ambientes, para que possamos ter uma melhor articulação com as políticas públicas,
seja no âmbito federal, seja nas escalas locais, e disseminar esse conhecimento, que
é fundamental para nos balizarmos com o que acontece no Brasil e fora, a fim de
fazermos  um  benchmarking periódico  e  sabermos  como  estamos  conseguindo
avançar.

É importante dizer que o Brasil iniciou o seu movimento nos anos 1980 em um ritmo
e tempo muito similar  ao que acontecia no Hemisfério Norte. Portanto, nesses 30
anos de movimento, considerando a importante iniciativa do CNPq, é importante dizer
que, em uma primeira década, até meados dos anos 1990, vivemos um  boom em
relação  à  formação  das  primeiras  incubadoras  no  Brasil,  para  que  pudéssemos
experimentar o que era uma demanda da sociedade para todos nós, que era a melhor
maneira de articular os ambientes geradores de conhecimento com o setor produtivo.
Essas iniciativas empreendedoras, por, na maior parte das vezes, essas incubadoras
estarem  em  universidades  ou  em  institutos  científicos  tecnológicos,  partem  da
iniciativa  de  jovens  empreendedores,  que,  ao  concluírem  sua  graduação  e  pós-
graduação,  ou  mesmo antes  disso,  têm a iniciativa  de  criar  um empreendimento.
Infelizmente, ainda há várias lacunas nesses mecanismos, que citarei um pouco mais
à frente.

É importante dizer que nesse processo de avanço, desde meados dos anos 1980,
contamos  com  vários  parceiros  fundamentais.  Nacionalmente,  é  importante  falar
sobre o papel do Sebrae, que já foi citado aqui, não apenas pela sua capilaridade em
todo País, com a compreensão que tem dos territórios e das assimetrias regionais,
diferenças  e  vocações  de  cada  um,  mas  também  pela  capacidade  de  apoiar  o
pequeno e o microempreendedor, que, obviamente, por querer ser mais longevo e
competitivo, baseia o seu empreendimento na oportuna aquisição de conhecimento.
Este certamente será mais competitivo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é outro importante parceiro desse
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movimento, pelos ajustes e sistemática de avaliação no âmbito do PNI, que já foram
citados  pelo  Campagnolo,  e  pelas  iniciativas  de  fomentos  através  de  chamadas
públicas das suas agências, tanto do CNPq quanto do Cinep. É importante dizer que
essas ações não apenas atendem aos programas estruturantes desses ambientes
mas também apontam os avanços. E várias empresas presentes sabem dos avanços
que tivemos em 2004 e, mais particularmente, em 2005, com a criação da subvenção
econômica, que é um importante mecanismo de apoio a essas empresas.

Esse é o gráfico de evolução do movimento no País. Vejam que essa zona azul
mostra exatamente o momento do início desse movimento e o crescimento imediato
das incubadoras naquilo que era a compreensão dessas demandas em termos de
país, desse relacionamento dos ambientes geradores de conhecimento com o setor
produtivo e um pouco mais tardiamente, já no final dos anos 1990 e mais no século
XXI, o desenvolvimento dos parques, a partir obviamente de novas demandas que a
sociedade vem nos apresentando. O crescimento das incubadoras do País foi rápido,
pois, em meados dos anos 1980, havia uma demanda relativamente reprimida por
empreendimentos que gostariam de ser  criados nesses ambientes de geração de
conhecimento e para manter essa relação com esses ambientes, a partir, obviamente,
de mecanismos que foram disponibilizados ao longo do tempo.

Até meados dos anos 1980,  passávamos por  uma total  ausência  de cultura de
fomentação de mecanismos de interação entre universidade e empresa. É bom dizer
que o Estado de Minas Gerais, de fato, tem uma musculatura e avanço na direção de
construir esses mecanismos e viabilizá-los pela sua agência de inovação, pela sua
FAP, pelos programas estimulados nos arranjos produtivos locais e por outros meios.
Outros estados do Brasil também têm isso, o que contribui de alguma maneira para
que esses ambientes avancem. Mas nem tudo são flores, pois enfrentamos sérios
problemas na sustentação dessas incubadoras.

É preciso entender que a fonte pública continua sendo importante na alavancagem
dessas iniciativas, que deve ser feita de forma correta, com um estudo de viabilidade
concreto  e  materialmente  viável.  Mas  o  nosso  grande  desafio  em  relação  às
incubadoras é fazer  com que,  ao  longo do tempo,  ela possa experimentar  a  sua
própria receita como fonte de sustentação. Outra coisa que não perdemos de vista
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foram exatamente as referências mundiais na área de incubadoras. Assim, pudemos
trazer inspirações de fora e melhorar o nosso ambiente pari passu com a evolução.

No caso dos parques, como todos vimos no gráfico anterior,  o desenvolvimento
experimenta  uma curva  de  crescimento  mais  lenta.  A constituição  de  um  parque
tecnológico é extremamente complexa, é preciso uma estrutura cujos investimentos
iniciais são de maior envergadura, não só com a presença de fontes públicas, mas,
necessariamente, com a presença de fontes privadas. Tivemos que equacionar um
novo  modelo  de  desenvolvimento  em  que,  aliás,  marcos  legais  precisavam  ser
reformulados. É importante salientar que vivemos um importante momento no País,
quando o Congresso Nacional está em vias de aprovar a nossa Proposta de Emenda
à Constituição nº 290, que é uma reavaliação do nosso Código Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação de 2004. Certamente isso vai repercutir nos estados a partir do
momento em que o espelho federal trouxer movimentações locais.

Os parques ecológicos vieram para o Brasil  a partir de uma demanda do século
XXI:  aproveitar  um  pouco  mais,  maximizar  o  potencial  de  empresas  criadas  ou
apoiadas dentro ou no entorno de incubadoras, para que tivessem uma ambiência um
pouco  diferenciada.  Não  estamos  falando  de  distritos  industriais  tradicionais,  um
conceito  do  século  XX  que  conhecemos,  estamos  falando  de  ambientes  mais
dinâmicos, que têm, de fato, mão de obra ocupada, extremamente qualificada, que
precisa  de  mecanismos  novos  e  mais  dinâmicos  para  que  essas  empresas  se
instalem,  cresçam  e  construam  relacionamentos  com  empresas  maiores,  com
ambientes  geradores  de  conhecimento  e  com  capacidade  instalada  de  P&D nas
universidades.  Elas  têm de abrir  suas portas  não só para  aquilo  que é a missão
precípua das universidades, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão, mas também
para essas ações com o seu entorno. A lei de inovação nos trouxe, digamos assim,
algumas flexibilidades, mas ainda é muito complicado fazer com que muitas delas
sejam operacionalizadas.

Antes da abertura deste ciclo de debates, conversávamos, por exemplo, sobre a
ausência da carreira de técnico dentro das nossas federais. É fundamental discutir
isso de maneira séria e decisiva com o MEC, para que possamos avançar mais no
aproveitamento  dessa  infraestrutura  instalada  nas  universidades,  em  prol  desses
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ambientes de inovação e dessas empresas que, efetivamente, vão fazer o que disse
Campagnolo, que é transformar pesquisa em lucro, em receita, a partir da inclusão
dessas inovações no mercado.

É importante ressaltar que a última década - um pouco menos na atual realidade -,
foi  bastante  atrativa  para  os  investimentos  internacionais.  Criou-se  nos  parques
tecnológicos uma ambiência favorável para a chegada desses investimentos. Temos
vários exemplos de centros de P&D de empresas multinacionais que estão instalados
em alguns dos nossos parques tecnológicos. Nosso MCTI tem nos ajudado nesse
sentido. Experiências bem-sucedidas em outros países fizeram com que os próprios
investidores nacionais passassem a olhar para os nossos parques tecnológicos como
um  ambiente  de  investimento.  No  BH-TEC,  vivemos  um  importante  momento  de
atração  dos  investidores  imobiliários  para  que  essa  realidade  se  concretize,  sem
esperar  exclusivamente  pelos  investimentos  públicos.  Na  realidade,  já  se  fez  um
contingente  razoável  de  investimentos  aqui.  Também  é  importante  dizer  que  as
necessidades dos parques tecnológicos passam pela definição de programas mais
sistêmicos e estratégicos de crescimento, de fortalecimento de uma nova economia
baseada em conhecimento, que, tão somente pelas suas diferenças, precisam ser
analisadas de forma diferente.

Obviamente,  isso  se transformou em um rito,  em uma moda,  todos os estados
querem  ter  os  seus  parques  tecnológicos,  até  mesmo  várias  cidades  dentro  do
mesmo estado. São anseios de cidades no início de novo governo: vou construir um
parque tecnológico. É fundamental dizer que um parque tecnológico não pode ser
criado do dia  para  a noite  sem que haja  um estudo concreto de sua viabilidade.
Então, vivemos um momento de desafio.

Esse é um conceito de incubadora que utilizamos no âmbito da Anprotec desde
2002.  Ressalto  a  importância  de  buscarmos  sempre  novos  mecanismos  para
estimular a criação e o desenvolvimento dessas empresas diferenciadas, que devem
gerar um impacto diferente em termos dos PIBs estaduais e municipais e, sobretudo,
na formação complementar desses empreendedores não só nos aspectos técnicos e
gerenciais, mas também na formação da cultura empreendedora. Se perguntarmos a
alunos de graduação - sou professora universitária - que estejam próximos do final do
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curso quem vai abrir o seu próprio negócio, vamos verificar que uma minoria pretende
fazer  isso.  Devemos  estimular,  a  partir  da  relação  com  as  incubadoras,  que  os
graduandos  tenham interesse de construir,  já  na sua formação,  empreendimentos
mais à frente.

Os  principais  propósitos  das  incubadoras  incluem,  dentro  de  pesquisas  mais
recentes - essa é de 2012 - algo que está na área em vermelho, a dinamização da
economia local.  Esses instrumentos geram nova dinâmica, ou seja, discutem para
onde  vai  o  desenvolvimento  local  em  novos  patamares  do  século  XXI,  além  da
própria inclusão social que, crescentemente, aparece aí. Gostaria de citar a criação
das  empresas  spin-offs,  ou  seja,  aquelas  que  saem  dos  ambientes  a  partir  de
processos de transferência de tecnologia e inovação.

Um  parque  científico  e  tecnológico,  na  realidade,  agrega  um  conjunto  mais
complexo  de  entidades  do  seu  entorno,  muito  mais  preocupado  com  o
desenvolvimento  econômico  e  tecnológico  das  economias  baseadas  em
conhecimento. Daí,  é importante que se diga que devemos enxergar  nos parques
tecnológicos  o  rejuvenescimento  de  setores  tradicionais.  Pelos  números
apresentados aqui pelo deputado Ulysses Gomes, no que diz respeito à economia
mineira, é necessário que os parques em constituição ou em operação no Estado de
Minas Gerais criem diálogos com setores tradicionais da economia. É fundamental
haver mecanismos que nos possibilitem enxergar os avanços desses setores, além
daqueles  que  trazem novas  fronteiras  para  o  Estado.  Os  parques  são ambientes
ideais para centros de pesquisa científica, centros de desenvolvimento tecnológico e
inovação e a incubação de novos ambientes empresariais.

Quais seriam os principais propósitos de um parque científico e tecnológico? Atrair,
cada vez mais, empresas e investimentos, apoiar o desenvolvimento de novas áreas
tecnológicas.  Hoje,  40%  do  PIB  da  China  é  oriundo  de  empresas  sediadas  em
parques tecnológicos. Isso é bastante significativo, porque, em tão pouco espaço de
tempo, os parques tecnológicos chineses conseguiram gerar esse impacto no PIB
daquele país.

Aumentar  a  parceria  entre  empresas  e  outras  instituições  é  um  grande desafio
nosso. Desde 2004, com a lei  de inovação e leis estaduais,  estamos perseguindo
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essa trajetória.  Existem ainda várias lacunas. No Congresso está sendo feita uma
discussão sobre  o  regime de contratações.  São necessárias  várias  mudanças  no
RDC,  a  fim  de  que  possamos  conseguir  ambientes  mais  favoráveis  para  essas
empresas,  cujas  economias  são  baseadas  em  conhecimento.  Não  podemos  nos
esquecer de que esses parques vão favorecer a consolidação de micro e pequenas
empresas  diferenciadas  ou  startups,  como  quiserem  dizer,  que  precisam  de
ambientes  mais  dinâmicos  para  continuarem  se  desenvolvendo  e,  sobretudo,  a
continuidade  de  mecanismos  que  devem  facilitar  sempre  a  transferência  de
tecnologia  e  o  fortalecimento  do  espírito  empreendedor.  Isso  é  fundamental  em
nossos ambientes.

Como eu disse há pouco,  vivemos um momento de  moda no País,  no  que diz
respeito a todos quererem ter o seu parque tecnológico.

É importante que seja dito o que é um parque tecnológico e também o que não é,
para que possamos diferenciar claramente projetos que nascem com uma concepção
que pode ser bem-sucedida e os que nascem com uma concepção que encontrará
várias dificuldades mais à frente. Os parques são projetos complexos e diversificados,
até  porque  muitas  vezes  envolvem  desapropriações  de  áreas  públicas  que  não
podem ser repassadas diretamente sem que haja um estudo da legalidade para a
iniciativa  privada,  em  especial  dos  aspectos  imobiliários.  É  preciso  haver  um
equacionamento  para  a  realização  disso.  Por  outro  lado,  muitas  vezes  vemos
parques sendo instituídos em algumas regiões do País que se aproximam muito mais
de condomínios em que não há mecanismo de relacionamento dessas empresas com
os ambientes geradores de conhecimento e com as empresas menores. Isso, a nosso
ver,  não  é  um  parque  tecnológico.  Os  parques,  por  sua  vez,  devem  ter  esses
mecanismos de promoção e de apoio ao empreendedorismo inovador para que, de
fato, seja possível considerar, dentro do arranjo ali localizado, a relação direta das
universidades, das ICTs com as empresas, com as incubadoras que aqui chegam.
Por outro lado, a maior parte dos condomínios e dos distritos industriais,  que não
vemos  como  parque  tecnológico,  buscam,  na  realidade,  ter  espaços  ou
infraestruturas  modernas,  em  geral  com  construções  de  fácil  acesso,  mas  sem
nenhum mecanismo de interação com as universidades. Esse é um ponto de corte
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que  devemos  deixar  claro  nos  novos  projetos.  Outra  coisa  importante  é  que,  no
parque, as empresas têm um DNA para inovação desde a constituição inicial.  Por
isso, têm interesse de estar ali, pois farão demandas nesse ambiente mais dinâmico.

No  caso  de  um  não  parque  tecnológico,  que  às  vezes  se  coloca  de  maneira
equivocada,  esses espaços são urbanisticamente aprazíveis,  de baixo custo,  mas
sem nenhuma relação com as ICTs. Precisamos ter cuidado para que essa moda não
nos crie um contingente de ambientes que não podem seguir em frente. O próprio
Jorge já falou sobre o estudo realizado,  ano passado, pelo ministério,  em que se
levantaram atualizações em relação à pesquisa anterior, de 2008, e várias questões
permanecem presentes, desafios. Quais os números atuais? Perto de uma centena
de iniciativas de parques, mas apenas 30 em operação. É interessante destacar o
longo  tempo  entre  a  fase  de  estudo  e  de  implantação,  para  que  ele  se  torne
operacional. Certamente temos gargalos a encarar para ampliar as bases e chegar a
resultados mais importantes para o País.

Por  que  continuamos  a  insistir  e  apoiamos,  de  maneira  sistemática,  parques
científicos e tecnológicos no País? Primeiro, porque é importante dizer que, nessas
quase três décadas, principalmente nas duas últimas, todo movimento de articulação
de políticas públicas gerou um ambiente mais favorável à inovação no País. Temos
desafios,  mas o  ambiente  é  mais  favorável.  É  fundamental  acompanhar  todas as
iniciativas da própria CNI e de outros ambientes em prol de uma indústria emergente
mais inovadora. Essas rotas de desenvolvimento dos parques passam diretamente
por uma trajetória que se aproxima, está em completa sinergia, com essa demanda
em  termos  de  país.  Assim,  vem  o  posicionamento  estratégico  desses  parques
tecnológicos como plataformas físicas de referência para todo esse processo.

Na medida em que o Brasil  passa a ter  cases de sucesso, de referência, esses
ambientes  são,  cada  vez  mais,  atrativos  para  os  investimentos  imobiliários.
Entretanto, é importante que esses conceitos se consolidem dentro de um patamar
efetivamente sustentável. Há alguns desafios apontados, em 2008, que continuam
atuais com as releituras que sistematicamente fazemos.

Não  temos  ainda  uma  política  pública  madura  o  suficiente  para  garantir  uma
distribuição  regional  mais  equânime,  tanto  é  que,  conforme  os  levantamentos
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apresentados  aqui  rapidamente  pelo  Campagnolo,  há  uma forte  concentração de
parques no Sul e no Sudeste.

Como  disse,  ainda  há  um  longo  tempo  para  a  implantação,  e  a  demora  na
negociação  da infraestrutura  é  imensa.  Recentemente  passaram  algumas  etapas,
mas  é  um  tempo  demasiadamente  grande.  A mobilização  de  empreendimentos-
âncora não é trivial. É importante dizer, por exemplo, que a GE instalou um centro de
P&D no Brasil e escolheu o parque tecnológico da Ilha do Fundão, na UFRJ, para
implantar  sua  sede.  Mais  recentemente  a  Ambev  também  instalou  um  centro  de
inovação nesse parque.

Precisamos de uma política de distribuição um pouco mais estabelecida, em termos
de País. É preciso que as empresas brasileiras também olhem para o nosso parque
tecnológico como ambiente favorável a uma trajetória de inovação mais aplicada a
elas,  e não apenas às empresas internacionais.  No momento,  trabalhamos nessa
direção.

É importante dizer ainda que há forte dependência das lideranças locais. A maior
parte dos parques tecnológicos de implantação foram à frente, por haver lideranças
locais,  geralmente  oriundas  das  universidades,  que  encaram  isso,  muitas  vezes,
como desafio  de vida e,  há décadas, trabalham na construção desses ambientes.
Aliás,  precisamos  formar  novas  lideranças,  para  que  esse  movimento  tenha
continuidade.

A  forte  dependência  de  recursos  públicos,  sobretudo  na  fase  de  estudos  de
viabilidade de implantação ainda é, digamos assim, um grande gargalo para nós e
gera  certa  incerteza,  em  termos  de  estratégia  de  crescimento.  Se  alguém  nos
perguntar quantos parques tecnológicos estarão em operação no Brasil daqui a 20
anos,  será difícil  fazermos uma estimativa relativamente clara,  por  causa de todo
esse contexto que apresento.

Sempre  tentamos  colocar  como  pano  de  fundo  que  o  grande  desafio  para  os
parques científicos e tecnológicos é a busca da ampliação da sinergia entre os ativos
de conhecimento gerados nos ambientes acadêmicos e, obviamente, as demandas
do  mercado.  Precisamos  criar,  nesses  ambientes,  portfólios  mais  atrativos  às
demandas  do  mercado,  concretamente  falando,  seja  ele  regional,  nacional  ou
internacional.
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Na última década, surgiu algo novo no País para tentar melhorar, digamos assim, a
nossa  capacidade  de  avançar  nesse  sentido:  os  sistemas  estaduais  de  parques
tecnológicos.  Podemos citar  como exemplos o sistema implantado em São Paulo
para organizar todas as iniciativas de criação de parques nesse estado; o Programa
Goiano de Parques Tecnológicos; o Programa de Apoio aos Parques Tecnológicos, de
Minas Gerais, ligado à RMI, para fortalecer o Sistema Mineiro de Inovação; o sistema
fluminense de parques tecnológicos, que surgiu da avaliação das iniciativas para se
propor uma política; e, recentemente, o Programa Gaúcho de Parques Científicos e
Tecnológicos, o PGTec. Outras iniciativas de sistemas estaduais de parques estão
sendo criadas, o que para nós é muito importante, porque passamos a ter um cenário
um  pouco  mais  preciso  para  fazermos  um  monitoramento  mais  efetivo  dessas
incertezas, em termos de estratégia de crescimento.

Tudo isso  vem  acontecendo nas  últimas três  décadas e  tem gerado resultados
significativos, que nos incentivam a persistir, a insistir nos avanços dessas políticas.
Ainda há muitos desafios, como disse, que dependem de ajuste do marco legal, tanto
no  âmbito  federal  como  nos  estados  e,  em  alguns  casos,  nos  municípios.  É
importante  falar  desses  números,  em  oportunidades  como  esta,  aos  nossos
parlamentares nas assembleias e no Congresso.

O empreendedorismo inovador no Brasil vem fortalecendo a indústria baseada no
conhecimento, muito mais competitiva, o que traduz a movimentação de uma nova
geração de empreendimentos de micro e pequeno portes, que já nascem bastante
competitivos.  Obviamente  as  plataformas  de  incubadoras  e  de  parques  são
fundamentais para que esse desenvolvimento se torne mais sustentável no País.

É  fundamental  dizer  que,  em  2008,  sentimos  que  as  nossas  incubadoras
precisavam  de  uma  chacoalhada.  Começamos  em  1984.  O  cenário  do
empreendedorismo inovador era outro, bem como o perfil  dos jovens que criavam
empresas naquele momento.

Outro ponto fundamental é a gestão desses ambientes. É necessário haver uma
gestão que tenha como princípio a existência de pessoas remuneradas, com base
nas receitas que esses ambientes trazem do mercado e na oferta de serviços a essas
empresas e ao seu entorno. Esses gestores têm de ser qualificados para que haja
uma atividade reconhecida profissionalmente.
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Em 2008, criamos uma plataforma de apoio à gestão. Neste momento, graças ao
apoio forte de um parceiro fundamental, que é o Sebrae, houve a implantação de 44
incubadoras, e várias delas no Estado de Minas, para que possamos ter, de maneira
evolutiva, as incubadoras alinhadas naquilo que são práticas em processos-chave de
gestão.  Não  é  necessário  trabalharmos  em  práticas,  pois  tivemos  de  repensar  e
redesenhar toda uma matriz educacional para essas lideranças e gestores.

Vim do Rio esta semana, porque ontem abrimos um primeiro ciclo de formação de
novas  lideranças  de  gestores  de  incubadoras.  Trata-se  da  criação  de  uma nova
carreira, que será desenvolvida em três momentos. E vamos injetar um pouco mais
de  profissionalismo  e  motivação  nesses  novos  ambientes  que  precisam  se
redinamizar. Há várias novidades nos cenários. Antigamente, as incubadoras eram
fundamentais,  inclusive,  pelos  espaços  físicos  que  apresentavam  aos  seus
empreendimentos. Hoje o espaço físico é o que conta menos nas incubadoras. Temos
de ter  muito  mais  o apoio  e  o aconselhamento  empresarial  e  a busca do capital
semente. Sei que o Estado de Minas possui um programa nessa linha da cultura do
capital  empreendedor.  Esses  empreendimentos  têm  uma  incerteza  tecnológica
altíssima.  É  fundamental  que  não  fiquemos  vinculados  só  às  linhas  de  crédito
tradicionais e que contemos com os fundos de capital de risco nesse processo.

Isso não é trivial, porque o nosso empresário não tem a cultura de se preparar para
ser  atrativo  para  o  capital  empreendedor,  e  há  várias  novas demandas  em torno
dessas  incubadoras.  Isso  fez  com  que  a  associação,  junto  a  seus  associados,
buscassem programas e estratégias que os preparassem melhor para essas novas
dinâmicas  e  para  esses  novos  desafios.  O Cerne é  uma delas,  e  a  nova matriz
educacional,  que  abrimos  ontem no  Rio,  é  outra  ação  da Anprotec  junto  a  seus
associados.

Acreditamos  firmemente  que  será  bom  para  o  País  haver  mais  incubadoras  e
parques  tecnológicos,  com  todas  as  assimetrias  identificadas,  vocações  distintas,
regionalmente falando. E é importante que se diga que, nos últimos 12 anos, o ensino
superior se interiorizou cada vez mais no País. As universidades são fundamentais
para alavancar essas ações da faixa litorânea para dentro do País. Venho de um
estado que tem certa semelhança com Minas: na Paraíba, nosso ensino superior é
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bastante interiorizado há algum tempo. Isso fez com que, também lá, pudéssemos
desenvolver  uma  plataforma  diferenciada.  Acreditamos  que  as  plataformas  de
parques  e  incubadoras  sejam  fundamentais  para  diminuir  essas  assimetrias
regionais.

Neste  momento,  estamos  trabalhando,  no  âmbito  do  Conselho  Estadual  de
Secretários  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  os  planos  regionais  de  ciência,
tecnologia e inovação. Já fechamos o da Região Norte e estamos fechando o da
Região Nordeste, que tem o Norte de Minas beneficiado, pois o semiárido faz parte
da área de atendimento da Sudene, e deve ir para as demais regiões do País. É
fundamental dizer isso, porque em todos esses planos já concluídos, as plataformas
de parques e incubadoras surgem como estratégias novas de desenvolvimento para
que essa alavancagem de uma nova geração empreendedora  ocorra  de  maneira
satisfatória.

Renato, apesar de saber que isso acontecerá em outros momentos, queria destacar
a importância do Estado de Minas nessas plataformas de parques e incubadoras. É
expectativa da Anprotec que, a partir deste ciclo de debates realizado hoje, o Estado
de  Minas  continue  sendo  pioneiro  naquilo  que  são  as  mudanças  estratégicas  e
transformações  importantes  que  precisamos  para  melhorar  a  condição  de
sustentabilidade desses ambientes.

Os números, todos podem vê-los aí. É importante destacar não só o número de
empresas já graduadas e geradas, mas o faturamento que elas trazem para o Estado,
além  do recolhimento  de  impostos.  É  fundamental  que  entendamos  que,  a  cada
centavo investido, temos um retorno fantástico nesses ambientes.

O BID está fazendo um estudo - esperamos tê-lo em nosso seminário, em setembro
-  mostrando  um  pouco  do  impacto  desses  investimentos  nessas  áreas,  nessas
plataformas,  e  o  retorno que esses  investimentos  públicos  e  privados  trazem.  Ao
longo dessa trajetória, temos o Estado de Minas como referência. É preciso que as
articulações internas continuem desdobrando-se para os novos desafios postos, seja
a  criação  de  carreiras,  seja  a  facilidade  do  crédito  para  as  micro  e  pequenas
empresas. Sabemos que elas não possuem garantias reais a dar, na maior parte dos
programas; os fundos de aval de crédito são fundamentais nessa direção; o estímulo
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crescente à questão do capital empreendedor é fundamental. Tudo isso está dentro
desse ecossistema que pode ser, cada vez mais, favorecido e fortalecido num estado
como o de Minas Gerais.

Isso está inserido naquilo que é o papel dos estados, de estruturar os ambientes de
inovação. Certamente não só em Minas, mas também em todo o resto do País, o
maior  desafio  dos  estados  é  exatamente  o  empenho  da coordenação para  evitar
multiplicidade e redundância de esforços, pulverização de recursos, a fim de que, ao
evitar  essas lacunas,  tenhamos uma maior  sinergia  nos  propósitos  da política de
ciência, tecnologia e inovação nessas plataformas.

É  fundamental  dizer  que  essas  plataformas  visam  tão  somente  promover  o
empreendedorismo  inovador.  Aí  obviamente  temos  de  saber  como  avançar
sistematicamente nesses instrumentos. São vários os parceiros nacionais, regionais e
locais importantes. É importante dizer que temos um programa de internacionalização
no nosso ambiente  -  alguns  associados de  Minas  fazem parte  disso  -,  para  que
tenhamos um pé lá fora, e também para que possamos receber empresas de fora nos
nossos parques e incubadoras.

Para fechar a nossa fala, é importante dizer que a Anprotec é parceira do Estado de
Minas, a partir dos nossos associados que aqui estão. Acreditamos imensamente no
papel do empreendedorismo e na inovação como plataforma de mudança do nosso
país. Deixo aqui um convite para todos participarem do nosso 24º Seminário Nacional
de Parques Tecnológicos e Incubadoras, que acontece, neste ano, na Região Norte,
em Belém, nos dias 22 a 26 de setembro.

Agradeço,  mais  uma  vez,  a  oportunidade  de  estar  com  vocês  e  me  coloco  à
disposição para discussões e desdobramentos  que surjam a partir  deste ciclo de
debates. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
2º Painel

Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos a  tomar  assento  à  Mesa as Sras.  Francilene  Procópio

Garcia;  e  Maria  Luisa  Campos  Machado  Leal,  presidente  substituta  da  Agência
Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial;  e  os  Exmos.  Srs.  Paulo  Renato  Cabral,



433
____________________________________________________________________________

diretor  do Instituto Inovação de Minas Gerais;  e Heber Pereira Neves, gerente de
Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece a todos que, após as exposições, abriremos

espaço para a apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito,
oralmente  ou  por  outras  formas,  as  quais  podem  ser  enviadas  pelo  formulário
disponível  pela  internet  no  portal  da  Assembleia  Legislativa.  Para  melhor
organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão encaminhar  suas  perguntas  por
escrito, no formulário que está sendo distribuído pela nossa equipe de apoio. Aqueles
que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar essa condição no
próprio formulário.  Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também
poderão participar do debate enviando suas perguntas pelo portal da Assembleia, no
endereço www.almg.gov.br.  Esse foi  o  processo utilizado no encaminhamento das
propostas que já  foram enviadas por  alguns participantes.  Fica,  mais uma vez,  a
sugestão a todos: procurem a equipe de apoio e peguem os formulários nas laterais.
Os que estão  participando pela  TV Assembleia  podem acessar  o  site da  Casa e
preencher o formulário de perguntas.

Palavras da Sra. Maria Luisa Campos Machado Leal
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente, os demais componentes da Mesa e os

colegas presentes. Gostaria de citar  o nome de todos, mas são muitos. Agradeço
especialmente ao Prof. Renato o convite. Agradeço ainda a presença de todos.

Foi-me pedido para falar um pouco sobre financiamento de parque tecnológico no
Brasil. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é ligada ao Ministério do
Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio Exterior.  Hoje temos a satisfação de ter  o
ministro Campolina como nosso presidente do conselho deliberativo. Há uma grande
articulação com a ciência e a tecnologia e com o Ministério da Indústria e Comércio
Exterior.  Como secretaria  técnica  da  política  industrial,  enfrentamos  o  desafio  de
fortalecer  a  intensidade  tecnológica  do  nosso  parque  industrial.  Efetivamente,  ao
longo dos anos, a indústria brasileira tem perdido intensidade tecnológica e algum
tecido industrial. Há um saldo positivo na balança comercial brasileira, mas existe um
déficit de cerca de US$100.000.000.000,00 de produtos manufaturados. Isso significa
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que muitas  commodities agrícolas, minerais e outros produtos estão compensando
esse déficit.

O desafio  de aumentar  a intensidade tecnológica na indústria  brasileira é muito
grande.  Os  parques  tecnológicos  e  as  incubadoras  são  instrumentos  para
alcançarmos esse objetivo.

O Prof.  Jorge Arbache,  professor  da Universidade de Brasília,  está  fazendo um
estudo  sobre  a  importância  dos  serviços  na  indústria,  que  é  um  pouco  dessa
intensidade tecnológica e da redução da participação da indústria no PIB, sendo a
indústria  a  atividade econômica de  maior  dinamismo,  capaz de  gerar  efeito  para
frente e para trás na economia e sacudir o parque industrial brasileiro. É importante
entender que, quando ele fala que 65% do valor adicionado da indústria, em 2011,
foram de serviços, isso significa que estamos falando de algo intrincado. Não existe
um  produto  industrial  sem  que  nele  haja  serviços  financeiros,  serviços  de
telecomunicações, serviços de transportes. Esses são os serviços que efetivamente
representam custos, mas existe um conjunto de serviços que faz parte desses 65%,
que são os que agregam valor ao produto industrial. Estamos falando de pagamento
de royalties, estamos falando de serviços tecnológicos, design, marketing. Esses são
os serviços que estão agregando valor ao produto industrial.

Falo isso porque temos o nosso maior desafio, depois de três edições de política
industrial.  A primeira  foi  em 2004,  a  PIC,  que é a  política  industrial  de  ciência  e
tecnologia e comércio exterior; em 2008, a política de desenvolvimento produtivo; e,
em 2011, o Plano Brasil Maior. Quer dizer, é um esforço de política industrial ativa, o
que não quer dizer que não existisse antes política industrial. Em toda política pública
- e estamos numa Casa que aprova todos os instrumentos de planejamento e as
diversas políticas -, se se fizer um reverso da aplicação dos recursos e do esforço de
governo, entende-se qual é a política que está ali.  Falar que existe prioridade em
política  é  falar  onde concentramos  os nossos  recursos.  Muitas  vezes  existe  uma
política cuja importância maior é a intensidade tecnológica, mas, quando se olha onde
foram gastos os instrumentos e os esforços de governo, vê-se que foram em setores
tradicionais, em setores com menor intensidade tecnológica. Então acho que mais
importante que ver a política escrita é verificar a política efetivamente realizada.
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A ABDI, em 2007 e 2008, em parceria com Anprotec, desenvolveu um estudo sobre
incubadoras e parques tecnológicos. Esse estudo foi publicado em 2009, que é ainda
um pouco de referência,  porque estudou 14 países e experiências  e modelos  de
incubadoras e parques tecnológicos no Brasil; fez uma taxonomia e uma proposta de
fortalecer esse sistema dos parques tecnológicos e das incubadoras.

Esta primeira tela mostra alguns conceitos de parques tecnológicos. Esse é um
conceito do MCT com a UnB, não é o conceito que está no nosso trabalho do parque
tecnológico.

Esse,  sim.  No projeto  verificamos que  existem parques  pioneiros,  seguidores  e
estruturantes.  Os  parques  pioneiros  foram  aqueles  criados  de  forma  natural  e
espontânea,  na  década  de  1950,  que  visam  a  promover  e  fortalecer  o  apoio  às
empresas  de  bases  tecnológicas,  que  tinham  uma  interação  muito  forte  com  a
universidade. Vocês podem verificar nessa linha azul. Os parques seguidores são de
segunda  geração  e  estão  na  linha  verde.  Foram  aqueles  criados  e  planejados
formalmente,  a  partir  das  décadas  de  1970  a  1990.  Alguns  deles  fizeram  muito
sucesso.

Hoje existe uma terceira geração de parque tecnológico, que é essa linha marrom.
São os parques tecnológicos estruturantes, que surgiram depois da década de 1990 e
acumularam experiências tanto dos parques pioneiros quanto dos seguidores e estão
fortemente associados ao processo de desenvolvimento econômico, sobretudo nos
países emergentes.  Somos nós correndo atrás  daquilo  que deu certo  nos países
desenvolvidos e daqueles que saíram na frente.

Esta tela faz parte dessa taxonomia do projeto que fizemos junto com a Anprotec.
Na primeira tela, acima do primeiro eixo, na parte de cima, está um pouco do mundo
da ciência e tecnologia.

Estamos mostrando, nesta transparência, o mundo da ciência e tecnologia, e com
muito pouco de base empresarial. Estamos falando da bela ciência, da universidade
isolada, das startups teóricas.

No canto de cá, no eixo da base empresarial, temos, num primeiro momento, muito
pouco de ciência e tecnologia e muito de empresa. Essas são  startups empíricas,
empresas  desenvolvidas  e  um  conjunto  de  negócios.  Estamos  falando  em  juntar
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esses dois quando falamos do mundo dos parques tecnológicos, com serviços, com
infraestrutura, com empresas, com academia, com o conjunto daquilo que falamos
que estrutura esse ecossistema e que é promotor do desenvolvimento de plataforma,
ciência,  tecnologia  e  inovação,  e  empresas  inovadoras.  É  importante  criar  esse
ambiente  produtivo  para  estimular  interações  entre  os  centros  tecnológicos,  as
universidades e as empresas, desenvolvendo tecnologias e colocando isso na rua. O
problema começa quando colocamos isso na rua.

Os  modelos  com  parques  tecnológicos  que  têm  grandes  empresas,  startups  e
empresas pequenas gravitando no entorno delas são mais fáceis de funcionar. Num
parque tecnológico cheio de empresas de bases tecnológicas pequenas, elas vão ter
dificuldade  quando  colocam  a  cara  no  mercado,  porque  muitas  vezes  não  são
estruturadas e não têm garantias bancárias. Muitas vezes o organismo financiador
não sabe trabalhar com ativos intangíveis, que são fundamentais como garantias. O
BNDES,  por  exemplo,  tem  linhas  de  financiamento  que  não  exigem  garantias
bancárias,  mas  existe  uma  necessidade  de  convencimento  muito  grande  da
qualidade desse trabalho, porque o banco aposta que haverá um volume grande de
projetos que não vão dar certo e outros que vão dar certo e que vão compensar os
primeiros. Na verdade, funciona um pouco como os fundos de capital de risco: você
investe em vários, alguns dão certo e outros não dão. O banco tem isso e a Finep
também.

Falando um pouco sobre  o trabalho dos estágios  de  desenvolvimento,  temos a
etapa de planejamento, em que vamos fazer a concepção, o estudo de viabilidade, a
estruturação dos parques e a parte de implantação, que é a criação da infraestrutura
básica e a ocupação dos edifícios de uso coletivo, além daquilo que chamamos de
operacionalização, a parte em que efetivamente existe a ocupação do parque com
empresas  de  base  tecnológica  e  centros  de  pesquisa.  E  essa  coisa  começa  a
funcionar.  Estou  separando essas  duas  exatamente  porque temos  financiamentos
diferentes para os diversos momentos dos parques tecnológicos.

Esta tela já foi  apresentada e mostra que, em 2013,  tínhamos 94 iniciativas de
parques  tecnológicos  conhecidos,  sendo  24  em  estágio  de  projeto,  24  em
implantação  e  28  parques  em  operação.  Desses  94 parques,  80  responderam  à
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pesquisa. Vemos que existiam 939 empresas instaladas nesse conjunto de parques
em funcionamento, representando, na época, mais de 32 mil empregos. Tínhamos
1.098 doutores, quase 3 mil mestres, 2.400 especialistas e 17.600 pessoas de nível
superior. E, com tudo isso, naquele momento havia R$1.025.000.000,00 de recursos
federais  investidos  e  R$2.400.000.000,00 de recursos  estaduais  e  municipais.  Na
verdade, os recursos estaduais e municipais representam a maior parte dos recursos
disponibilizados. Do ponto de vista de metros quadrados, isso é variado, porque, se
um parque entrar em operação, esses dados mudam muito.

Esse estudo mostrou também que, das 94 iniciativas de parques tecnológicos, a
maior  concentração,  obviamente,  estava  nas  Regiões  Sul  e  Sudeste  e,  depois,
Centro-Oeste e Norte. No caso, tínhamos 34 no Sul, 33 no Sudeste, 6 no Nordeste, 3
no Centro-Oeste e nenhuma no Norte.

Considerando-se os estados, em Minas Gerais havia seis parques tecnológicos: 3
em operação, 2 em implantação e 1 em planejamento; em São Paulo, 20; no Rio
Grande  do  Sul,  16;  no  Paraná,  10;  e  em  Santa  Catarina,  8.  Segundo  dados  do
Ministério da Ciência e da Tecnologia - MCT - e da UNB, de 2013, na área de atuação
dos  parques  tecnológicos,  a  maior  parte  era  na  tecnologia  da  informação  e
comunicação.  Depois  vinham  energia,  biotecnologia,  saúde,  telecomunicações,
agronegócios, etc.

Desculpem-me, não passei: este mostra a distribuição; este, o que tem em Minas; e
coloquei os outros estados que concorrem mais de perto com Minas. Isso daí mostra
um  pouco  da  intensidade:  o  principal  deles  é  TI.  Nós  temos  TI,  biotecnologia  e
energia.

Esse é um pouco do exemplo do BH-TEC em Minas. Não falarei a respeito da sua
importância,  porque já  foi  falada.  Esse parque tem recursos federais,  estaduais  e
municipais,  além  de  recursos  do  Funtec,  do  BNDES.  No  caso  do  projeto  de
nanotubos de carbono, temos recursos do Funtec, que é um fundo de investimentos
do BNDES a partir de lucros não reembolsáveis. A origem dos recursos é o lucro do
banco,  que  não  pode  fazer  subvenção  direta  na  empresa,  mas  pode  fazê-la  em
parques tecnológicos.

Agora vemos notícias do BH-TEC. Em relação a Minas, estávamos discutindo a
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importância de termos parques tecnológicos ou de não termos um maior número de
parques  tecnológicos.  Na  verdade,  precisamos  ter  parques  tecnológicos  com
intensidade tecnológica. Um país como o Brasil, que tem recursos escassos e, em
hipótese alguma, terá os mesmos recursos que os países desenvolvidos, tem que
saber usar isso a seu favor. Estudamos 14 países para entender sua experiência, o
que  fizeram  de  certo  e  de  errado  e  o  que  poderíamos  copiar  e  aprimorar.
Constatamos que devemos copiar e aprimorar a definição de prioridades, e, na hora
de priorizar, isso é muito importante, pois, a toda hora, chegam projetos de parques
tecnológicos, quando, na verdade, estamos precisando, em algumas áreas, de maior
concentração, e não da descentralização.

Por exemplo, na região do entorno de Campinas, precisamos de maior intensidade
tecnológica e concentração de empresas. Apesar de essa região ser uma das que
têm  maior  concentração  de  empresas  de  alta  intensidade  tecnológica  no  Brasil,
infelizmente ela ainda precisa intensificar esse aspecto, tanto do ponto de vista das
academias quando do ponto de vista das empresas, para haver um nível comparável
ao dos países desenvolvidos. Portanto, essa discussão de descentralizar os parques
é importante - e alguns parques são fundamentais -, mas temos que tomar um pouco
de cuidado,  pois  nem o governo federal  nem os estados nem os municípios  têm
recursos para bancar parques tecnológicos como se tem proposto. Agora mesmo, no
MCT, o ministro Campolina me falou do volume de demandas que chegou para a
construção  de  novos  parques  tecnológicos  sem  que  os  existentes  estejam
consolidados e sem que os que estão em implantação tenham entrado em operação.
Então digo que, a todo momento, precisamos não parar para a arrumação, mas parar
para fazer uma avaliação e definir onde colocar recursos e quais são as prioridades,
em função de um esforço para intensificar a tecnologia na indústria brasileira.

Aí, vemos o Parque de São José.
Queria  dar  um  dado  em  relação  à  questão  da  maior  intensidade  da  indústria

brasileira. Hoje quase 50% das exportações de alta intensidade tecnológica do Brasil
vêm da Embraer, sozinha - e não estou falando dela com seu parque industrial -, ou
seja,  uma única empresa brasileira responde por  quase 50% das exportações de
produtos de alta intensidade tecnológica. Portanto está faltando esforço no sentido do
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adensamento  da  intensidade tecnológica  no  nosso parque industrial,  para  sermos
capazes de fortalecer e aumentar o número de empresas que exportam produtos de
alta intensidade tecnológica.

Esta  tela  fala  da  etapa  de  planejamento.  Temos  atividades  de  planejamento  e
concepção,  momento  em  que  não  se  aplicam  incentivos,  mas  existem  recursos
disponíveis  para  financiamento  não  reembolsável  dessa  etapa  de  planejamento,
sobretudo no PNI.

Na  etapa  de  implantação  dos  parques  temos  a  atividade  de  criação  da
infraestrutura  básica  de  ocupação  das  edificações  de  uso  coletivo  do  parque
tecnológico, existem incentivos fiscais, isenção de tributos - de ICMS, de IPTU, de
ITBI,  de ISS -,  isenção de taxas. Isso varia um pouco de cidade para cidade, de
estado  para  estado,  mas  existem  incentivos  fiscais  e  financiamentos,  tanto
reembolsáveis quanto não reembolsáveis. Podemos destacar aí o capital inovador do
BNDES como um dos financiamentos reembolsáveis.

A  parte  de  operação  já  é  uma  atividade  de  ocupação  pelas  empresas  e  o
funcionamento do parque. Nessa parte vários parques têm incentivos, tanto de ICMS
como de ISS,  de  IPTU,  isenção  de  taxas.  Em alguns  períodos  algumas  micro  e
pequenas empresas têm redução de alíquotas de alguns impostos, como IPI, PIS e
Cofins,  e  têm  um  volume  de  recursos  disponibilizados,  tanto  não  reembolsáveis
quanto  reembolsáveis.  Entram  aí  todas  as  subvenções  econômicas,  o  programa
Inova Brasil, da Finep; o Inova Empresa, dependendo da área em que ele sai; os
recursos do capital inovador e toda a linha de financiamento do BNDES, que inclui
parque tecnológico.

Aqui temos a síntese de todos os outros  slides, porque eu não sabia se ia caber
tudo na tela.

Estou  no  fim.  Temos  aqui  uma tela  sobre  como são  os  recursos  nas  diversas
etapas. A primeira são os federais; a segunda, os municipais e estaduais; e a terceira,
os  privados.  O azulzinho é a  parte  de  projetos,  o verdinho é a  implantação,  e o
marrom são os parques em operação. Vocês podem ver que os recursos federais são
os menos significativos. Efetivamente dá para ver que o maior volume de recursos
são os recursos de estados e municípios e os privados.
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Temos aqui um pouco do que pretendíamos quando fizemos o projeto, no sentido
de criar linhas de desenvolvimento específicas para implantação. Vou deixar isso na
apresentação para quem quiser ver.

Vou  fazer  um  comentário  sobre  a  chamada pública.  Temos  aqui  uma chamada
pública  do  MCTI-Finep.  Ela  teve  R$640.000.000,00  e  acabou  tendo  mais
R$2.000.000,00 do CNPq. Foram R$90.000.000,00 de recursos não reembolsáveis,
sendo R$60.000.000,00 para a linha de parques e operação e R$30.000.000,00 para
a  linha  de  parques  em  implantação.  A  parte  de  crédito  reembolsável  foi  de
R$500.000.000,00;  e  a  parte  de  participação  acionária  das  empresas,  de
R$50.000.000,00.  Efetivamente  todo  recurso  não  reembolsável  foi  alocado.  Com
relação  aos  recursos  reembolsáveis,  infelizmente  ainda  não  tivemos  propostas
estruturadas. A Finep e o BNDES nos informaram que já receberam várias consultas;
existem empresas  se estruturando para encaminhar  propostas,  mas as  propostas
ainda não foram encaminhadas.

Acho  que  vale  uma  reflexão,  se  é  uma  questão  de  estarem  prontas  para
encaminhar ou se, muitas vezes, é aquela história de sempre. Em algum momento
pega a questão de garantias bancárias. Por mais que exista fundo garantidor que
reduz risco do crédito, não se evita que se deva dar um tipo de garantia. Muitas vezes
criamos, criamos e criamos instrumentos, mas na pontinha precisamos muitas vezes
de uma carta de fiança bancária, que, na verdade, faz com que o incentivo recebido
pela empresa seja transferido para o banco. Devemos pagar juros muito altos para o
banco.  Em  outros  casos,  muitas  vezes,  a  empresa  não  tem  garantias  bancárias
suficientes para bancar o negócio.

Nessa chamada dos parques tecnológicos, na linha A, Minas Gerais entrou com
R$24.800.000,00, que são os recursos não reembolsáveis dos projetos em operação.
O BH-TEC, por exemplo, entrou com R$7.900.000,00 no primeiro acerto. Na linha B,
a  de  parques  em  implantação,  Minas  Gerais  entrou  com  uma  proposta  de
R$22.600.000,00,  e  a Universidade Federal  de  Juiz  de  Fora  foi  enquadrada com
R$4.200.000,00.  Houve  um  total  de  R$12.000.000,00.  Há  algumas  segundas
chamadas e alguns reenquadramentos, mas efetivamente esses são os principais
recursos.
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O edital do CNPq complementa outro de R$12.000.000,00 com esse formato de
apoio à infraestrutura das incubadoras. Ele está somado àquele volume de recursos.
Na  verdade,  juntamos  esses  R$12.000.000,00.  São  R$90.000.000,00  da  Finep  e
mais  R$20.000.000,00  para  parques  tecnológicos  em  implantação  e  mais
R$12.000.000,00  do  CNPq.  Então,  na  verdade,  tivemos  R$122.000.000,00  de
recursos não reembolsáveis,  fora os R$500.000.000,00 de recursos reembolsáveis
que ainda estão aí para serem tomados.

Existem essas outras linhas. Não falarei muito sobre elas, pois estão no site para
quem tiver interesse. Temos a linha do BNDES Inovação e a do Funtec. No caso do
BNDES Inovação, em vários momentos tanto o PSI Inovação quanto o PSI Máquinas
e Equipamentos acabaram ficando em condições mais vantajosas. Então acho que,
sempre que entrarem nas linhas para procurar recurso, é importante dar uma olhada
no PSI, para ver se ele está em condições mais interessantes. Hoje ele está 5%. Por
outro lado, a linha de financiamento do BNDES tem a TJLP de 5%, com até 4,8% de
taxa de risco das empresas. Então isso pode chegar a quase 10% ao ano.

Agora são alguns exemplos de financiamento. Meu tempo se esgotou. Esses são
alguns  exemplos  da  Fapemig  e  da  Capes.  Abordamos  alguns,  mas  praticamente
todas as fundações de amparo e todos os estados têm algum tipo de financiamento
para apoio à parte tecnológica e a alguns municípios. São José dos Campos é um
exemplo. Há todo um esforço feito junto às universidades e aos centros tecnológicos
para  tentar  fortalecer.  Quer  dizer,  já  sabemos  que  os  parques  tecnológicos  são
instrumentos efetivos, que funcionam em todo o mundo para consolidar plataforma de
ciência e tecnologia e desenvolver empresas inovadoras. Cabe a nós agora ajustar e
calibrar os instrumentos e entender onde pegou e onde não deu certo, fazendo um
trabalho  de  articulação  do  governo  federal  com  estados  e  municípios,  para  que
efetivamente esse circuito tenha o melhor uso possível. Obrigada. Desculpem-me a
confusão.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O  presidente  -  Está  tranquilo.  Muito  obrigado  à  querida  Maria  Luisa  Campos.

Agradecemos a sua participação. Com a palavra, o Sr. Paulo Renato Cabral.
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Palavras do Sr. Paulo Renato Cabral
Bom dia. Agradeço o convite para participar deste debate. Sou representante do

setor  privado,  não sou de universidade nem do governo.  Sou um empresário que
trabalhou alguns anos nessa área de incubação e parques tecnológicos e hoje tenho
uma empresa de inovação representada por aquelas logomarcas. Portanto trabalho
com empresas de tecnologia, que são o foco deste debate.

Perguntei-me esta  semana,  já  que  estaria  aqui  no  Legislativo,  sobre  as  várias
demandas que os parlamentares devem receber para atendimento à sociedade, por
via de projetos de lei,  políticas públicas.  Fiquei pensando o que eu priorizaria,  se
fosse deputado.  A gente precisa de uma política consistente,  de  apoio  à área da
saúde, às escolas, mas agora vem um grupo falando de parques tecnológicos. Para
que uma política, uma indução, o financiamento desses empreendimentos, se eles
competem tanto com outros instrumentos, com outras demandas sociais, talvez até
mais prioritárias do que eles? Vou buscar essa reflexão com vocês. Por que vamos
financiar  esses  parques  -  vai  ser  difícil  eu  ler  minhas  perguntas  -,  se  esses
empreendimentos,  as  incubadoras,  em  termos  numéricos,  geram  volume  de
emprego, digamos, menor do que uma empresa tradicional?

Vi aqui - se não me engano - 5 mil empregos gerados pelas incubadoras de Minas e
pelos parques. Uma subsidiária da Fiat Automóveis gera 10 mil empregos e fatura
R$6.000.000.000,00. Para que vamos financiar esses empreendimentos se há um
elevado custo de manutenção? Existem empreendimentos que geram mais empregos
e  têm  custo  de  manutenção  muito  mais  baixo  para  o  Estado.  E  eles  também
contribuem muito pouco com o PIB do Estado. Falamos do nosso Produto Interno
Bruto mais cedo, na abertura: se eles representam tão pouco, por que vamos investir
nesses empreendimentos? E se eles atendem a um público muito seleto - acho que é
isso o que está escrito -, às vezes até chamado de elitizado por nossa sociedade?
São engenheiros, químicos, físicos, biólogos, PhDs, mestres e doutores. Por que eu,
como parlamentar, vou atender a esse pleito, se a grande maioria da população não
sabe o que é um parque e tampouco uma incubadora? Para que vamos fazer isso?

Se  analisarmos  esses  empreendimentos  sob  a  matriz  econômica  tradicional,
teremos que encerrar esse debate; ele não vale nada. O importante é investir em
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pequenas empresas tradicionais, em indústrias e distritos tradicionais, na agricultura,
na pecuária, na siderurgia e na mineração. Sob essa ótica tradicional, nada do que
discutimos vale. Portanto, a nossa ótica tem de ser outra, e é isso que vou tentar
trazer agora, responder ao porquê de se investir nesse tipo de empreendimento.

Primeiramente vou falar sobre uma questão clássica, que é o emprego. Fiz uma
linha muito simples, obviamente pode carecer de maior profundidade e substância.
Mas como a remuneração de um trabalhador cresce, digamos assim, em um sistema
de  trabalho?  Não  coloquei  serviços  e  outras  questões  para  não  complicar,  mas
sabemos que temos um poder aquisitivo melhor em trabalhos domésticos e na área
rural; depois no setor de comércio, na indústria e nas empresas de tecnologia ou alta
tecnologia.  As empresas  de alta  tecnologia  pagam os  melhores salários  tanto  no
Brasil  quanto  em  qualquer  lugar  do  mundo.  O  que  acontece  em  uma  matriz
econômica,  especificamente  em  uma  matriz  de  trabalho  em  um  estado,  em  um
município  ou  em  um  país,  quando  não  há  aquela  última  etapa?  Então,  o  que
acontece?

As iniciativas de formação de mestres e doutores, como foi dito aqui, e o próprio
programa agora com investimentos maciços no Ciência sem Fronteiras vai  formar
pessoas,  mestres  e  doutores,  engenheiros,  etc.  para  trabalhar  na  última  ponta
daquela minha linha.

Se aquela ponta não existe, esse cidadão buscará emprego possivelmente em uma
indústria tradicional, pois não há uma empresa de tecnologia onde trabalhar, falando
de forma bastante simplista.

No início, ouvimos o deputado Paulo Lamac, que me citou até como vizinho. Ele foi
meu conterrâneo de formação na UFMG, mas não foi trabalhar em uma empresa de
tecnologia. Ele empreendeu o seu próprio negócio e, de certa forma, em tese, pois
não poderia dizer isso de forma absoluta, tirou o espaço de alguém que poderia estar
administrando aquela empresa. Como eu e outros, ele foi um engenheiro que, em
tese, regrediu nessa cadeia. Se analisarmos a questão, veremos que aquele sujeito
que não teve a oportunidade de trabalhar na empresa de tecnologia buscou emprego
na  indústria  tradicional.  Se  ele  encontrou,  tirou  o  emprego  daquele  cidadão  que
poderia estar  trabalhando na indústria  tradicional.  Aquele cidadão,  então,  buscará
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trabalho no comércio, onde há um volume maior de oportunidade de emprego. Se ele
encontrar, tirará o emprego daquele cidadão que se preparou, ou que teria aptidão,
mas teve de trabalhar no comércio local do seu município ou de uma grande cidade.
Espero que ele não regrida mais, mas é isso o que acontece e é absolutamente real e
prático.

Vocês podem ler na literatura sobre o mundo do trabalho ou podem pesquisar sobre
os egressos da engenharia que fizeram pós-graduação, mestrado e doutorado em
qualquer universidade de Minas Gerais, para fazerem uma análise e verificarem onde
eles trabalharão depois da conclusão do seu curso. Sou testemunha disso, pois me
lembro de alguns colegas que foram trabalhar com vendas e outros negócios não
ligados à engenharia. Tudo isso gera uma regressão da cadeia do trabalho, pois dois
desempregos são gerados, o da ponta, que é de alto luxo - e todos nós pagamos por
essa graduação e pós-graduação -, e o do outro lado, que é de má qualificação. Por
isso é importante criarmos ambientes para conseguirmos trabalho e emprego para
essas pessoas ou para que, obviamente, elas possam empreender os seus próprios
negócios.

Quando essa cadeia ocorre de forma virtuosa, como em vários polos citados em
outros  debates,  como o  Vale  do  Silício  e  outros,  sabemos  que  há empregos  de
altíssima qualificação em uma ponta, com massa salarial extremamente elevada, que
faz com que seus ocupantes gastem muito naquela cidade, melhorando toda a sua
economia.

Há dois exemplos. Campinas, polo tecnológico relevante, é uma cidade de altíssimo
custo de vida, devido a essa enorme massa de trabalhadores com conhecimento de
empresas intensivas em tecnologia. Isso faz com que aluguéis, restaurantes, comida
e tudo o mais fique mais caro do que até mesmo em Belo Horizonte. Isso acontece
também em São José dos Campos, cidade citada aqui.

O outro exemplo diz respeito a essa simplória figura de um frango. Imagino que
todos vocês, pelo menos a cada 15 dias, comam um frango como esse de forma feliz
e  satisfatória  em  casa  com  a  família.  Talvez  no  Dia  dos  Pais  todos  tiveram  a
oportunidade de almoçar com a família. Falo de frango porque o tema é incubadora.
Quando vou ao supermercado e compro um frango congelado, resfriado, ou como for,
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fico muito feliz por ter pago pouco. Aquelas empresas, Sadia, Perdigão, ou qualquer
outra, ou o produtor de Pará de Minas, enfim, ficam felizes com a minha compra, mas
mais feliz ainda fica quem atua nessa cadeia.

Para produzirmos um frango, temos de ter ração, vacina e genética. Aquele frango
que  levamos  para  casa  é  bem interessante.  Passaremos  a  analisar  a  razão  das
incubadoras e parques.

Essas são algumas empresas fornecedoras de ração para os frangos que comemos
em nossas casas.

Vocês  estão  vendo  que  todas  as  empresas  de  ração  de  frango  do  Brasil  são
internacionais. Aqui, temos as empresas de medicamentos, que produzem vacinas,
hormônios de crescimento, etc. Não consigo ver os nomes daqui, mas são a Bayer,
Merck, Glaxo Smith, etc. Ou seja, todas elas também são empresas internacionais.
Portanto  são  pequenas  iniciativas,  extremamente  relevantes  e,  às  vezes,  pouco
apoiadas, como as da Vallée, da Ouro Fino e uma outra de que me esqueci o nome,
produzindo medicamentos nessa área.

Por fim, o mais chocante é a genética. Quando compramos no supermercado o
frango da Sadia ou de qualquer outra companhia, aquela raça - para simplificar o
termo “genética” - não é nacional, não foi produzida aqui, é fruto de um cruzamento
de várias espécies, etc., etc., gerada em outro país, a maioria nos Estados Unidos ou
na Inglaterra. Então cada frango que consumimos não só pagamos por aquela matriz
que compramos,  mas também por  um royalty  para aquele  país que produziu.  Os
frangos caipira e de granja estão fora disso, mas não têm capacidade de atendimento
de todo o mercado. Ou seja, em cada quilograma daquele saboroso frango que você
come no final  de  semana,  paga-se  um  percentual  de  royalty  para  uma empresa
internacional. Vocês devem estar achando que estou fazendo uma brincadeira, mas é
uma coisa muito triste, porque agora é o frango, mas também está começando a
acontecer com a genética bovina, suína e, daqui a pouco, para qualquer leite que
bebermos  vamos  pagar  royalty  para  uma  empresa  ou  do  Canadá  ou  da  Nova
Zelândia. Então, em algum momento, para termos melhorias, por exemplo, no nosso
tradicional  leite  da  Itambé,  vamos  ter  de  pagar  royalty  para  alguma  empresa
internacional.
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Poderia  fazer  uma  alusão  ao  minério  de  ferro  e  à  importação  de  produtos
beneficiados, porque isso já conhecemos, mas resolvi trazer um exemplo de consumo
do nosso dia a dia, mostrando que, sem o desenvolvimento tecnológico apropriado,
sem  a  criação  de  empresas  de  genética  de  frango,  de  rações  de  frango,  de
medicamentos para esse setor,  vamos ficar absolutamente dependentes, enviando
royalties para fora. Ou seja, nós nos preocupamos com os royalties do petróleo para
a educação,  que é fundamental,  mas pagamos muito mais  royalties por  consumir
produtos  que  para  nós,  a  princípio,  tem  baixo  valor  agregado,  mas  onde  essas
empresas  faturam  muito  alto.  Não  sou  contra  nenhuma  delas,  porque  geram
oportunidades, mas o pleito aqui é criar ambientes e oportunidades para que essas
empresas sejam criadas no Brasil. Que isso fique aqui, no Brasil, e possamos vender
para fora, como foi o caso da Embraer, citado anteriormente. Então por que investir
nessa política? Ok. Elas geram, de fato, uma quantidade menor, mas são empregos
de alta qualificação, de alta renda, que impactam o Estado ou aquele município local.
Geralmente a infraestrutura de incubadoras e parques pode ser compartilhada por
várias empresas. Não há como a Fiat e a GE produzirem o carro na mesma fábrica.
Não  há  como  mudar  aqueles  robôs  e  linhas  de  produção.  Em  empresas  de
tecnologia, às vezes o mesmo laboratório pode ser usado de forma simultânea por
várias empresas.

Desculpem-me,  não  estou  lembrando-me  do  que  está  escrito  aqui.  Item  3?  (-
Pausa.)  Isso,  pouca  representatividade.  No nosso Estado,  há  mais  de  200  anos,
extraímos minério da terra e produzimos aço. Começamos a vender conhecimento há
mais ou menos 30 anos, com a Biobras, que foi a pioneira. Então temos muito pouco
tempo em relação ao que foi a matriz econômica deste Estado ao longo dos 300, 400
anos, desde que os portugueses chegaram aqui.

Não estou conseguindo ler a quarta. Quem pode ler para mim? Grupo social seleto.
Sim, mas com esse emprego de alta qualificação e que tem condições de gastar e
distribuir essa renda.

Para que as pessoas conheçam mais esse tema, é fundamental que haja iniciativas
de disseminação da ciência, tecnologia e inovação, não apenas as que são feitas,
mas também iniciativas que cheguem ao grande público.
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Vou fazer um rápido parêntese: os americanos sabem fazer isso muito bem. Desde
crianças,  os  filhos  deles  e  os  nossos  consomem  os  super-heróis,  todos  os  dias
assistem a filmes e  desenhos  da Marvel,  por  exemplo.  Se fizermos uma análise,
todos os heróis americanos que os nossos filhos gostam são cientistas. Com exceção
do  Super-Homem,  todos  os  outros  heróis  são  cientistas.  Então,  uma  criança
americana começa desde cedo a gostar de um herói, que é forte, luta contra inimigos,
mas, na vida real, é um cientista.

Além de trabalhar empregos,  trabalhar  a chamada tecnologia nacional,  estamos
falando de um legado para o futuro. Peguei esses dados do Data Viva, iniciativa do
governo  de  Minas  feita  pelo  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas.  Esse  estudo
mostra, de forma consolidada, onde estão empregadas as pessoas em Minas Gerais.
Se não me engano, 45% das pessoas estão empregadas no setor público. Parece-me
que a folha de pagamento do Estado de Minas Gerais possui um volume de 600 mil
ou 700 mil funcionários. Isso é absolutamente inconcebível. Possivelmente é a maior
folha de pagamentos da América Latina. Se o Estado fosse uma empresa,  talvez
fosse uma das maiores multinacionais do mundo. Temos de rezar todos os dias para
os secretários de Fazenda e de Planejamento, porque é desastroso pagar 750 mil
funcionários. Se crescer mais, o desastre será maior. Vocês podem ver que o volume
de emprego nas outras áreas não é tão grande assim. Então, o Estado tem de pagar
750 mil pessoas em não sei quantos municípios, porque o número é muito grande. Se
verificarmos, a nossa diversidade econômica é dependente quase 50% do minério de
ferro.  Há  um  mês,  o  preço  do  minério  de  ferro  caiu  40%.  O  que  isso  causa  à
arrecadação do Estado? O impacto é brutal. Isso vai ser sentido no mês seguinte,
dois meses após, no orçamento da Fapemig, sobre o qual o Heber vai falar. Ela vive a
partir do ICMS do Estado, mas, como o Estado não consegue pagar suas contas, não
faz repasses para a Fapemig,  que não lança editais e bolsas,  não apoia parques
tecnológicos. Não adianta nada. Ainda somos dependentes, de forma absoluta, dessa
matriz  econômica.  Se  tivéssemos  essa  matriz  econômica  e  200  mil  funcionários
públicos, era possível equilibrar as contas do Estado. Pagar 700 mil servidores? É um
caos.  A  questão  de  parques  e  incubadoras  aceleradoras  e  empreendimentos
inovadores não é uma moda, não é simplesmente uma coisa interessante, diferente,
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mas a sobrevivência do legado futuro do Estado de Minas Gerais e,  acredito,  de
outros estados brasileiros.

Pediram-me que viesse falar sobre um estudo que a minha empresa fez - a minha
colega da ABDI utilizou alguns slides - sobre financiamento. Existe o financiamento.
Não vou detalhar isso, mas se os senhores entrarem hoje nos sites das instituições,
vão encontrar dificuldades enormes, porque é necessário pesquisar em vários locais,
esperar um edital sair, aguardar a sua conclusão, ligar para a Finep ou para o CNPq
todos os dias para saber por que o dinheiro não foi liberado. São tradições da nossa
cultura  burocrática  que  ainda  persistem  em  qualquer  área  da  nossa  sociedade.
Existem  recursos  e  oportunidades,  mas,  muitas  vezes,  estão  desintegrados,  não
estão colidindo para o propósito maior desses empreendimentos.

Portanto, deixo sugestões que podem ser discutidas ao longo do dia. Entre elas,
está a execução da Lei de Incentivo à Inovação, que já foi editada neste Estado. O
deputado Paulo Lamac mencionou a data, não sei se foi em 2008 ou em 2007. Ao
lado disso, o Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica. Os parlamentares desta
Casa criaram uma lei. Não criamos o comitê gestor e nem destinamos recursos para
o  fundo,  então  para  que  a  lei?  Ela  deve  ser  revista,  melhorada,  modificada  e,
obviamente, executada.

A segunda questão seria a definição de regras, políticas de uma lei consistente para
esse  tema.  Como  disse  nossa  colega,  há  uma  enorme  demanda  para  esses
empreendimentos em localidades em que não há nenhum atributo para que se crie
um parque ou uma incubadora. Os lugares muitas vezes são penalizados por uma
distribuição  não  técnica  dos  recursos.  Em  locais  onde  há  um  projeto  bem
fundamentado  e  em  que  existe  uma  comprovação  técnica,  que  deve  ser
implementada num parque ou incubadora,  no caso de uma mudança de prefeito,
reitor ou secretário, o projeto é descontinuado. Isso é um absurdo. Se um parque,
uma incubadora ou uma aceleradora foram bem fundamentados e têm sentido numa
região, descontinuar é jogar dinheiro público fora. É um crime. Quem age assim -
prefeito, secretário ou reitor - é criminoso e deveria saber disso. Pena não ter essa
consciência.  Se há realidade naquele empreendimento, esta deve ser continuada,
porque estamos falando em um legado para o Estado, em uma política de Estado, e
não em uma política por política.
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Por  fim,  é  preciso  implementar  uma  ação  estruturante  de  divulgação  dessas
iniciativas, como este seminário, para que as pessoas de todas as classes possam
entender esse tema e reconhecer que ele é tão relevante quanto hospitais e escolas.
Ou seja, saber que o setor precisa de uma política adequada. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Sr. Heber Pereira Neves

Bom dia a todos. Agradeço o convite, em nome do Prof. Evaldo Vilela, diretor de
Ciência,  Tecnologia & Inovação.  Houve uma alteração na agenda dele, e ele não
pôde vir pela manhã, mas virá à tarde. Agradeço também aos demais organizadores.

Considerando-se o  papel  da Fapemig,  ao falar  sobre  financiamento  de parques
tecnológicos e incubadoras, é importante esclarecer que o governo de Minas faz uma
política com orientação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao
lado da Fapemig,  que executa as  estratégias.  Qual  é o mecanismo utilizado? Os
editais.  O  primeiro  edital  de  incubadora  foi  de  2001,  no  valor  de  R$350.000,00.
Depois, houve em 2003 e 2007. A partir de 2007, os resultados são anuais. Isso é
uma vitória, uma demonstração do trabalho do governo de Minas. Os recursos foram
aumentando, ano a ano, acompanhando, em parte, as demandas das incubadoras.
Nesses editais, temos englobado todo o Estado.

Vemos em outros estados que é difícil sair da região metropolitana e dar incentivos,
devido  à  composição.  Mas,  como foi  dito,  em Minas  Gerais  há  heterogeneidade,
devido à quantidade de instituições públicas e de centros de pesquisa.

Há de se ressaltar, no mecanismo de editais, a forma como eles são executados. É
importante deixar claro que cada edital possui o seu objeto. Em 2011, o objetivo do
edital era fomentar a manutenção e promover o desenvolvimento das incubadoras;
em  2013,  ter  uma  estratégia  para  a  geração  de  novos  produtos,  processos  e
empresas  de  base  tecnológica.  Os  editais  acompanham  as  necessidades,  as
demandas das incubadoras.

Em relação a financiamento de parques tecnológicos, segundo a política da Sectes,
operacionalizada pela Fapemig, foram investidos aproximadamente R$30.000.000,00
no  Parque  Tecnológico  de  Belo  Horizonte  -  BH-TEC;  aproximadamente
R$10.000.000,00  no  parque  tecnológico  da  Universidade  Federal  de  Viçosa;  e
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R$10.000.000,00  no Parque Científico  e  Tecnológico  de  Itajubá.  Utilizamos  esses
dados, pois esses parques estão em operação.

Falando desse cenário forte em relação a incubadoras e a parques tecnológicos, a
Fapemig faz trabalho ainda maior em relação a financiamento, o que é importante
mencionar.  A Fapemig  tenta  realizar  um  trabalho  em  toda  a  cadeia  da  empresa
inovadora competitiva. O quero dizer com isso? Ela oferece linhas de financiamento
junto  ao  BDMG,  programas  e  mecanismos  de  apoio  às  empresas,  em  diversas
etapas. Uma empresa incubada recebe apoio, quando incubada e quando graduada,
até o momento do Pró-Inovação, uma parceria da Fapemig e do BDMG. Como a
Francilene disse,  um dos problemas das  empresas tecnológicas  é  a  garantia.  No
programa Pró-Inovação,  até R$1.000.000,00,  a empresa não precisa dar garantia.
Temos de ressaltar que esse programa é de 2011 e que a Finep, a partir de 2012,
começou  com  o  Inovacred,  um  programa similar,  mas  que  ainda  não  conseguiu
resolver o problema de garantia. A Fapemig e o BDMG estão assumindo esse risco,
ao ajudar as empresas a se desenvolverem.

Falando ainda de financiamento, junto à parceria da Fapemig e do BDMG, há o
Proptec,  uma  linha  de  financiamento  voltada  para  as  empresas  localizadas  em
parques  tecnológicos,  visando  a  apoiar  a  implantação,  a  manutenção  ou  a
modernização  dessas  empresas,  assim  que  forem  ali  instaladas.  Essa  é  a
demonstração  de  que  elas  possuem  projetos  inovadores.  Nessa  linha,  foram
investidos aproximadamente R$6.000.000,00. Recebemos mais de 13 propostas de
empresas nos parques consolidados por mim citados. É outra forma de financiamento
bem interessante e diferente para que possamos dar apoio. Além disso, há carência
para que as empresas tenham fôlego para começar a produzir e a gerar nota fiscal,
de modo a poderem quitar o seu compromisso.

Além desse financiamento, para compor essa cadeia, há o Tecnova, um programa
em  parceria  com  a  Finep.  A Finep  convidou  todos  os  estados,  mas  nem  todos
participaram. É um programa voltado para a micro e para a pequena empresa. Não
tenho dado fechado do número de empresas oriundas de incubadoras, ou seja, de
quantas empresas foram incubadas.

Foram aprovadas 51 propostas nesse edital. E está muito clara a participação de
empresas incubadas.
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Esse  edital  foi  de  subvenção  e  demonstra  que  é  importante  apoiarmos  essas
empresas tecnológicas,  em diversos momentos,  para  que elas  possam realmente
alavancar, conseguir superar a parte técnica e conquistar o mercado. O Prof. Renato
já citou os investimentos, a questão do emprego e dos impostos, então não entrarei
nessa questão, pois isso ficou muito claro.

Quando  analisamos  essas  empresas,  podemos  verificar  a  competência  delas,
apesar de hoje nos preocuparmos - e estaremos atuando no Tecnova - com o fato de
muitas dessas empresas possuírem apenas um produto em seu portfólio, o que cria
uma dependência muito grande. É importante trabalhar para que essas empresas
criem uma plataforma tecnológica, não ficando tão dependente de um só produto. É
essa  a  questão  da  cadeia.  Não  citarei  outros  mecanismos  e  editais  que  temos
desenvolvido com essa finalidade.

Mestres e doutores fazem parte de uma outra linha de financiamento por via de
edital  de subvenção junto à Secretaria  de Ciência e Tecnologia.  O edital  visa dar
apoio em bolsas e em alguns outros itens financiáveis, para que as empresas possam
contratar e, com esse recurso, pagar um mestre ou um doutor para atuar em sua
empresa, agregando valor ao desenvolvimento dos seus produtos.

Devido ao horário, ficarei por aqui, salientando essas questões de financiamento
em que a Fapemig tem atuado. É importante ressaltar que a Fapemig não está na
ponta, onde estão entidades como a RMI, para operacionalizar os mecanismos.

Nesse  ambiente  que  citei  de  empresa,  de  vários  desenvolvimentos  e  vários
programas, há a Finep criando o Tecnova e o Inovacred, que busca mais recursos.

Temos identificado que o ambiente está crescendo e se consolidando. Pelo fato de
a demanda ser muito maior, precisamos de mais recursos para conseguir dar esse
apoio e realizar todos esses trabalhos.

É importante que tenhamos uma alocação de recursos para que esse trabalho de
apoio às empresas tecnológicas possa ser realizado, para que elas se tornem mais
competitivas.

Fico por aqui. Essa é a mensagem da Fapemig em relação aos financiamentos.
Obrigado.
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Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos
para  fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de
perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. Reforçamos
também  a  recomendação,  feita  no  início  deste  ciclo  de  debates,  para  que  os
convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos
por  esta  Casa  evitem,  em  seus  pronunciamentos,  conteúdos  que  possam  ser
caracterizados como propaganda eleitoral.

Debates
O  presidente  -  Por  ordem  de  inscrição,  convido  o  Sr.  Ângelo  Andrade  Cirino,

representante da Prefeitura de Cataguases, a fazer sua intervenção. A pergunta será
dirigida à Sra. Maria Luisa.

O Sr. Ângelo Andrade Cirino - Bom dia a todos. Parabéns pela organização deste
ciclo de debates. Minha pergunta é bastante objetiva. O governo brasileiro tende a ser
esquizofrênico: dá com uma mão e tira com a outra. Enquanto eu estava no programa
CI Brasil, do governo federal, CNPq, houve um caso bastante curioso. Projetamos um
chip que foi fabricado fora, obviamente. Na hora de entrar, o fiscal da Receita Federal
queria porque queria abrir o cilindro, que só pode ser manipulado por robô, para ver o
que havia dentro, correndo o risco de estragar 200 mil chips num lote de teste. Como
é que a gente transforma a inovação tecnológica numa ação transversal e vertical?
Transversal porque tem de abranger todos os órgãos do governo que dizem respeito
a toda e qualquer transação que venha a ser realizada para inovação tecnológica; e
vertical  porque envolve  União,  Estados  e  Municípios  nesse  processo de  adensar
inovação tecnológica no Brasil.

De fato, é muito difícil fazer inovação tecnológica aqui. Um dos grandes inimigos da
inovação tecnológica, sem sombra de dúvida, é a Receita Federal. Como transformar
isso numa política de Estado, em que normativamente - por leis, decretos, portarias
etc. - todos os órgãos estarão envolvidos proativamente para o benefício da inovação
tecnológica no País?
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O presidente - Nossa sugestão é darmos sequência às perguntas e, após, cada
expositor  responderá  tanto  às  orais,  quanto  às  escritas.  Com  a  palavra,  o  Prof.
Renato Nunes.

O Sr.  Renato Nunes - Como estamos tratando da questão de financiamento em
relação a parques tecnológicos - e essa é uma aflição da nossa comunidade -, há
alguns aspectos interessantes para esta Casa, na linha das políticas públicas e do
orçamento delas. Não adianta haver políticas públicas sem que haja orçamento para
implementá-las, e esta Casa tem grande responsabilidade sobre isso.

Como se poderia tentar perenizar a garantia da continuidade dos investimentos? E
a Fapemig é um bom exemplo. Até que 1% virasse cultura, tínhamos dificuldades em
que esse valor fosse perenizado, e hoje é. A pergunta que se coloca é a seguinte: se
a Fapemig passa a ser uma agência de emulação, e não somente uma fundação
capaz de financiar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, dizemos que essa
política pública, que reserva 1% da arrecadação do Estado, não pode ficar como está.
Essa é a visão da RMI. Ela precisa, na realidade, ser aumentada. Investimento em
inovação é um investimento grande, e não queremos retirar recursos da ciência e
tecnologia  como  alguns  pesquisadores  acham  que  se  faz.  Portanto,  é  algo  que
poderia ser discutido aqui na Assembleia, e gostaria de ouvir a opinião dos nossos
painelistas.

Tomando a fala do Paulo Renato como exemplo, aquele número que apresentei de
impostos  que  hoje  são  pagos  pelas  empresas  que  passaram  pelo  sistema  -  a
Francilene apresentou um número; foi erro nosso, da RMI, ao repassar o número; é
só das empresas incubadas e não das incubadas e graduadas -, na realidade, se o
dinheiro que está sendo investido é esse, se o retorno em impostos já é superior ao
dinheiro investido, não estamos tirando dinheiro da saúde - isso aprendi com o Paulo
Renato: estamos pondo dinheiro na saúde. Estamos tirando dinheiro da educação?
Não, não estamos.

Agora já estamos colocando dinheiro na educação. Quem sabe,  na tentativa de
criar  a confiança necessária,  se há tantos  por cento para a educação,  tantos por
cento para a saúde, tantos por cento para isso e aquilo, podemos pensar em alguma
coisa.  Sei  que  nenhum  governante  gosta  de  vincular  recursos,  mas  talvez  um



454
____________________________________________________________________________

percentual  desse  possa  ser  reinvestido  no  sistema,  porque  ele  vai  multiplicar  o
retorno para o governo. Essa é uma política que poderia ser pensada. É a questão do
reinvestimento.

O secretário  Gamarano pode dar  alguma notícia sobre isso,  não sei  se  é  uma
provocação ou não. Vamos ter parques tecnológicos como carrinhos de pipoca? Não.
Vamos ter incubadoras como carrinhos de pipoca? Não. A secretaria de Estado vem
desenvolvendo, há algum tempo, a proposta de uma política pública, de um programa
mineiro de parques.  Talvez possa ser  de  incubadoras e parques,  como existe no
programa nacional. O secretário poderá tratar disso. Pelas conversas que temos tido
ao  longo  do  tempo,  parece  que  está  quase  pronta  e  poderia  ser  uma  primeira
proposta. Existe um programa estruturante de parques tecnológicos, mas não há um
instrumento legal - como em São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul  -  capaz de dar  a mínima garantia  de que aqueles  parques serão
aprovados por uma questão de mérito, e não por outra razão. Eu gostaria de ouvir os
painelistas sobre o assunto.

O presidente - Obrigado, Prof. Renato. Vamos conceder a palavra aos expositores
da Mesa, sugerindo que cada um responda às perguntas por escrito e aproveite para
fazer as considerações finais. Solicitamos que, se possível, leiam a pergunta para nos
situarmos. Com a palavra, inicialmente, o secretário Gamarano.

O Sr. Vicente José Gamarano - Agradeço, deputado Ulysses, a oportunidade de
voltar  à Mesa,  tendo em vista pergunta dirigida a minha pessoa,  na condição de
secretário de Estado em exercício. A indagação é da Teresa: “Abordar, por favor, os
investimentos  feitos  em  parques  e  incubadoras  em  Minas  Gerais  e  também
decorrentes da lei de inovação”. A pergunta é feliz e me permite, de uma forma muito
objetiva,  apresentar  alguns  dados.  No painel  anterior,  por  zelo,  dado  o  momento
eleitoral, como fora recomendado pelo próprio cerimonial e pelo fato de ser governo,
não quisemos entrar muito numa agenda de prestar contas ou de falar do governo em
si. A pergunta me permite, Teresa, abordar alguns números que efetivamente Minas
Gerais vem registrando.

É bom dizer que, pelo que percebemos - e não só em Minas Gerais -, a questão da
inovação é coisa recente no nosso país. Ciência e tecnologia são vistas como temas
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periféricos.  É  duro  dizer  isso  em relação às necessidades  prementes do  País.  O
Paulo Renato abordou o assunto com muita propriedade. Romper esse paradigma,
ter essa visão de áreas estratégicas portadoras de futuro requer que se trabalhe mais
que a questão cultural. Há que se verificar ainda o empreendedorismo. Esse trabalho
tem de começar na base, revendo inclusive o nosso ensino fundamental, trabalhando
esses  segmentos,  para  chegarmos  lá.  Hoje  há  um  grande  gargalo.  Estamos
trabalhando em programas e ações dentro das nossas próprias universidades para
romper com alguns dos grandes dilemas, como carreira, a pesquisa aplicada reverter
em bem para a sociedade, etc.

Em síntese, teria muito o que falar. Mas o propósito é responder à Teresa. Quanto
aos  investimentos  feitos  em  Minas,  podemos  fazer  um  corte  especificamente  em
2007, como o Heber bem explicou. A partir daquele ano, Minas talvez seja um dos
poucos  estados  da  Federação  que  fez  o  que  deveria  ser  feito.  Nossa  secretaria
chama-se Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e estamos falando só
do segmento voltado para a ciência e tecnologia,  até porque não computamos os
investimentos feitos nas duas universidades estaduais,  a Unimontes e a Uemg. O
Estado passou a cumprir a determinação constitucional de 1% da sua receita líquida
operacional.  Segundo  dados  do  último  exercício,  os  números  são  da  ordem  de
R$330.000.000,00. Foi o investimento feito na nossa Fapemig, a Fundação de Apoio
à Pesquisa. Para o próximo exercício, estamos trabalhando a proposta orçamentária
neste momento e está projetado - obviamente depende do comportamento da receita
- algo na casa de R$343.000.000,00.

Portanto,  a  secretaria  e  a  Fapemig  fazem parte  do  nosso  sistema operacional.
Nessa  perspectiva,  trabalhamos  com  um  percentual  dentro  desse  contexto,
exatamente financiando aqueles  projetos  que,  na nossa percepção,  vêm financiar
essas áreas estratégicas para o Estado.

No que tange a parques e incubadoras, foi citado aqui que Minas não investe em
ciência e tecnologia, que a lei de inovação parece estar só no papel. Temos dimensão
da  dificuldade;  recursos  sempre  são  escassos  em  relação  às  necessidades  de
qualquer segmento: educação, saúde e outros. Jamais teremos as cifras com que
sonhamos e desejamos,  ainda mais em se tratando de orçamento público,  que é
padronizado às suas receitas em funções de arrecadações, tributos, etc.
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Temos três parques implantados e três em fase de implantação e consolidação. Foi
investida uma quantia da ordem de R$60.000.000,00. A Hellen citou R$50.000,00;
meu número está divergindo do dela, porque investimentos complementares ainda
estão sendo feitos em alguns parques, e talvez isso não tenha computado. O BH-TEC
fez investimento da ordem de R$35.000.000,00, porque no Finep entramos com uma
contrapartida  de  R$5.000.000,00  para  todos  os  equipamentos  que  lá  foram
aportados. Então, não é uma ação de governo, mas os equipamentos estão sendo
investimentos  em  áreas  tecnológicas.  Na  parte  de  incubadora  foram  feitos
investimentos da ordem de R$14.000.000,00 a R$15.000.000,00 nos últimos seis ou
sete anos. Se somarmos tudo... Não só as incubadoras, apoiamos também, no caso,
a Biominas. São investimentos que estamos fazendo e apoiando fortemente porque
esses recursos são alocados em função das prioridades definidas.

Quando  eu  disse  que  temos  um  projeto  estruturante  no  governo  de  Minas  -
inovação e tecnologia rumo à economia do conhecimento -,  ele é sustentado por
quatro  projetos  estratégicos,  entre  os  quais  está o RIT,  que a Rede de Inovação
Tecnológica, que apoia mais do que essas ações de parques. Temos a atração de
centros de P&D. A questão da Embraer foi citada pela colega da ABDI. A Embraer
trouxe seu centro de P&D para Minas Gerais, que iniciou com 100 engenheiros na
área de desenvolvimento e já está ampliando esse número para 150. O governo do
Estado, numa visão de atração de centros de P&D - porque estamos falando de uma
plataforma de inovação -, aportou recursos da ordem de R$36.000.000,00. Podemos
citar vários casos de investimentos na área de empresas que estão trazendo essa
base tecnológica para o Estado. Acho que discursar sobre essa mudança, sobre esse
paradigma é a grande visão do Estado, que quer mudar a sua base econômica, sair
da  base  de  commodities e  partir  para  áreas  portadoras  de  futuro.  Há  também a
questão do aeroespacial, em que estamos trabalhando fortemente.

Falei de alguns números relativos ao que foi investido nas universidades federais,
em  CTs  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  últimos  seis  anos,  algo  em  torno  de
R$400.000.000,00,  financiando laboratórios,  apoiando pesquisas, desenvolvimento,
enfim,  uma enormidade de ações que estão sendo feitas  na  perspectiva  de uma
plataforma de inovação.
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A lei de inovação não está só no papel; ela está na Fapemig, no BNDES. Já foram
investidos  cerca  de  R$60.000.000,00;  é  um  programa  relativamente  novo.  A
oportunidade aqui não é para prestar contas, mas quando se fala que não se fez
nada, é muito temerário e não é bem essa a realidade.

A pergunta da Teresa me deu a oportunidade de trazer outros números. Deputado
Ulysses Gomes, Renato, que tem sido um parceiro, sabe dos esforços que estamos
envidando para superar barreiras. Posso dizer ao Sr. Renato que estamos juntos aqui
porque acreditamos nisso. Esta é a Casa do povo e é aqui que se definem políticas
públicas.  Orçamentação  nada  mais  é  do  que  a  quantificação  monetária  de
programação.  Se  assim  entendermos  e  programarmos,  isso  está  dentro  das
programações e esta Casa tem feito um acompanhamento sistemático de avaliações,
não só por meio das comissões específicas, mas também por meio de audiências
públicas  para  verificar  os  feitos  e  se  os  recursos  públicos  estão  sendo
adequadamente aplicados.

Quanto à questão de ampliar o limite, eu ainda conversava com os companheiros
sobre o assunto, mas acho que o governo tem um papel indutor no impulsionamento
de  determinados  segmentos.  Mas  precisamos  ser  inovadores  na  busca  de
financiamento. Acho que temos de romper um pouco, e não ficar dependentes de
orçamento público.

Acho que precisamos ter essa dimensão. Se olharmos para fora, estamos falando
de  um  mundo  globalizado  e,  como  lá  fora  está  dando  certo,  da  perspectiva  de
fazermos um benchmarking. Comentei com a Francilene que buscamos nos Estados
Unidos  a questão da visão cooperativa,  como financiar  uma inovação,  como está
nesse alinhamento de indução de perspectiva nos próprios parques de incubadoras.
Enfim, precisamos também copiar  e aprender  um pouco com esses modelos  que
estão fora, para que possamos inovar o sistema de financiamento. Mas não faltará o
apoio  do  governo  de  Minas,  tenham  certeza  disso,  porque  já  estamos  nesse
empreendimento.  Naturalmente,  pelo  crescimento  da  receita  e  pela  expectativa,
estaremos  sim  apoiando  a  expansão,  Prof.  Renato,  mas  com  essa  perspectiva.
Vamos tentar fazer dos recursos que temos um alavancador de outras fontes. Acho
que esse é o caminho natural, numa visão mundial.
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Agradeço a oportunidade. Não quero me alongar, porque ainda há muitas perguntas
para serem respondidas.

O presidente -  Obrigado, secretário. Com a palavra, a Sra. Francilene Procópio,
para responder aos questionamentos e fazer as suas considerações finais.

A Sra. Francilene Procópio Garcia - Obrigada, deputado. Quero iniciar respondendo
a duas perguntas, que passo a ler. A primeira pergunta é do Prof. Daniel Borato, da
Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei:  “Considerando  a  lentidão  dos
mecanismos públicos de investimento nos parques tecnológicos públicos, a chave
para acelerar esse desenvolvimento não seriam os parques privados? Quais são as
ações da Anprotec a esse respeito?”. Prof. Daniel, essa é uma das trajetórias que
buscamos vislumbrar no Brasil, até porque os parques privados, na realidade, tratam
de  investidores  que  gostariam  de  criar  alternativas  de  colocar  esses  recursos  e
enxergam, nos hábitats de inovação, particularmente nos parques tecnológicos, uma
alternativa  rentável  para  que esse recurso  seja  investido.  Infelizmente  não temos
ainda nenhum caso concreto de uma consolidação de um parque privado que tenha
começado  do  seu  nascedouro,  obviamente  com  esse  critério,  e  que  esteja  em
operação. O que sabemos e vimos acompanhando em todo o Brasil são em torno de
seis iniciativas diferentes, algumas na Região Sudeste, no próprio Estado de Minas
Gerais, que estão numa fase de estudo de viabilidade.

A Anprotec tem procurado acompanhar, por meio da ponta, em que estão os nossos
associados mais próximos, os critérios que esses investidores estão colocando na
mesa,  até  porque  sabemos  que uma parte  desses  recursos  vai  acabar  vindo  de
fontes  como o  próprio  BNDES.  O  Campagnolo  mostrou  uma  novidade  no  edital
lançado em 2013 pelo MCTI, que, na sua composição, numa única chamada, tem um
item, que é o crédito para parques tecnológicos da ordem de R$500.000.000,00. Esse
crédito está à disposição não só das empresas que vão operar e se instalar lá dentro,
mas também de investidores imobiliários que queiram pegar esses recursos e colocá-
los lá dentro. Para que não haja uma lambança - para usar uma expressão trivial - de
uso desses recursos, o que tentamos fazer, neste momento, é colocar, com bastante
cuidado  e  cautela,  os  critérios  para  que,  de  fato,  esteja  sendo  concebido  um
verdadeiro  ecossistema  de  inovação  com  todas  as  condições  que  já  foram
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largamente colocadas aqui.  Na medida em que isso for  viável,  obviamente essas
questões  se  tornarão  realidade  e  serão  bem-vindas  dentro  dos  indicadores  de
sucesso que temos monitorado.

A outra pergunta vem do Luciano Meira, da Prefeitura de Montes Claros: “Poderia
detalhar  o  Plano  Regional  de  Desenvolvimento  do  Norte  de  Minas,  que  foi
mencionado em sua fala?”. Esclarecendo, temos um trabalho que já está concluído
na região Norte, e na região Nordeste está em processo de conclusão, que é juntar
todos  os  Estados  dessas  regiões  para  discutir  conjuntamente,  como  foi  dito  por
alguns de nós,  a  necessidade  de  termos estratégias  de investimento  em ciência,
tecnologia e inovação num patamar mais regional, aproximando as dificuldades, as
oportunidades e criando mecanismos que possam estimular uma ação mais regional
em termos de intercâmbio e de fomento.

No caso da região Nordeste, esse plano acabou de passar por um processo de
homologação, numa versão inicial, e o secretário Vicente fez parte desse processo.
Estamos com um documento que, até o final de agosto, será revisado, com a inclusão
de um plano de operação para os próximos 20 anos.  Na realidade são objetivos
estratégicos, um plano de metas e ação que será trabalhado regionalmente.

Entra aí  o Norte de Minas. Teremos uma reunião logo depois da finalização do
plano, que será editado e entregue a um conjunto de atores importantes da sociedade
em todos esses estados, entre eles Minas Gerais. No dia 2 de setembro, faremos
uma reunião do Consecti com o BID, exatamente para começar uma discussão em
torno de alternativas de financiamento para algumas dessas ações.

Antes de passar para a última pergunta, queria abordar aqui a questão do Renato e
já  apresentar  algumas  considerações  finais.  Temos  três  grandes  desafios  nessa
questão dos recursos. A Maria Luisa já colocou muito claramente o primeiro:  não
termos a cultura de colocar prioridades na mesa, com base em alguns critérios, já que
os recursos sempre serão escassos, sejam públicos, sejam privados. Nesse aspecto,
o primeiro passo fundamental - e esta Casa certamente tem um papel importante - é
discutir com os atores relacionados à criação desses hábitats de inovação em Minas
quais  as  prioridades do Estado no que diz respeito às  melhores condições de as
coisas se concretizarem e se materializarem de forma sustentável, sem esquecer do
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alinhamento entre as políticas locais,  as nacionais  e as tendências internacionais,
obviamente,  nas  rotas  de  crescimento  em  Minas  Gerais.  Aí,  acredito  que  os
mecanismos, com essa clareza, serão mais facilmente ajustados.

Outro  desafio  fundamental  nosso  é  o  fato  de  não  existir  uma  agenda  de
investimento clara. Infelizmente, no governo federal - e talvez, em Minas Gerais, o
governo estadual tenha encontrado uma fase de equilíbrio nos últimos anos -, não
temos um equilíbrio de carteira para assegurar que um plano feito para os próximos
cinco  anos  seja  efetivado  dentro  dos  patamares  de  índices  de  investimentos
seguramente afirmados pelos entes, em se tratando de fontes públicas. No âmbito da
Anprotec, vimos insistindo - e isso não é de hoje -, há mais de duas décadas, para
que as próprias agências possam dialogar entre si para termos, nessa carteira de
investimento,  uma  maior  clareza  das  fontes,  sejam  retornáveis,  sejam  não
retornáveis, sejam fundos, como é o caso da própria Finep nesse edital de 2013. E
uma outra novidade, nesse edital de parques, foi a criação de um fundo nacional de
capital  de risco,  sendo que a Finep escolheu um gestor que aplicará em parques
tecnológicos, inclusive aqui no BH-TEC.

Então é preciso termos clareza de que essa articulação e maior integração entre
agências deve existir.  A descentralização dos recursos na operação das agências
federais já exige que as FAPs, por exemplo, ou as agências de inovação locais se
planejem, porque nenhum recurso chegará se a FAP daqui não colocar, baseado na
carta de Salvador, sua contrapartida financeira, e o mesmo acontecerá em relação às
agências  de  inovação  locais.  Precisamos,  portanto,  nos  organizar,  e  um  papel
importante da ABDI, na ponta, é esclarecer para os empresários que buscarão os
recursos a situação em que esses recursos se comportam melhor e como se faz.

Finalizando, Renato, é fundamental definirmos, dentro dessa ótica de prioridades,
quem são os interlocutores locais  -  e  esse é  o terceiro  desafio  a  meu ver  -  que
sistematicamente  avaliarão  o  bom  encaminhamento  desses  recursos.  Assim,
acabará, de uma vez por todas, aquela pergunta: deu resultado ou não deu? Deu, e
ele está aqui.  Precisamos ter  um ambiente local que pense continuamente, avalie
sistematicamente, demostre para todos, de maneira muito transparente, os retornos e
saiba também provocar a descontinuidade em projetos que não podem continuar.
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Temos que acabar com essa história neste país de que tudo tem que continuar de
qualquer  jeito.  Às  vezes  um  projeto  tem  de  ser  descontinuado,  porque  não  tem
condições de ser levado adiante.

Gostaria  de  fechar  aqui  com  uma  última  pergunta  do  Vítor  Porto  Fonseca
Gonçalves, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Patos de Minas.
Vou resumir a pergunta: “De que maneira as universidades que são ambientes que
inspiram  grandes  ideias,  e  ideias  para  a  criação  de  negócios,  poderiam  propor
métodos ou formas para gerar essa interação entre estudantes e consequentemente
o surgimento de grandes ideias, negócios e incubadoras?” Gostaria de encerrar com
essa pergunta, por quê? Um dos grandes gargalos numa associação como a nossa é
a base da educação empreendedora. Se essa educação empreendedora não começa
do fundamental,  passando pelo nível  médio e chegando às instituições de ensino
superior, vamos ter a mesma dificuldade de sempre. É aquilo que o Paulo colocou:
pessoas  saindo  dos  cursos  superiores  para  fazer  a  mesmice  de  sempre,  não
contribuindo  efetivamente  para  a  transformação  desse  país.  Essa  cultura
empreendedora tem que ser colocada nas universidades. A universidade tem que se
tornar um ambiente empreendedor, desde a forma como ensina até a forma como
propõe seus projetos de extensão e como atua no P & D. A partir  daí,  entram as
incubadoras que vão aconselhar;  criar  as melhores formas de selecionar um bom
projeto; trazer um investidor de um capital que inicialmente vai ser importante para
aquele  negócio  evoluir;  olhar  junto  ao  núcleo  de  inovação  tecnológica  do  seu
ambiente se aquilo tem que gerar uma patente, se aquilo vai ter que sofrer uma ação
de transferência de tecnologia; onde esse nível pode contribuir e assim por diante.
São vários braços. Mas é fundamental investirmos mais fortemente nessa educação
empreendedora, nesses nossos ambientes.

Gostaria de finalizar, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui
discutindo com um estado tão importante, do ponto de vista desse pensar e desse
refletir sobre a contribuição da inovação como base transformadora para este país.
Muito obrigada.

O  Sr.  Vicente  José  Gamarano  -  Deputado  Ulysses,  será  que  eu  poderia  fazer
apenas um adendo nessa questão de Montes Claros?
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O presidente - Fique à vontade.
O Sr.  Vicente José Gamarano - Gostaria de complementar a pergunta do nosso

secretário da Prefeitura de Montes Claros. Nos dias 4 e 5 passados, tivemos uma
reunião,  no  MCTI,  do  fórum  do  Consecti  -  Conselho  Nacional  de  Secretários  de
Ciência e Tecnologia -, com a participação de todos, com o ministério apresentando a
plataforma  do  conhecimento,  se  assemelhando  muito  com  o  que  já  vínhamos
desenvolvendo aqui em Minas. No segundo dia, na CGE foi apresentado exatamente
esse programa para o Nordeste. E, quando falamos de Nordeste,  temos a região
Norte, Jequitinhonha e Mucuri, com 165 municípios que integram a base geográfica.
Estivemos  presentes,  participando  não  só  para  validação.  Foi  apresentado  um
conjunto de sugestões e discussões, e Minas estava lá representada. Permitam-me
dizer que não houve apenas a validação dos documentos: existe lá todo um conjunto
de  objetivos,  estratégias  e  ações,  e,  oportunamente,  tão  logo  o  documento  seja
repassado, estaremos fazendo as discussões com as diversas representações para
que  possamos  efetivamente  dar  a  nossa  cota-parte  de  contribuição  na
regulamentação desse plano proposto para a região Nordeste.

À parte de parques, que é o tema central, não me referi, mas quero acrescentar o
seguinte: estamos financiando estudos de viabilidade para sete novos parques no
Estado, e, entre esses novos parques, estão contemplados alguns daquela região
que abrange os 165 municípios do Norte e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Não
bastasse isso, dentro dessas áreas portadoras de cultura, está prevista uma área
espacial, já com alguns protocolos de intenções avançados na questão da planta do
bioquerosene,  envolvendo  a  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e
Mucuri, o próprio Instituto Federal de Montes Claros, a Unimontes, enfim, são ações
voltadas para essa linha, não só para incubadoras como também para a questão de
parques que vão contemplar essa região. Há também uma previsão da construção de
parque em Teófilo Otôni. Em síntese, acho que, dentro desses estudos de viabilidade
que estão sendo feitos com muita competência pelo pessoal da Universidade Federal
de Viçosa, muito em breve teremos instrumentos necessários para direcionar esses
investimentos. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, secretário Gamarano. Gostaria de agradecer mais



463
____________________________________________________________________________

uma vez à Francilene e passar a palavra para Maria Luisa, com suas considerações e
suas respostas.

A Sra. Maria Luisa Campos Machado Leal - Respondendo primeiro à pergunta do
Prof. Renato, realmente acho que é muito preocupante quando temos pouco recurso.

Temos no Brasil uma ciência muito reconhecida. É uma das melhores do mundo,
mas,  na  hora  de  transformar  isso  em  tecnologia  e  patentes,  ainda  não  estamos
conseguindo fazer isso corretamente. Então, devemos tomar muito cuidado para não
atrapalharmos o que está funcionando no intento de criar melhores condições para
fazer  com que efetivamente nos tornemos um país  mais inovador  do que somos.
Essas coisas são complexas e se resolvem na medida em que temos um mínimo de
planejamento.  Com  muito  orgulho  sou  funcionária  de  carreira  da  Fundação  João
Pinheiro em Minas, uma fundação que tem um enorme papel no planejamento do
Estado. A partir dos anos 1990, fomos obrigados a parar de planejar, porque não se
podia mais fazer isso. Era feio planejar e pegava mal, era politicamente incorreto, não
tinha mais dinheiro para planejar e avaliar. Então, a Constituição de 1989, em Minas,
obrigou o  Estado a  ter  o  Plano Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  depois,  o
PPAG, que são os quatro anos de planejamento orçamentário e de projetos, a LDO e
o orçamento. No governo federal, não. A Constituição de 1988 cria simplesmente o
PPA, a LDO e os orçamentos. Não há um plano estratégico de Brasil. O último plano
estratégico de Brasil foi o II PND. Nunca mais a União realizou uma reflexão sobre
que país temos e queremos ter. Quer dizer, estamos na terceira edição de política
industrial,  na terceira de política, ciência e tecnologia,  há a política estratégica de
defesa e a de educação, mas não existe ainda nada que amarre isso.

Do  ponto  de  vista  federal,  o  Ministério  do  Planejamento  está  fechando  agora
diretrizes  para discussão,  porque,  se você não as tem, é preciso saber,  afinal  de
contas, qual é a prioridade. Quer dizer, o recurso é escasso? É, mas existe prioridade
na política industrial para fazer isso, isso e isso e, na de ciência e tecnologia, para
fazer isso, isso e isso. Mas e aí? O recurso não dá para tudo, infelizmente. É preciso
haver  uma estratégia  de  Brasil.  Se  não  houver  uma estratégia  de  Brasil  e  uma
conversa entre estados para que haja uma definição de prioridades, fica muito difícil
porque os recursos não são suficientes. Meu colega de Mesa falou que Minas tem
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700 mil  funcionários públicos. Se dividirmos isso por 853 municípios, teremos 700
funcionários  por  município.  Ao  também  dividirmos  isso  por  educação,  saúde  e
segurança  pública,  teremos  200  funcionários  e  alguma  coisa  para  cada  um.  Se
formos pensar sobre isso, veremos que Minas precisa de mais funcionários, a fim de
fornecer  serviço  de  saúde  e  educação  de  qualidade.  Então,  a  pressão  sobre  o
orçamento público é muito grande.

É importantíssimo termos parques tecnológicos privados. Conheço um projeto de
parque tecnológico na área médica, em Minas, que é fantástico, mas ele precisa de
recursos públicos. Existe a necessidade de haver um apoio com recursos públicos,
pelo menos em um determinado momento da estruturação dos parques e na hora em
que estão investindo com risco tecnológico. Então, não existe mágica para fazer isso.
Para mim não existe mágica: é sentar, definir prioridades e amarrar com estados e
municípios.

O Ângelo Andrade, da Prefeitura de Cataguases, falou, por exemplo, que a Receita
Federal nos barra. Não é apenas a Receita Federal que faz isso. Temos, por exemplo,
as ações do Ministério do Trabalho na área de TI. Essa área é a mais multada porque
faz terceirização. Quer dizer,  contrata uma empresa para desenvolver em parceria
uma determinada atividade e recebe uma multa do Ministério do Trabalho porque está
terceirizando  mão  de  obra  na  sua atividade-fim.  Toda  empresa  de TI  faz  isso.  A
questão é a seguinte: o País mudou, e tivemos anos e anos de ditadura e de sistema
de controle muito forte. Tivemos também uma Constituição nova, uma Constituição
absolutamente específica, e, por isso, em todo momento ela precisa ser mexida, deve
haver uma emenda, um ajuste.

Agora, por exemplo, estamos passando por uma situação inacreditável. Estamos
trabalhando com medicina regenerativa e uma agenda tecnológica setorial de terapia
celular e gênica. Os maiores especialistas do Brasil estão trabalhando em quais são
as  tecnologias  que  interessam,  mas  elas  só  podem  ser  desenvolvidas  nas
universidades e nos centros de pesquisa, porque a Constituição proíbe comercializar
produtos do corpo humano. Então, se não for considerado serviço, não vou poder
vender o medicamento feito a partir de terapias celulares gênicas. Ou seja, nenhuma
empresa no Brasil vai investir em terapias celulares gênicas, só se for doida, porque
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não vai vender nada. Empresa existe para vender, para gerar negócios. Então, sobre
essa coisa do apoio à inovação,  do  ecossistema de inovação,  da forma,  nós,  do
governo federal, ainda estamos aprendendo. Óbvio que é muito mais difícil  para o
governo federal  aprender  do  que para  uma prefeitura que  está  ali  pressionada o
tempo todo e vive o problema no dia a dia.

O Prof.  Renato  foi  reitor  da  Universidade Federal  de  Itajubá e  fez um trabalho
fantástico.  Acho  que,  no  que  ele  dependia  do  município,  possivelmente  deve  ter
conseguido muito mais do que no que dependia do Estado e da União. Olhem que ele
foi um batalhador enorme. Tem também o Prof. Ronaldo Pena, reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais. Quanto a falar que os dois não sabem fazer articulação
público-privada,  não sabem fazer a articulação da academia com a indústria,  eles
sabem. E sabem fazer muito bem. Mas há muitas pessoas dentro da universidade
que não sabem, mas não precisam aprender. Precisamos ter mecanismos para fazer
esse meio de campo. Há professores que estão na bancada, que são maravilhosos,
mas  não  queiram  que  eles  tenham  capacidade  para  negociar  com  a  empresa.
Coloquem um centro tecnológico para fazer isso, coloquem um escritório de negócios
nas universidades. Você vai aos estados, e todas as universidades têm escritórios de
negócios, viabilizando, fazendo esse meio de campo. Então, mecanismos para isso
existem: o que temos de fazer é exercitar e aprender.

Por  exemplo,  no  Estado  de  Minas,  além  de  existir  um  Plano  Mineiro  de
Desenvolvimento Integrado que permite ter uma estratégia de estado, você tem uma
federação das indústrias trabalhando absolutamente integrada com o Estado. Vejo o
trabalho que o Olavo Machado está fazendo na Fiemg, de identificação nas regiões,
de identificação do potencial das empresas, de redefinição. Aliás, ele tem um trabalho
em parceria conosco lá para identificar o potencial de determinadas empresas: como
torná-las  produtoras  de  produtos  com  maior  intensidade  tecnológica,  vamos  ver
conversão de plantas, colocando universidades, apoio e centro tecnológico. Tudo isso
vai funcionar se for articulado com o Estado. Se a iniciativa privada trabalha separada
do Estado, na verdade estamos perdendo um conjunto de forças que poderiam atuar
juntas. Este é o segredo de todos os países que fizeram isso. Todos conseguiram
encontrar esse meio termo adequado do público com o privado.
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Há alguns  meses,  estava nas  páginas  amarelas  da  Veja  uma entrevista com o
primeiro-ministro inglês. Ele disse: “O meu governo trabalha para gerar negócios. A
Inglaterra está lá para gerar negócios, porque é com esses negócios que vou gerar
impostos, arrecadar e poder fazer todos os programas sociais de que preciso”. Por
isso precisamos estruturar, facilitar e viabilizar negócios, porque na hora H são os
negócios que têm de acontecer.

No caso das DHs, fechamos um trabalho com a Softex que é fantástico. O Marcos
Mandacaru estava até aqui.  Ele está fazendo um trabalho com o Olavo,  aqui,  de
atração de empresas. Fazendo só um parêntese, fui visitar duas grandes empresas
aqui, em Belo Horizonte, na área de software de altíssimo conteúdo tecnológico. Elas
falaram que não tinham o menor  problema para encontrar  mão de obra em Belo
Horizonte, que nunca tiveram. Eles conseguem 300 pessoas na hora em que querem
na área de software. Isso é um ativo fabuloso das cidades, que estão indo atrás das
empresas. Por quê? Porque temos formação de qualidade. Isso não acontece só em
Belo Horizonte. Eles não precisam sair de Minas para conseguir mão de obra.

Você  abordou  a  questão  da  Receita  Federal,  depois  de  sofrer  tanto.  Por  quê?
Estamos em uma casa que faz lei, e esta é uma questão de mudar a legislação. Hoje
um  fiscal  da  Receita  Federal  não  pode ser  questionado nem por  um ministro  de
Estado, nem mesmo pelo presidente da República. Ninguém muda a posição de um
fiscal da Receita. Temos discutido que, para um determinado nível de multa, talvez o
melhor não fosse um fiscal, mas um conselho de fiscais para decidir sobre a questão.

Foram feitos acertos. Conseguimos fechar com a Receita um entendimento único
de  vários  itens,  exatamente  para  tentarmos  evitar  isso.  Há  um  déficit  brutal  de
semicondutores. Uma das formas com que conseguimos fortalecer  o ecossistema
foram as DHs, que são exatamente aquelas empresas que desenvolvem projetos de
circuitos  integrados.  As  empresas  têm  grandes  vantagens  em  terem  projetos
desenvolvidos aqui,  sobretudo agora que,  cada vez mais,  o  chip tem tudo e  tem
incorporado cada vez mais funções.

O Brasil poderá fazer pouquíssimo, apesar de haver uma Six agora e o Ceitec, mas
o nível ainda está longe dos estágios da tecnologia. A Six, em Ribeirão, poderá fazer
bastante  para  que  muita  coisa  não  precise  ir  para  fora.  E  ainda  pode  haver  o
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problema de se projetar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ter de mandar para
cá e haver problema na fronteira dos estados. Esta é uma possibilidade, mas é um
aprendizado de todos os órgãos.

Por exemplo, a Anvisa nos contratou para trabalharmos o uso da regulação como
instrumento de inovação. Temos tentado utilizar a regulação, que hoje é vista como
uma  barreira.  Temos  de  utilizá-la  como  instrumento  de  inovação.  No  setor  da
aeronáutica  acontece  o  mesmo.  Como é  exigida  a  certificação  do  produto,  se  a
aeronáutica  trabalha  na  fronteira  do  conhecimento,  a  certificação  pode  ser  uma
barreira, pois não se pode pôr nada na rua sem certificação. A certificação tem de
andar junto da fronteira.

Novos padrões e  parâmetros  serão definidos.  Milhares de projetos  estão sendo
feitos para tentar alimentar esse ambiente propício para a geração de novos negócios
de maior intensidade tecnológica. No final das contas, trata-se de empresas, e quem
decide é o empresário. Por mais que façamos todo esse esforço, na hora H, sem
empresário,  não  há  investimento.  Por  isso  essa  relação  tem  de  fluir.  Temos  de
encontrar a melhor forma para isso acontecer e para não impedir, pois o que temos
feito é impedir.

Hoje temos as DHs, design houses, sem fins lucrativos, que competem com as que
têm fins lucrativos. Isso não tem o menor cabimento: obviamente, as que têm fins
lucrativos perderão todas as licitações. Esse arranjo está se ajustando. Sinceramente,
estamos caminhando muito. Minas Gerais é um exemplo interessantíssimo de como
isso está acontecendo. O parque tecnológico, o BH-TEC e o Cetec, que criam essa
diversidade,  e  o  fato  de  haver  dois  trabalhando  em  questões  que  são
complementares é  fundamental  na  cidade e no  Estado.  Quem conhece o  parque
tecnológico, com a sua intensidade, em Itajubá e em Santa Rita, fica impressionado.
Estive lá com a Dorothea, quando era secretária, para fazer uma visita, e ficamos
impressionadíssimas, pois aprendemos muito. Em Brasília, ficamos muito distantes.
Com isso, temos de viajar a toda hora para tentar conhecer.

Trabalhando  em  parceria  com  estados  e  municípios,  poderemos  encontrar  os
melhores caminhos para acertar. Certamente as casas legislativas, como esta, e o
Congresso Nacional  têm um papel importantíssimo. Temos de ajustar a legislação
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para um novo modo de vida. Estamos na economia do conhecimento, passando pela
quarta revolução industrial,  com manufaturas avançadas e aditivas, e a legislação
ainda não conseguiu acompanhar, mas terá de fazer isso. Este evento, sobretudo em
uma casa legislativa, desperta essas questões. Obrigada.

O presidente - Obrigado, Sra. Maria Luisa. Com a palavra, para suas considerações
finais, o Sr. Paulo Renato Cabral.

O  Sr.  Paulo  Renato  Cabral  -  O  Prof.  Renato  citou  as  palavras  perenidade  e
prioridade, que anotei.

Não sendo muito específico, para definir parques e incubadoras como prioridade,
acho que eles têm que ser percebidos como instrumentos relevantes. Se não forem
percebidos como tal, de fato, não serão prioridade. Acho que para você ser relevante
na sua empresa, no governo ou em qualquer lugar, essa percepção tem que partir da
sociedade, das pessoas:  elas é que vão dizer se somos prioridade. Nós mesmos
afirmarmos  que somos  prioridade,  talvez seja  um valor  invertido.  Por  exemplo,  a
Maria Luisa teve a oportunidade de sair de Brasília, ir a Santa Rita, no Sul de Minas,
e se encantar  com o que viu lá.  Temos que dar  mais oportunidades e criar  mais
situações para que as pessoas, para que qualquer cidadão conheça as Santas Ritas,
as Itajubás, as Viçosas, os BH-TECs, etc. Se elas não conhecem, não dão valor, não
dão relevância, não há prioridade social, não há prioridade na hora de escolher o
parlamentar que vai representá-lo. Acredito que deve haver uma ação mais forte por
parte do próprio sistema que leve ao público a informação de que esse trabalho da
incubadora e do parque é o meio, e não, o fim: é relevante para formar mais cidadãos
como estes.

No que tange à perenidade, só é duradouro aquilo que se renova. Este debate,
apesar da liderança que o Prof. Renato está empreendendo, apesar da chacoalhada
no sistema, como disse a Francilene, da Anprotec, só será possível ser perene se, a
cada ano, a cada cinco anos ou a cada década, forem renovados os seus modelos de
negócio,  os  seus  modelos  mentais,  talvez,  as  suas  pessoas,  para  que,  de  fato,
possamos acompanhar esse novo mecanismo, esse novo dinamismo que ocorre na
sociedade.

Para finalizar, muitas vezes, nestes debates, sempre falamos das mesmas coisas
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para as pessoas que são convertidas. Grande parte das pessoas que estão aqui não
é contra parque e incubadora. Você não é contra, não é, Heber?

O Sr. Heber Pereira Neves - Não.
O Sr. Paulo Renato Cabral - Então, todos são absolutamente a favor. Mas, agora,

temos que converter novas pessoas. Temos que converter aqueles que, de alguma
forma,  não foram convertidos para entenderem esse sistema.  Ou seja,  seria  uma
forma de perenizá-los por meio dessa renovação.

O Ângelo falou sobre a questão da Receita Federal. Na sexta-feira, fiquei muito feliz
porque recebi por e-mail a carta patente de uma tecnologia na área de saúde de uma
empresa da qual sou sócio, a qual requeremos há oito anos. Depois de oito anos,
recebi um pedaço de papel dizendo que aquilo era nosso. Sei lá se alguém usou isso
no meio do caminho. Mas, realmente, para sermos mais ágeis e mais transversais
nessas  questões,  essa  estrutura  e  essa  política  têm  que  ser  relevantes.  Muito
obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Paulo. Com a palavra, para as suas considerações
finais, o Sr. Heber Pereira Neves.

O Sr. Heber Pereira Neves - Quanto às observações feitas pelo Prof. Renato, vou
basear-me mais na questão técnica - o Gamarano citou alguns itens estratégicos. Na
questão  técnica,  a  Fapemig  está  muito  preocupada:  não  quer  ser  apenas  uma
entidade  que  repassa  recursos.  Por  isso,  no  Tecnova,  vamos  trabalhar  com  as
empresas,  do início ao final,  a  fim de avaliar  o reflexo de determinados recursos
nessas  empresas.  Assim,  vamos  ser  mais  competentes  e  eficientes  na  alocação,
além de conhecermos profundamente a realidade, a fim de atuarmos posteriormente.

Estamos preocupados, como eu disse, com a questão da competência e eficiência.
Todos se preocupavam muito com a prestação de contas, e a questão técnica ficava
em segundo plano. Vamos pegar pesado com a questão técnica, a fim de verificarmos
os avanços. Não pretendemos ser cobradores, mas atuar com as empresas. Por meio
de workshops e suportes, vamos orientar melhor os empresários.

Outro trabalho vai ser feito junto ao Tecnova, com a Fundação Dom Cabral. Mais de
50%  das  empresas  que  foram  aprovadas  no  Tecnova  participarão  de  uma
metodologia, de uma dinâmica a fim de identificarmos por que essas empresas são
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boas tecnicamente, mas não conseguem, no jargão popular,  arrebentar a boca do
balão no mercado. Por que não conseguem isso? A Fapemig está muito preocupada
em  buscar  informações  e  estar  próxima  da  realidade  das  empresas,  para  que
possamos atuar depois. No caso de empresas incubadas e empresas incubadoras,
vamos ter muitas informações para compartilhar com a Rede Mineira de Inovação, a
fim de pensarmos e atuarmos em novas ações. É um momento muito rico.

Deixo  as  portas  abertas  para  que  possamos  conversar,  utilizar  esses  dados,
conhecer  essa  realidade.  Assim,  juntos,  vamos  conseguir  avançar  bastante.
Obrigado.

O  presidente  -  Heber,  muito  obrigado.  Agradeço,  mais  uma  vez,  a  todos  os
expositores.

Na parte da tarde, vamos ter dois painéis e um kaizen. Vamos iniciar os trabalhos
com a apresentação de um vídeo. Paulo, durante as nossas reuniões preparatórias,
comentei que a experiência de visitar, conhecer in loco é muito diferente. Participei de
várias  atividades,  conheço o trabalho realizado,  mas,  por  exemplo,  quando tive a
oportunidade  de  conhecer  a  incubadora  na  universidade  de  Itajubá,  fiquei
impressionado. A partir dessa experiência, sugerimos um vídeo que será apresentado
no início dos trabalhos da tarde.

Gostaria de reforçar a importância de todos chegarem no horário.  O vídeo, que
mostra as experiências da incubadora da universidade de Itajubá e do BH-TEC, será
transmitido  ao  vivo  para  o  Estado  de Minas  Gerais  por  meio  da  TV Assembleia.
Aqueles que estão aqui e os que estão acompanhando os nossos trabalhos pela TV
Assembleia poderão, por meio desse vídeo, conhecer um pouco mais o trabalho que
está  sendo realizado,  essa experiência.  Portanto,  é importante que todos estejam
aqui a partir de 14 horas.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia regimental. Levanta-se a reunião.
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/8/2014

Presidência do Deputado Ulysses Gomes
Sumário:  Destinação  da  Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  -  1º  Painel:

Composição da Mesa - Registro de Presença - Exibição de Vídeo - Aviso Eleitoral -
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras do Sr. Jorge Luis Nicolas
Audy - Palavras do Sr. Ronaldo Tadêu Pena - Palavras da Sra. Marina Brandão Dutra
- Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - 2º Painel: Composição da Mesa -
Palavras do Sr. Ênio Duarte Pinto - Palavras do Sr. Wander Wilson Chaves - Palavras
da Sra. Adriana Ferreira de Faria -  Palavras do Sr.  Daniel Diniz - Palavras do Sr.
André Victor Barrence - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O  presidente  (deputado  Ulysses  Gomes)  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  à

realização do ciclo de debates Incubadoras e Parques Tecnológicos em Minas Gerais
e Sua Contribuição para o Desenvolvimento Socioeconômico do Estado, que tem os
seguintes objetivos: contextualizar o conceito de incubadoras e parques tecnológicos
e as contribuições e os resultados desses ambientes de inovação para a sociedade;
discutir  estratégias  e  ações  para  a  dinamização  dos  processos  de  geração  de
empreendimentos  inovadores,  intensivos  em  conhecimento,  no  âmbito  das
incubadoras de empresas; debater e propor políticas públicas de apoio e incentivo
aos  parques  e  incubadoras;  debater  o  potencial  de  ampliação  da capacidade de
geração  de  empreendimentos  inovadores;  definir  políticas  de  apoio  e  incentivo  à
atração  de  empreendimentos  para  os  parques  científico-tecnológicos  de  Minas
Gerais; contribuir para a manutenção de um diálogo entre a ALMG e o movimento
mineiro de parques e incubadoras.

1º Painel
Composição da Mesa

O presidente - A presidência convida a compor a Mesa para o 1º Painel o Exmo. Sr.
Jorge  Luis  Nicolas  Audy,  pró-reitor  de  Pesquisa,  Inovação  e  Desenvolvimento  e
professor  titular  da  Faculdade  de  Informática  da  PUC-RS;  a  Exma.  Sra.  Marina
Brandão Dutra, diretora de Fomento ao Empreendedorismo da Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; e os Exmos. Srs. Ronaldo Tadêu
Pena,  diretor-presidente  do  Parque  Tecnológico  de  Belo  Horizonte  -  BH-TEC;  e
deputado Adelmo Carneiro Leão, 3º-vice-presidente desta Casa.

Registro de Presença
O presidente -  Quero cumprimentar todos que estão participando conosco neste

momento, em especial os professores, as professoras, os companheiros militantes e
os trabalhadores da educação do Estado, que vão acompanhar este ciclo de debates.
Às 15h30min, eles irão participar de uma audiência pública na Comissão de Assuntos
Municipais,  quando  vão  debater  a  situação  da  Lei  nº  100.  Quero  agradecer  a
presença de vocês. Quero dizer também que estamos durante todo o dia neste ciclo
de debates com o setor de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Minas Gerais.
Queria aproveitar para registrar a presença do Prof. Evaldo Ferreira Vilela, diretor de
Ciência,  Tecnologia  e  Inovação da  Fapemig.  Ele  estaria  conosco  na palestra,  de
manhã, mas não pôde comparecer. Quero registrar sua presença agora e agradecer
a ele, mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos.

Teremos dois painéis, vamos compor duas Mesas e, ao final, ouviremos sobre um
case de  uma  experiência.  Vamos  acompanhar  isso  aqui.  Gostaria  de  pedir  a
compreensão daqueles que nos acompanham da plateia. Estamos em um ciclo de
debates democrático, aberto e transparente. Todos estão convidados a participar, mas
peço que respeitem a participação dos convidados.

Exibição de Vídeo
O  presidente  -  Exibiremos  agora  um  vídeo  institucional  produzido  pela  TV

Assembleia sobre o tema deste ciclo de debates.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O presidente - Muito boa a apresentação. Quero agradecer a toda a equipe da TV

Assembleia, a todos os técnicos que puderam propiciar essa coleta de informações e
compartilhar,  obviamente,  os  programas  que  antecederam  este  ciclo  de  debates.
Essa é uma maneira de contribuir também para que o tema e as experiências sejam
compartilhadas em toda Minas Gerais.

Aviso Eleitoral
O presidente - A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, em especial a
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Resolução  nº  23.390/2013,  que  dispõe  sobre  o  calendário  eleitoral  de  2014,
recomenda  aos  convidados  e  participantes  de  reuniões  e  eventos  de  qualquer
natureza,  promovidos  por  esta  Casa,  que  evitem  em  seus  pronunciamentos
conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente -  Esclarecemos que após as exposições abriremos espaço para a

apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou  oralmente,
assim  com  foi  feito  na  parte  da  manhã,  e  de  outras  enviadas  pelo  formulário
disponível na internet, no portal da Assembleia Legislativa www.almg.gov.br.

Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão encaminhar  suas
perguntas por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de
apoio.  Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  devem especificar
isso no formulário.  Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também
poderão participar. Como eu disse, basta acessar o portal www.almg.gov.br, abrir o
link com o formulário de participação e enviar sua contribuição.

A Assembleia  Legislativa  tem  agora  mais  uma ferramenta  para  que  o  cidadão
participe de suas atividades, o “Dê sua opinião sobre projetos em tramitação”. Por
meio  dela,  todo cidadão pode  acessar  o  portal  da  Assembleia  e  opinar  sobre  os
projetos que estão em discussão. É muito fácil: você pode opinar sobre o projeto,
mostrar  se  é  a  favor  ou  contra  e  ainda  escrever  seu  comentário.  Pode  também
mostrar-se favorável ou contrário aos comentários feitos por outros cidadãos. Para
dar sua opinião, acesse o portal www.almg.gov.br, clique em “Participe” e em “Dê sua
opinião  sobre  projetos  em  tramitação”.  Acesse,  participe,  comente.  É  uma
oportunidade de ampliarmos a participação na Assembleia Legislativa.

Iniciaremos agora o painel “Povoamentos dos parques científico e tecnológico de
Minas Gerais, empreendimentos, tipos e políticas de atração”. Com a palavra, o Sr.
Jorge Luís Nicolas Audy.

Palavras do Sr. Jorge Luis Nicolas Audy
Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  A nossa  associação  estará  aqui  com  vocês.  Eu

agradeço a esta Casa o convite; agradeço a meus queridos amigos, ao reitor Renato
Aquino e ao reitor Ronaldo Pena a honra de estar com eles discutindo essa temática
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aqui, em Minas Gerais. Vou falar um pouco sobre ambientes de inovação, e este vai
ser o centro da minha fala, para depois discutirmos um pouco sobre isso.

Apresentando-me, eu atuo na PUC do Rio Grande do Sul, onde contamos com o
Parque  Científico  e  Tecnológico,  o  Tecnopuc,  que  hoje  conta  com 114  empresas
instaladas e cerca de 6.250 funcionários.

Esse é  um  projeto  que teve  início  em 2002,  então  estamos no  12º  ano dessa
trajetória.  O contexto,  quando falamos de parques  científicos  e tecnológicos,  está
muito associado ao que acontece hoje na sociedade, essa visão de sociedade do
conhecimento,  essa  questão  da  globalização,  dos  mercados  globais,  de  uma
multiplicidade de políticas públicas. Acho que hoje, no País, o nosso maior dilema é
alinhar  esse conjunto  de  oportunidades  e de  políticas  que são desenvolvidas  por
diversos ministérios, estados, cidades, com um grau de dispersão - eu acho - muito
alto ainda.

Então, a consolidação de um sistema nacional de inovação parece ser uma coisa
muito importante, mas faz parte do contexto em que vivemos; e uma nova economia,
uma  nova  sociedade,  essa  sociedade  do  conhecimento  também  fortemente
alicerçada  nessa  transformação  da  tecnociência,  das  diversas  tecnologias.  Todos
esses  quatro  aspectos  estão  muito  relacionados  com  a  questão  dos  parques
científicos e tecnológicos do nosso país.

Talvez o ponto de contexto que para mim sempre é o mais relevante e preocupante,
como brasileiro, é o comportamento da nossa matriz de desenvolvimento. Os bons
resultados  que  temos  obtido,  em  termos  de  crescimento  econômico  nos  anos
anteriores - principalmente os recentes, mas anteriores - e até este momento, que
colocam o Brasil entre a 7ª e a 8ª economia do mundo, estão muito alicerçados na
indústria primária, na área agroindustrial, pecuária. Dizemos que a economia do meu
estado, Rio Grande do Sul, é determinada pelas chuvas. Quando chove, a safra é
boa, e a economia cresce;  quando não chove, a safra é ruim, e a economia não
cresce, diminui. É uma coisa que não faz tanto sentido para o século XXI. Não que
não  seja  importante  haver  uma  área  primária  robusta,  mas,  no  século  XXI,  a
economia não pode depender  do comportamento das chuvas. Temos de abrir  um
leque, criar um mix de desenvolvimento diferente. E no Brasil, apesar do aumento dos
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investimentos em ciência, tecnologia, inovação e educação, há resultados na área
científica muito favoráveis. Mas, como foi dito hoje pela manhã, do ponto de vista de
transformação  desse  conhecimento  em  riqueza  para  o  País,  em  crescimento
econômico e social, há ainda um enorme desafio pela frente. Nesses últimos 20 anos,
o  Brasil  atingiu  a  11ª  e  13ª  posição  em  produção  científica  no  mundo,  mas  em
compensação,  nesse  mesmo  período,  continuamos  sendo  quase  irrelevantes  do
ponto de vista de patentes em termos globais, em termos mundiais. Aí está o nosso
grande  desafio.  Como  mudar  essa  cesta  que  suporta  o  nosso  processo  de
desenvolvimento, incorporando produtos e desenvolvimentos com alto valor agregado
e alta intensidade tecnológica no nosso processo econômico?

Isso tem muito a ver com universidades no mundo inteiro. Não é só no Brasil que os
principais  parques  tecnológicos  estão  ligados,  direta  ou  indiretamente,  a
universidades,  a  maior  parte  dos  casos  diretamente.  Os dois  cases que tenho a
felicidade de conhecer  muito bem, que foram apresentados aqui,  tanto o BH-TEC
quanto o de Itajubá, na Unifei, estão ligados a universidades. No meu estado todos os
parques científicos e tecnológicos estão ligados a universidades. São 14, sendo 3 em
operação e 11 em projetos, todos ligados a universidades. Isso é um movimento na
área acadêmica  mundial  desde  da década de  1950:  no  pós-guerra,  nos  Estados
Unidos, com Stanford, que foi a grande referência naquela época e é até hoje - o Vale
do  Silício;  na  década  de  1950,  Estados  Unidos;  na  década  de  1970,  Inglaterra,
Europa Ocidental; nas décadas de 1980 e 1990, Ásia; e, na América Latina, bem mais
recente, praticamente neste século, do ponto de vista de operações de maior porte, já
no início dos anos 2000. Falta ainda a África nesse movimento.

Para mim, o conceito mais importante de inovar não é ter uma boa ideia; inovar é
fazer  acontecer.  Inovar  é fazer,  realizar,  é  um processo de realização.  Não é um
processo somente de reflexão, de identificar oportunidades. É isso, mas é mais; é
fazer, executar, é ação.

Esse  é  um  conceito  muito  importante.  Gosto  muito  desse  trabalho,  que  é  da
Inglaterra. O Reino Unido desenvolveu esse estudo em 2003. Há uma definição que
acho muito legal, que é a de inovação como sendo a exploração, a realização, com
sucesso,  de  novas  ideias  num  determinado  contexto.  Ou  seja,  o  que  pode  ser
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inovador  aqui,  em  Belo  Horizonte,  pode  não  ser  em  Israel,  na  Alemanha  ou  na
Malásia.  A  inovação  também  é  contextual,  ocorre  num  determinado  local.  Há
inovação  incremental,  disruptiva  -  não  entrarei  nessa  diferenciação.  Ela  tem uma
série de fatores críticos de sucesso relevantes. Inovação é uma estratégia, não é uma
ação  para  resolver  um  problema.  Ela  requer  um  ambiente  favorável,  gente
capacitada, criatividade. Lida com incertezas sempre e envolve riscos sempre.

Usarei um desenho. O nosso grande desafio no País é esse. Aprendemos a fazer o
arco de cima, que é transformar recursos, ou seja, dinheiro - digamos assim - por
meio de pesquisa em conhecimento. Somos hoje o 11º ou 13º país do mundo em
produção de artigos indexados. O que ainda não aprendemos a fazer é o arco de
baixo. Como pegamos o conhecimento que estamos gerando, oriundo de um enorme
investimento, que não é do governo, mas da sociedade brasileira, nas universidades,
nos  centros  de  pesquisa  e  assim  por  diante?  Como  transformamos  esse
conhecimento naquele arco de baixo em riqueza para a Nação? Isso é inovação.
Esse é o nosso desafio.

O desafio da inovação é o de ambiente. No meu ponto de vista, o que vocês estão
discutindo  aqui  é  realmente  a  questão  de  ambientes.  Como  crio  ambientes  que
permitem o surgimento e o florescimento de novos negócios, de uma nova economia
e de um ambiente onde se consiga transformar ciência em negócio e riqueza para o
crescimento do País?

Indico sempre esse livro porque o considero muito legal. Desculpem-me, mas é um
livro de aeroporto. Comprei-o numa banquinha num aeroporto dos EUA, quando perdi
um voo alguns anos atrás. É um legítimo livro de aeroporto, do Gladwell,  que se
chama Outliers. Depois saiu uma versão em português com o título Fora de série. Ele
pega alguns cases interessantes desde os Beatles, as coisas tradicionais da área de
tecnologia, Google, Steve Jobs, Bill Gates, times de futebol e assim por diante. O livro
basicamente fala, por exemplo, que os Beatles não surgiram em Liverpool, na década
de 1960, por acaso. Isso não foi obra do acaso, mas foi fruto de um ecossistema, de
um ambiente que se criou nos anos de 1960, na Inglaterra, em Liverpool, que fez com
que  surgissem  os  Beatles.  Da  mesma  forma,  essas  pessoas  e  empresas  que
transformaram o nosso estilo de vida no mundo todo - as Googles e Facebooks da
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vida  -  são  frutos  de  ecossistemas,  de  ambiente.  Não  é  um  cara  iluminado  que
transformou aquilo lá, mas um cara iluminado, com capacidade e talento, sim. Mas
não há a menor  dúvida de que temos aqui  gente  com o mesmo nível  de talento
desses caras lá fora. O que ainda não conseguimos construir aqui são os ambientes
para  esses  caras  usarem  o  seu  potencial  na  plenitude,  a  fim  de  transformar  a
realidade na qual vivemos num patamar muito mais forte do que acontece hoje.

Entra aí o papel da universidade, que, por si só, é um ambiente de inovação. O
problema é que é um ambiente potencial, ou seja, não se transforma num ambiente
de criação de empresas de startup. O Facebook foi desenvolvido, em Harward, e a
Google,  na  disciplina  daqueles  professores  de  Stanford.  Stanford  e  Harward  são
ambientes  potenciais  de inovação,  assim  como a  Universidade  Federal  de  Minas
Gerais, a de Itajubá, a do Rio de Janeiro, a Unicamp ou a USP. O problema é que
entre  ser  o  potencial  e  transformar  isso  em  realidade há uma diferença  e  muito
trabalho.  No  exterior,  o  que  algumas  dessas  universidades  conseguiram foi  criar,
associada ao seu potencial, uma capacidade de dar vazão aos talentos e às novas
ideias que surgem ali dentro e, a partir daí, empreenderem e desenvolverem essas
empresas. Muitas delas transformaram o mundo onde vivemos. Por isso um brasileiro
vai para os EUA e cria o Instagram, uma empresa de US$1.000.000.000,00. Por que
não a criou aqui? Na verdade, é o mesmo cara com as mesmas ideias e a mesma
tecnologia. Só que ainda temos o ambiente para que isso aconteça. Por isso esses
caras daqui vão para lá. O lado bom é que não são só os nossos caras que vão para
lá, mas também os da China, da Ásia, África. Então, é a força do ambiente.

Essa questão dos ambientes vem de uma trajetória, desde o triângulo de Sábato,
que é o primeiro cara que falou sobre integrar empresa, universidade e governo, até a
famosa tripla hélice, do Etzkowitz,  que é uma espécie de triângulo de Sábato em
movimento,  dinâmico -  universidade,  empresa e governo -  e há abordagens mais
recentes.  Gosto  muito  dessa  do  Victor  Hwang,  que  é  chamada  ecossistemas  de
inovação,  que são esses ambientes  sobre os  quais  estamos falando.  Um parque
científico-tecnológico,  uma  incubadora,  para  se  transformar  num  ambiente  de
transformação e inovação precisa de gente com talento, capacidade, novas ideias e
dinheiro, para que o cara do Instagram não saia do Brasil  e vá fazer isso lá.  Na
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verdade, lá conseguirá capital de risco para construir sua empresa e fazer o que ele
fez.

Essa visão desses ambientes, só para ficar nos que foram citados naquele vídeo de
vocês, no meu ponto de vista, no BH-TEC e no parque de Itajubá, o que temos é um
potencial fantástico de transformar esses ambientes de inovação no que está aí na
frente  de  vocês:  plataformas  regionais  para  compartilhar  conhecimento  e
oportunidades.

Isso é a base da nova economia, que transformou o mundo nas últimas décadas.
Não vai transformar o mundo, já o transformou. Somos fruto dessa transformação de
coisas que surgiram nesses ambientes,  desde o Google,  o  Facebook  até  o...  No
almoço hoje comi, no restaurante aqui atrás, tomate-cereja. Cada vez que como esse
tomatinho em BH ou em Porto Alegre, tem um cara, uma universidade em Israel, a
universidade  hebraica,  recebendo  royalties do  Cultivar  que  desenvolveram  há
décadas. No mundo inteiro são utilizados. Sem falar nos medicamentos que muitos
de nós tomamos, e assim por diante.

Então  essa  visão  de floresta  tropical,  a  base  dessa  visão de ecossistema é  a
construção de florestas tropicais. Tenho de ter um monte de gente diferente e junta
nesses ambientes. Não é o modelo da esquerda, das plantações, tudo... Incubadora
só tem cara incubado, está em um prédio. Empresa de grande porte está no distrito
de não sei das quantas, empresa nacional está não sei onde, empresa da área X está
não sei onde, da área Y está não sei o quê. Isso já era. O que se espera hoje é
diversidade em tudo: na vida, na sociedade, na criação desses ambientes.

A metáfora da floresta tropical é isso, é ter  isso no mesmo ambiente,  dentro da
startup dos guris e das gurias que saíram das universidades ou que estão estudando
até as grandes operações de P&D das multinacionais que têm operação dentro do
parque de vocês. Tenho de ter ao lado os caras do Google com os guris das startups
que  tenho lá  dentro,  com as  empresas  nacionais  de  pequeno e  médio  portes,  o
pessoal da saúde, da tecnologia de informação, fármacos, energia. Essa diversidade
é que gera riqueza. Essa questão de inovação nesses ambientes vem evoluindo de
uma inovação em produto, desenvolvimento de produtos novos, para uma inovação
em modelo de negócios. Vejam o que fazemos pela internet hoje. Fazemos de tudo,
compras, viagem, enfim, tudo.
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Olhem o que está acontecendo hoje. É essa terceira fase, a chamada inovação
cultural, essa visão de mudar cultura das regiões, dos países, do mundo que a gente
vive, a importância das equipes, das pessoas, a ação, a noção de risco, a visão de
cultura, a transformação de futuro. Há determinadas coisas que a gente faz que muda
uma região, que muda uma cidade. Se vocês forem a Recife visitar a Recife antiga, a
região onde está o porto digital, verão. Aquilo transformou a cidade.

A questão da liderança, do servir e de inspirar. Sobre a educação, sem ela não há
nada disso que estamos falando. A evolução dos parques científico-tecnológicos está
saindo de dentro da universidade, de uma visão de desenvolvimento de tecnologia e
de empurrar para o mercado, para uma visão de ver o que o mercado está buscando
de tecnologia a ser desenvolvida para a visão que temos hoje de cidades inteligentes,
de clusters, de ambientes que transformam a cidade em que a gente vive. A partir da
experiência de um parque tecnológico, em um canto da cidade, em outro canto, em
uma região,  isso  termina  criando  um  ecossistema novo  no  ambiente,  são  esses
clusters de inovação, essas cidades. Hoje lemos muito sobre living labs. É aplicar o
que a gente precisa, o que estuda na universidade, nas cidades. São as intervenções
urbanas, elevações abertas, e assim por diante.

Finalmente, sobre os fatores críticos de sucesso, para fazer o fechamento. É uma
série  de  elementos  importantes  para  esses  processos,  para  a  criação  desses
ambientes de inovação, que vêm desde as parcerias universidade-empresa, o acesso
à  capital  para  alavancar  os  negócios,  a  questão  da  atualização  da  gestão  dos
parques tecnológicos, a oferta de serviços nesses ambientes, as conexões globais.
Os  sistemas  de  incubação  e  aceleração  são  absolutamente  centrais.  É  a
oportunidade de usarmos essa nossa gurizada com potencial enorme nos colégios e
nas universidades e de criar emprego, renda e novas oportunidades.

Articulação com os diversos níveis de governo. Precisamos estar muito articulados
com os níveis municipais, estaduais e federais. As questões sobre políticas públicas,
marco legal e atração de investimentos que foram tratadas hoje, de manhã, aqui, são
muito importantes, ou seja, criar ambientes e vencer obstáculos.

Para concluir, deixo três aspectos para reflexão. Um de Ortega y Gasset, que tem
uma  frase  famosa  há  quase  cem  anos:  “Eu  sou  eu  mais  minha  circunstância”.
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Ambientes de inovação, parques científicos e tecnológicos: cada um é uma realidade.
A realidade de Itajubá, com uma enorme concentração e uma competência na área
de energia; de Viçosa, acredito eu, na área de agronegócios; de Porto Alegre, nas
áreas de saúde e de tecnologia da informação; de Recife, no porto digital, da indústria
criativa;  e  assim  por  diante,  têm  muito  a  ver  com  esse  casamento  da  ação  de
inovação, de transformação de uma região com a realidade local, as vocações e a
tradição.  Gosto  muito  deste  desenho  porque  representa  isso.  Parque  científico  e
tecnológico, incubadora, ambientes de inovação, enfim, todos eles são uma bolinha,
mas cada um tem a sua cara.  Não adianta criar  uma delegação, olhar o Vale do
Silício, ver o que eles fazem lá e aplicar aqui. Não vai funcionar. Não adianta eu me
sentar com o Ronaldo, ver a sua experiência exitosa no BH-TEC e querer levar para
Porto Alegre. Não vai funcionar. Não adianta ir a Porto Alegre, pegar a experiência do
Tecnopuc e trazer para, sei lá,  para o Pará. Não vai funcionar porque, apesar de
todos sermos uma bolinha, cada um tem a sua cor e cada um tem de respeitar aquilo
que Ortega y Gasset dizia: a sua circunstância.

Finalmente, para encerrar os últimos 2 minutos que ainda tenho, há mais ou menos
um mês tivemos uma reunião na Rússia, em Moscou, sobre parques científicos e
tecnológicos da realidade, da operação deles. Eu estou na presidência da Associação
Latino-Americana de Parques Científicos e Tecnológicos e fiz uma apresentação do
cenário  latino-americano.  Achei  muito  interessante  uma das conclusões  a  que se
chegou nas discussões. O presidente da Iasp Asia, que se chama Herbert Chen, fez
uma brincadeira, uma correlação, quando estava na Rússia, com o romance  Anna
Karenina. Acho que todos vocês conhecem o livro ou o filme, ou já devem tê-los visto,
que dizem uma frase que é bem famosa. Quando lemos esse livro, o que mais nos
marca é  a  frase  do  primeiro  parágrafo:  “Todas  as  famílias  felizes  são iguais.  As
infelizes o são cada uma a sua maneira”. Ou seja, quando temos uma experiência de
sucesso  num  ambiente  de  inovação,  é  assim  também.  Todos  têm  a  mesma
justificativa:  a  relação com o  poder  público,  a competência da  universidade,  isso,
aquilo ou aqueloutro. Todo mundo conhece as razões de sucesso. O que realmente
diferencia  os  ambientes  são aqueles  que  não tiveram sucesso ou que  têm mais
dificuldades. Aí varia muito a razão, ou seja, cada um à sua maneira. As famílias
infelizes o são cada uma a sua maneira.
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Aprendemos  muito  mais  vendo  as  experiências  que  não  deram  certo  nesses
ambientes  ao  longo  do  mundo  do  que  vendo  as  que  deram certo,  porque  estas
últimas  são  muito  parecidas  sob  o  ponto  de  vista  conceitual.  O  que  temos  de
aprender mesmo é saltar obstáculos, construir um ambiente de inovação, com o foco
de desenvolvimento de transformar  uma sociedade.  É uma corrida de obstáculos.
Temos  de  aprender  com  aqueles  que  já  fizeram  essa  corrida,  e  alguns  não
conseguiram vencer esses obstáculos. Esses obstáculos podem ser desde o marco
legal até questões concorrenciais como falta de recurso, de apoio político, econômico
e assim por diante. Essa noção de que aprendemos com o que dá certo e com o que
não dá é muito importante para construção desses ambientes. Antes de mais nada,
esses ambientes são um exercício de vencer obstáculos, tendo em mente uma visão
de futuro melhor, que melhora a qualidade de vida, a realidade da gente e do povo da
região onde vivemos. Muito obrigado pela oportunidade.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Muito obrigado, Prof. Jorge. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Tadêu

Pena.
Palavras do Sr. Ronaldo Tadêu Pena

Boa tarde. Quero agradecer à Assembleia o convite e ao Prof. Renato, que é a alma
desse projeto, por propiciar esta oportunidade de nos encontrarmos neste ambiente e
falar sobre as questões relativas ao parque tecnológico. O parque de Belo Horizonte
fez 2 anos em maio último, e quero apresentar um pequeno vídeo de 3 minutos, feito
com os empresários do parque.

- Procede-se à exibição do vídeo.
O Sr. Ronaldo Tadêu Pena - Os meus outros 15 minutos usarei para fazer uma

apresentação sobre o parque, sobre o momento que vivemos no BH-TEC. Além de
apresentar  o  BH-TEC, falarei  rapidamente  sobre  algumas  políticas  de  incentivo  e
atração de empreendimentos. Também citarei alguns fatos normalmente relacionados
a impostos e a isenções em algumas outras localidades no Brasil.

O  BH-TEC  é  um  empreendimento  destinado  a  abrigar  empresas  dedicadas  a
investigar e produzir novas tecnologias, centros públicos e privados de pesquisa de
desenvolvimento e serviços de apoio às atividades tecnológicas. O BH-TEC é uma
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associação da UFMG, da  Prefeitura de Belo  Horizonte,  do  governo de Minas,  do
Sebrae-MG e da Fiemg. Temos contado com o apoio constante tanto da Fapemig
quanto da Finep, além dos próprios parceiros.

Quanto ao modelo de governança, temos uma assembleia geral, constituída dos
cinco líderes dos cinco parceiros, ou seja, prefeito, governador, reitor, presidente da
Fiemg e presidente do Sebrae. Há ainda um conselho de administração, constituído
de representantes dessas instituições, um conselho técnico-científico que avalia cada
empresa que se propõe a estar no parque, um conselho fiscal e a diretoria executiva,
que faz o dia a dia do parque.

Temos aqui a localização do parque. Há o câmpus da universidade, na Avenida
Catalão ou Presidente Carlos Luz. O parque está entre o Anel Rodoviário, a Avenida
Catalão e a Rua Professor José Vieira de Mendonça, próxima ao prédio da Usiminas,
que é muito marcante naquela região.

Essa  é  a  vista  do  terreno,  em  dezembro  de  2006,  quando  a  urbanização  foi
concluída.  Era  um lote  sem uso pela  universidade.  Ele  surgiu  do corte  feito  pela
Avenida Catalão para ligar o Mineirão à cidade. Esse lote ficou separado do resto do
câmpus da UFMG. Só aproximadamente em 2003, 2004, esse lote foi colocado à
disposição, num modelo bastante interessante, em que a UFMG cede o terreno por
30 anos. Cada prédio lá construído é propriedade da UFMG. Quem constrói o prédio
pode ali operar por 30 anos. Após esse período, quem construiu o prédio dele sai, e a
universidade  passa  a  ocupar  o  lugar  desse  empreendedor  ou  da  empresa
empreendedora imobiliária.

Em  maio  de  2014,  já  tivemos  esse  prédio.  Essa  foto  mostra  automóveis
estacionados lá. Hoje, nesse prédio, trabalham 250 pessoas, de 16 empresas, em um
centro de tecnologia da universidade. A própria equipe do parque também trabalha lá.
O prédio  foi  construído  pelo  governo do  Estado,  pelo  departamento  de  obras  de
Minas Gerais, o Deop. O investimento foi de R$28.300.000,00. A área construída, que
é de 8.000m², foi inaugurada em maio de 2012. O espaço ocupado pelas empresas é
de aproximadamente 2.500m². Há ainda algumas instalações de uso comum pelas
empresas.

Essas são as empresas que estão no parque, empresas de várias áreas. Como
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sabemos,  nossa  região  tem  predominância  de  empresas  da  área  de  TI,  de
biotecnologia, de eletrônica, de elétrica e de automação industrial.  São esses três
grupos aí de baixo. Todavia existem também empresas de outras áreas.

Há  um  aspecto  importante,  sobretudo  para  a  Assembleia,  para  tomadores  de
decisão. Refiro-me ao conhecimento dos resultados. Em 2013, as 16 empresas do
PAC lançaram 21 novos produtos ou serviços e 8 novos processos. Eles faturaram
R$74.000.000,00,  investiram R$7.300.000,00 em pesquisa  e em desenvolvimento,
mantiveram  250  pessoas  no  parque  e  pagaram  R$10.600.000,00  em  impostos.
Importaram R$7.900.000,00 e venderam no exterior R$1.600.000,00. Obtiveram 15
prêmios e conquistas, fizeram dois pedidos de patentes, e uma das empresas teve
uma  patente  concedida.  Acho  que  são  resultados  bastante  importantes,  quando
vemos que o investimento feito lá foi três vezes menos do que se pagou de impostos
num ano de funcionamento, sem contar, claro, o salário das pessoas, que também é
gasto na região. Talvez esse ponto de vista não seja o mais importante, mas até esse
ponto de vista é interessante, é um investimento para o setor público participar desse
tipo de empreendimento. Isso é o que pretendemos ter para daqui a 20 anos.

Ali,  bem à direita, esse amarelo, temos o prédio construído lá. Os outros pontos
correspondem  ao  plano  diretor,  ao  master  plan,  que  pretendemos  implantar  no
parque. Aí é uma outra vista desse plano diretor. Quais os benefícios de estar num
parque como o BH-TEC? Há um apoio ao desenvolvimento de negócios inovadores
de base tecnológica. Existe o acesso das empresas às universidades, aos centros de
pesquisa e ao crédito. Está aí o próprio TEC do BDMG, a Fapemig, a disseminação
de oportunidade,  a  promoção de eventos e  a  possibilidade de relacionamento  na
área. Existem também incentivos fiscais. Por exemplo, para o prédio da universidade
não se cobra IPTU. Existe também, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, uma
redução de ISS, infraestrutura compartilhada, serviços condominiais compartilhados,
contratos coletivos de serviços, internet, correios, etc. Há também um restaurante que
serve às empresas. A ideia de participação no BH-TEC é a locação de áreas nesse
edifício, que é o primeiro multiusuário. Lá não temos exatamente espaço para mais
empresas.  Todo o espaço é ocupado,  mas existe e continua existindo demandas.
Enquanto  não  tínhamos  outro  prédio,  tivemos  a  ideia  de  criar  uma categoria  de
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empresa associada não residente.  Ela  pode usar  as  áreas  comuns,  pode usar  o
endereço do parque, mas não está no parque efetivamente, porque não tem espaço.
Uma outra forma é a cessão de terrenos para projetos ou instituições-chave. Assim, o
Centro de Pesquisas René Rachou, da Fiocruz, que hoje está no Barro Preto, vai ser
transferido para o parque. Eles já estão fazendo pesquisas geotécnicas para poder
confeccionar o projeto e construir um prédio lá. Há também o Centro de Tecnologia
em Nanotubos de Carbono, que é um projeto da UFMG. Esse grupo, apoiado pelo
BNDES, pela Petrobras e pela InterCement, também está com projeto de um prédio
dentro do parque, específico para eles.

A questão  é  o  próximo,  que  é  exatamente  a  presença  de  um  empreendedor
imobiliário  privado,  que  faria  construção  com  seus  próprios  recursos,  operaria  o
prédio por 30 anos e depois sairia. Esse seria um negócio novo no nosso país, mas
ainda  não estamos  conseguindo dar  esse passo.  O  conselho  do  parque trabalha
muito nisso. Nós, da Diretoria Executiva, estamos buscando contato, mas ainda não
conseguimos dar esse passo, que é essencial porque o parque não pode ficar como
está, com apenas um prédio. Na realidade, existe espaço para mais 12 prédios, e
isso está no projeto do plano diretor do parque.

Pensando em algumas políticas de incentivo, basicamente a ocupação de parque
tecnológico pode se dar por criação de novas empresas, as chamadas startups. São
empresas que saem de incubadoras, que vão ao parque e precisam de fomento para
esse tipo de empreendedorismo de base tecnológica. Um outro tipo de ocupação é
com os novos negócios e a expansão de residentes. Quer dizer, a empresa já está lá
- isso tem acontecido, inclusive, em nosso parque - vai se expandir, portanto, precisa
de mais espaço. Então, essa é outra forma de ocupação do parque, que normalmente
precisa de incentivos creditícios,  flexibilidade e,  obviamente,  confiança no projeto.
Finalmente, a realocação, ou seja, uma empresa que está em outro local. É o caso,
por exemplo, do escritório de engenharia do Google aqui,  em Belo Horizonte, que
teria o interesse de ir ao parque desde que se tenha lá um prédio construído. Não há
interesse de essa empresa construir. Ela quer usar um espaço e pagar aluguel por
ele. Então, trata-se de uma outra forma.

Vemos  que  isso  poderia  ser  feito  no  Município  de  Belo  Horizonte,  desde  que
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consideremos que esse é um caminho de desenvolvimento.  Hoje os  economistas
reconhecem que o desenvolvimento econômico de uma região tem de ser baseado
em inovação tecnológica.  Quer  dizer,  uma empresa não pode pensar  sempre em
fabricar o mesmo produto sem fazer nenhuma melhoria nele, sem apresentar algo
novo. Também uma coisa reconhecida é que a convivência em um parque acelera a
inovação. Então, se isso é bem compreendido em Belo Horizonte, entendo que tanto
no âmbito municipal e estadual quanto no governo federal haverá essa compreensão.
É preciso facilitar para que isso ocorra. A prefeitura tem o Proemp, com uma redução
do ISSQN para 2% - parece-me que agora serão 3% - por um período de seis a oito
anos. Outro caminho é o diferimento de ISSQN por determinado período.

Existe  também  isenção  de  IPTU  em  função  da  propriedade  do  terreno  e  da
propriedade dos imóveis que lá estão ou que serão construídos - imóveis da UFMG,
que não pagam IPTU. No caso de Curitiba e Salvador, houve uma redução de ISSQN
para 2% por tempo indeterminado. É importante compreendermos que quanto mais
incentivo houver por parte de qualquer cidade será bom para o País. Porém, quando
se pensa em uma cidade em relação a outra que oferece melhores condições, perde-
se  aquele  empreendimento.  No  caso  do  Estado  de  Minas  Gerais,  poderia  ser
pensada uma redução ou isenção de ICMS. Há empresas que desenvolveriam seu
trabalho nos parques do Estado. No caso de Belo Horizonte, sugerimos redução de
ISSQN para  2%, inclusive  sobre  os  serviços  de  construção no parque.  É preciso
compreender que o recurso para construir vem do governo federal através da Finep
ou é um recurso do próprio empreendedor privado. Então, se você reduz os impostos
que ele vai  pagar,  você torna  o  negócio  mais  atrativo  e,  evidentemente,  isso  vai
repercutir  na chegada de empresas àquele parque. Essa é uma coisa que se faz
mundo afora.

No caso do Estado de Minas Gerais, sugerimos redução ou isenção de ICMS para
insumos na construção.  Redução do ICMS sobre  utilities  - isso é uma coisa  que
algumas cidades fazem -, o diferimento do ICMS na importação de bens que vêm do
exterior e a utilização de crédito acumulado de ICMS. No caso do Brasil, poderia se
pensar  também  em  redução  de  PIS  ou  Cofins  sobre  insumos  e  serviços  em
construção de parques. Pode-se pensar no conjunto de parques do Brasil, nos que
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tinham imóveis, por exemplo, o próprio caso do Tecnopuc, que está ao lado da PUC
de Porto Alegre. Lá havia prédios que foram desativados - parece-me que era um
quartel do Exército. A PUC adquiriu esses imóveis e foram colocadas empresas ali. É
o  mesmo que  acontece  no  caso  de  Recife.  Havia  uma área  muito  degradada  e
resolveram recuperá-la - é o Recife antigo -, fazendo o Porto Digital. Ora, em parques
que não têm esses imóveis,  apenas um terreno, a grande luta é a construção.  É
preciso  que  seja  facilitado  esse  passo  para  que  o  parque  se  realize  da  melhor
maneira possível para todos.

Apenas para dar exemplo: no caso da Bahia, fizeram um diferimento de ICMS na
entrada decorrente de importação de bens e materiais necessários às atividades de
inovação,  redução  de  carga  tributária  efetiva  na  utilização  de  serviços  de
telecomunicações. Existe um programa na Bahia que paga bolsas bem mais altas
que o CNPq e que a Fapemig. É claro que a Bahia precisa fazer uma atração mais
forte  de  pessoas  formadas,  porque lá  ainda não  se forma grande  quantidade  de
doutores como aqui, em São Paulo e em Porto Alegre. Eles precisam ter um atrativo
maior, por isso há bolsas com valores significativamente mais altos.

O Sistema Paulista de Ambientes de Inovação tem um crédito acumulado de ICMS.
No  Porto  Digital  de  Recife,  passaram  o  ICMS  de  17%  para  até  1%.  Todas  são
vantagens que atraem as empresas que já existem, mas tem também o aspecto de
facilitar a vida da empresa que está começando e que não aguenta ainda lidar com
um volume de custos.

Fechando,  queria  mostrar  alguma  coisa  sobre  o  ranking de  gestão  e
competitividade, o que me preocupou um pouco quando vi. Isso foi elaborado pelo
Centro de Liderança Pública. Na realidade, eles encomendam isso da revista  The
Economist, da  Inglaterra.  Vemos  com  preocupação.  Aí  está  2011,  2012  e  2013.
Houve um mergulho de Minas Gerais de 3º lugar, após São Paulo e Rio, para 6º
lugar. Subiram o Paraná e Santa Catarina, e manteve-se o Rio Grande do Sul.

Acho que essa questão merece um estudo. O que aconteceu? Os números dessa
tabela  foram retirados  do site do  Centro  de  Liderança Pública.  Vê-se  que Minas
Gerais manteve-se muito bem no que se refere a questões ambientais, obteve nota
100 - está no meio e continuou em 1º lugar -, mas, em todos os outros itens, demos
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uma piorada.  Precisamos  entender  o  que  é  isso.  Quer  dizer,  temos  uma grande
concertação  entre  estado,  município  e  governo  federal.  Há  muita  gente  de  boa
vontade, dedicada, trabalhando no sistema. É interessante vermos o que é isso, o
que aconteceu, se isso é válido mesmo. Esse ranking é elaborado pela unidade de
inteligência  do  grupo  The  Economist e  patrocinado  por  esse  centro  de  liderança
pública. O objetivo é ajudar a balizar administradores públicos para que se promovam
as reformas necessárias para atrair investimentos estrangeiros e nacionais. O ranking
apresenta um modelo de pontuação dinâmico, construído a partir de 26 indicadores
que medem atributos específicos num ambiente operacional de negócios. Não posso
assinar por esse ranking - li isso na internet, vi nos jornais -, mas ele me parece sério.
Ele precisa ser estudado por nós para entendermos o que pode ter ocorrido para a
redução da classificação de Minas Gerais.

Conclusões.  É  importante  mostrar  essas  sete  conclusões.  O  BH-TEC  é  um
empreendimento que conta com apoio firme e continuado da UFMG, do governo do
Estado,  da  Prefeitura,  da  Fiemg  e  do  Sebrae.  Reafirmando,  o  desenvolvimento
econômico sustentável tem de ser baseado em inovação, e os parques aceleram-na.
É importante dizer  que em Minas Gerais -  não é uma coisa que está igualmente
espalhada no País -, temos todas as condições de progredirmos economicamente, de
forma  rápida.  Na  sociedade  do  conhecimento,  o  difícil,  o  caro,  o  demorado  é  a
capacitação para a geração de conhecimento. Isso nós já temos e leva tempo.

Estou vendo na plateia um jovem físico de grande valor, o Prof. Gilberto. Para se ter
o Prof. Gilberto, precisa-se de um Prof. Marcos Pimenta. Para se ter o Prof. Marcos
Pimenta, precisa-se de um Prof. Ramayana Gazzinelli. Para se ter o Prof. Ramayana
Gazzinelli, precisa-se de um Prof. Francisco Magalhães Gomes. Isso leva 60 anos.
Não tem jeito, não tem como acelerar isso. Isso é caro e nós já o temos. Precisamos
das condições para fazer essa competência virar desenvolvimento econômico.

Entendo que uma postura mais agressiva, visando a uma maior competitividade,
passa obrigatoriamente por esta Casa do povo mineiro, a Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Desenvolvimento econômico tem de ser política de Estado
com  a  participação  de  todos,  do  cidadão,  dos  deputados,  do  Legislativo  e  do
Executivo. Muito obrigado.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Muito obrigado, Prof. Ronaldo Tadêu Pena. Dando sequência, com a

palavra, a Sra. Marina Brandão Dutra.
Palavras da Sra. Marina Brandão Dutra

Obrigada.  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Gostaria  de  cumprimentar  o  Jorge,  o
Ronaldo e todos que organizaram este evento. Antes de ser um momento em que
posso falar um pouquinho sobre as iniciativas do Estado, é uma grande oportunidade
de conhecimento das questões da inovação que precisam ser discutidas. É sempre
muito oportuno este momento de reflexão, esta oportunidade de aprender.

A Diretoria  de  Empreendedorismo  que  dirijo  na  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico é recente, foi criada na última reforma administrativa, realizada no final do
ano,  e  revela  um  pouco  a  preocupação  com  a  questão  da  inovação  e  do
empreendedorismo. Há pouco tempo, estou como diretora,  mas um dos trabalhos
iniciais  foi,  coincidentemente,  a  aproximação,  a  tentativa  de  se  estudar  e
compreender  um  pouco  mais  a  dinâmica  de  funcionamento  dos  ambientes  de
inovação,  com  visita  a  algumas  incubadoras.  Estamos  planejando  visitar  alguns
parques para entendê-los e nos aproximarmos deles.

Este debate é muito oportuno para entendermos o assunto e contribuirmos com o
estudo que está sendo desenvolvido. A atividade de ciência, tecnologia e inovação é
cada vez mais relevante para o desenvolvimento econômico, que tem crescido em
importância. Isso é um pouco do reflexo da forma como o mundo tem se dado. É
muito  fácil  notar  que  as  mudanças  que  vivemos  no  nosso  cotidiano  estão
acontecendo de forma cada vez mais rápida. É preciso saber investir em inovação,
saber como acompanhar esse mercado. Há muito tempo, investir em inovação deixou
de ser uma estratégia diferencial, de destaque competitivo. Hoje, pensar em inovação
e  tentar  ver  essas  questões  é  uma  necessidade  de  sobrevivência.  Quem  não
consegue acompanhar essas tendências de mercado vai ficar fora. É por isso que o
Estado precisa dar atenção e pensar na promoção do desenvolvimento econômico.

Como o Jorge mencionou na apresentação dele, nosso grande desafio é converter
essa  produção  de  conhecimento,  a  produção  científica  em  produto  de  alto  valor
agregado para as empresas. Em Minas Gerais já temos resultados efetivos,  mas,
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para aplicar isso no mercado, ainda não temos a velocidade que desejamos. Ainda
precisamos melhorar.  Quando conseguimos fazer esse relacionamento,  esse fluxo
funcionar  de  uma  maneira  melhor,  com  certeza  isso  traz  resultados  para  a
competitividade das empresas, o que significa mais empregos de maior qualidade,
tornando-se, logo, bem-estar social.

É nesse contexto que revelamos a importância dos parques tecnológicos, que é
esse ambiente de desenvolvimento, um habitat de inovação propício e que funciona
como abrigo para  essas  empresas de alto  valor  agregado,  que tenta  promover  a
integração entre desenvolvimento científico e a produção. É um ambiente que reúne
esses atores importantes para a inovação e favorece a interação entre eles.

Quem são esses atores mais importantes para a questão da inovação? Começa-se,
inicialmente, pelas universidades, que precisam comercializar os resultados das suas
pesquisas, o que é importante para a própria fonte de recursos delas, além de terem
o interesse de ampliar mercado para os seus pesquisadores e estudantes. Por outro
lado,  os  empresários  querem utilizar  os  resultados  das atividades  acadêmicas de
forma a potencializar o investimento em pesquisa e desenvolvimento que fazem em
seus negócios, querem pegar esse conhecimento e aplicá-lo na empresa. Isso é uma
forma de potencializar o retorno financeiro.

Temos  ainda  outros  atores  importantes  para  a  inovação,  que  são  os  agentes
financeiros, que querem investir em empresas de base tecnológica porque enxergam
nisso uma forma de terem alto crescimento, de terem retorno financeiro mais rápido.

Para finalizar, um outro ator relevante nesse investimento dos parques é o próprio
governo e as agências de desenvolvimento, que têm o dever de apoiar as atividades
inovadoras  como  uma  forma  de  potencializar  a  economia,  gerar  empregos  e
revitalizar regiões. É uma política de desenvolvimento local também. Então, pensando
nesses  atores,  nesses  interesses,  a  criação  de  um  parque  tecnológico  favorece
integrar e fazer com que esses atores realizem, cheguem, alcancem esses interesses
objetivos.

Em  resumo,  por  que  investir  em  parques  tecnológicos?  Há  o  lado  do
desenvolvimento  tecnológico,  que  facilita  a  integração  dos  atores.  Isso  não  só
acontece  entre  a  empresa  e  a  universidade,  mas  também  é  um  ambiente  para
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integrar pequenas a grandes empresas. De outro lado, como mencionei, também é
uma política de desenvolvimento urbano porque isso atrai negócios para a região,
tornando-se uma fonte  de  desenvolvimento  econômico e sustentabilidade para  as
regiões onde são implantadas.

A missão  dos  parques  tecnológicos  é  prover  inteligência  à  infraestrutura  e  os
serviços  necessários  para  esses  atores  de  inovação  e,  dessa  forma,  alcançar  o
crescimento e o fortalecimento das empresas. O que o Estado tem feito para alcançar
essas questões? O governo de Minas já tem uma política de investir  em parques
tecnológicos. Hoje em Minas Gerais já há três parques implantados, e todos contaram
com investimento do Estado. O primeiro implantado em Minas foi o de Viçosa, em
2011. Ainda não tem tanto tempo assim, é um movimento relativamente recente.

No parque de Viçosa foram investidos em torno de R$13.000.000,00, dos quais o
governo  de  Minas  aportou  cerca  de  R$7.000.000,00.  Hoje  Viçosa  já  tem  seis
empresas  residentes,  além  das  incubadas.  Isso  tem  gerado  um  faturamento  das
empresas instaladas por lá de cerca de R$1.300.000,00 por ano.

Além desse parque, há o BH-TEC, e o Ronaldo já fez uma grande exposição para
termos ideia. O BH-TEC, comparado aos outros, recebeu um volume de investimento
maior.  Foi um investimento volumoso, da ordem de R$70.000.000,00, dos quais o
governo de Minas apoiou com cerca de R$30.000.000,00. Hoje o faturamento das
empresas instaladas nesse parque supera o valor investido. Isso mostra e reforça
como essa política tem resultado.

O  terceiro  parque  em  funcionamento  em  Minas  Gerais  é  o  de  Itajubá.  Foram
investidos até 2013 cerca de 25 milhões, dos quais 12 milhões do governo do Estado.
Em implantação, ou seja, já previstos, temos o parque de Juiz de Fora, que o governo
está apoiando com 24 milhões; o parque tecnológico de Lavras, que o governo está
apoiando com 1 milhão; e o parque tecnológico de Uberaba, com investimento de 14
milhões do Estado. Portanto, temos três parques já implantados e ainda há vários em
estudo de viabilidade.  Os parques que estão em estudo de viabilidade são os de
Montes Claros, Diamantina, Teófilo Otôni, Inhotim, Araxá, Alto Paraopeba e São João
del-Rei.

É  um  movimento  relativamente  recente,  mas  já  é  possível  ver  resultados.  O
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governo  tem  tentado  apoiar  a  implantação,  acompanhando  principalmente  a
edificação. Os principais investimentos do governo de Minas são feitos na construção
da infraestrutura desses parques. Além do apoio através do investimento direto, o
governo também tem algumas políticas de apoio complementar.

Conforme o Ronaldo citou, em parceria com o BDMG e com a Fapemig, existe o
Programa de Apoio  às  Empresas  em Parques  Tecnológicos  -  Proptec  -,  linha  de
financiamento  para  empresas.  Não  é  para  infraestrutura  do  parque,  é  uma linha
voltada  para  empresas.  Podem  ser  financiados  até  2  milhões  por  empresa.  A
utilização  desse  recurso  é  para  implantação,  ampliação  e  modernização  das
empresas localizadas em parques apoiados pelo Estado.

Além disso, existem outras ferramentas e políticas de apoio à inovação que não
foram desenhadas especificamente para parques tecnológicos, mas, obviamente, as
empresas  instaladas  nesses  parques  podem  desfrutar  e  são  grandes  alvos.  A
Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  tem  vários  programas,  como o  Programa de
Incentivo  à  Inovação,  que  também  favorece  a  relação  universidade-mercado,
tentando fazer um programa de transferência de tecnologia. A Fapemig sempre lança
editais  com  foco  na  inovação.  Empresas  de  bases  tecnológicas  já  dispõem  de
benefícios fiscais. O Ronaldo explorou isso um pouco. No que se refere ao ICMS, o
governo também não tem nenhuma política definida, mas as empresas instaladas em
parques  de  TI  costumam  ter  isenção  de  ISS.  Também  pela  política  do  governo
federal, elas contam com algumas isenções ou reduções. Existe também uma linha
do BDMG, a Pro-Inovação, que é voltada às empresas inovadoras, além da Lei do
Bem e da Lei de Inovação.

O  que  quis  demonstrar  é  que,  embora  precise  ser  melhorado,  já  existe  um
arcabouço  institucional  para  a  promoção  desses  parques  e  desse  ambiente  de
inovação. Quando me fizeram o convite para participar deste debate, a proposta foi
que  eu  tentasse  explicar  as  políticas  estatais  para  atração  de  investimento  nos
parques.  Ora,  a  principal  política  de  atração  de  investimentos  nos  parques  é
exatamente o apoio à implantação desses parques, que naturalmente já atraem as
empresas - como foi mencionado, o que falta é espaço para acolher todo mundo. Ou
seja,  quando  um  parque  tecnológico  é  implantado,  ele  acaba  atraindo  um  bom
número de negócios.
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Acredito também que a efetivação, a consolidação desses parques, acaba atraindo
novas políticas. Com o tempo, veremos isso um pouco melhor, mas será mais fácil
um  desenho,  porque  as  empresas  que  estão  nesses  parques  têm  uma  cultura
diferenciada,  têm uma visão de oportunidade,  o  que  é  muito  interessante  para  a
atuação do governo.

Para  finalizar,  quero  destacar  que  existe,  sim,  um  arcabouço  institucional  com
políticas de apoio. É preciso que as empresas, principalmente, despertem para isso e
busquem  desfrutar  do  que  existe.  De  qualquer  forma,  sempre  há  espaço  para
melhorar, e debates como este geram reflexão, até porque não podemos deixar que a
questão da inovação apenas surja naturalmente - o Estado tem de ter um olhar para
isso, porque, se não inovarmos, se não formos por esse caminho, vamos perder cada
vez mais em competitividade. Esse é o caminho. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Obrigado, Marina. Com a palavra, o querido amigo deputado Adelmo

Carneiro Leão, vice-presidente desta Casa.
Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Boa tarde a todos. Cumprimento a Marina e, na sua pessoa, todas as mulheres
doutoras, pesquisadoras, curiosas e trabalhadoras aqui presentes, neste importante
momento de debate; o Jorge Luis Nicolas Audy, pró-reitor de Pesquisa da PUC do Rio
Grande do Sul; e o meu amigo Ronaldo Tadêu Pena, da UFMG.

Rapidamente, diante das considerações e análises já feitas aqui,  minha primeira
visão é que o nosso Estado está devagar. Apesar dos dados que a Marina apresentou
na sua reflexão, acho que estamos começando tarde. Não adianta chorar sobre o
leite derramado: começamos tarde. Vejam que o nosso primeiro parque tecnológico é
de 2011, com um governo que começou no início deste milênio.

Todos falaram - e sabemos disso - que investir em ciência, tecnologia e inovação é
ter retorno positivo. Mas se analisarmos os valores investidos pelo Estado em ciência,
tecnologia e inovação, veremos que a quantidade é muito pouca diante do todo que o
Estado  tem  investido.  E,  em  muitas  obras  em  que  se  investiu,  não  há  nenhum
retorno.  Então,  é  preciso  que tenhamos essa visão crítica  para  que,  diante  dela,
pensemos uma outra forma de atuar do ponto de vista de Estado comprometido com
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o desenvolvimento. É preciso pensar em investimento com mais ousadia, com mais
intensidade,  com  mais  celeridade,  pois  isso  está  devagar  num  Estado  que  está
ficando atrasado. Conforme dado que foi apresentado aqui, isso é muito preocupante.
Trata-se de um Estado que está caminhando numa velocidade muito pequena, está
aquém de outros estados.

O Ronaldo Pena apresentou,  com muita  propriedade,  outros estados que estão
avançando e mostrou como eles estão avançando. Não há receita, não há novidade;
aqui não há inovação, não há novidade em relação ao que temos de fazer. O que é
preciso é fazer. É preciso haver atitude de Estado, e aqui eu não estou falando só de
governo, mas de atitude de Estado no seu todo, para que possamos acelerar o nosso
carro, a nossa ação, em termos de ciência, tecnologia e inovação. Acelerar significa
colocar  mais  recursos  materiais,  financeiros  e  tecnológicos  aqui,  colocar  gente
capacitada para fazer isso e fazer com que o resultado chegue à ponta. É como a
Marina apresentou, é preciso fazer essa conexão entre o que a gente faz, o que a
gente produz; é colocar as inovações na ponta, onde estão ocorrendo os processos.
Porque, se há essa desconexão, o Estado continua lento e vai continuar lento por
muito tempo. Então é preciso acelerar esse processo. E essa precisão, essa ação é
feita com atitudes. O que está faltando, seja por parte da Assembleia de Minas, seja
por parte de outros órgãos, seja por parte do governo, é uma atitude que nos torne
mais cúmplices com esses procedimentos.

O Estado de Minas Gerais, e aí eu não tenho de fazer nenhuma crítica à Fiemg... A
Fiemg viu  o  Cetec  desmotivado,  com projetos  até  muito  interessantes,  mas  sem
nenhuma  motivação;  viu  os  pesquisadores  do  Cetec,  extraordinários,  mas  sem
nenhuma motivação. O que o Estado fez? O Estado poderia até chamar a Fiemg e
fazer uma grande parceria, mas ele não fez, apenas recuou. Em termos de governo,
poderíamos ter  uma parceria com a iniciativa privada, porque é importante que o
setor privado faça parte dos processos de investigação, de pesquisa, de ciência, e
que isso não fique somente com as instituições públicas, que fazem mais do que a
iniciativa  privada.  Essa  é  uma questão  de  Estado.  A iniciativa  privada  não  pode
apenas ficar  à espera  dos novos conhecimentos,  das  novas tecnologias,  para  se
apropriar delas. Pode e deve participar, como ocorre no mundo inteiro, do processo
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de investigação, do processo de risco. Nós temos de correr riscos. Sem corrermos
riscos, não avançamos, não fazemos a travessia necessária.

Às vezes encontramos uma indústria muito acomodada, uma estrutura particular
muito  acomodada,  muito  vinculada  ao que  está  pronto  para  ser  utilizado.  Vamos
entrar  nessa briga  para  sermos parceiros.  Infelizmente  não vemos  essa parceria,
essa identificação. Infelizmente, o que vimos, o que vi lá, no Cetec, foi simplesmente
o Estado recuar, o governo recuar, deixar de fazer algumas pesquisas importantes já
contratadas - perguntem aos profissionais que trabalharam lá - e transferir isso para a
Fiemg, que, dentro dessa possibilidade, foi lá e ocupou o espaço. Então, a crítica não
é à Fiemg, mas a um governo que recuou, que deixou de cumprir o seu papel de
pesquisar, de inovar.

Outra coisa: o que temos hoje de ciência, tecnologia e inovação não nos permite
continuar fazendo obras renunciando a essas conquistas extraordinárias, resultado de
grandes  investimentos.  Estamos  em  um  processo,  por  exemplo,  de  produção  do
Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional é superior a 12 milhões de moradias, o
que exige de nós uma aceleração. Nós não podemos continuar fabricando... Conheço
muitas áreas que já estão trabalhando com inovação, mas é preciso avançar mais.

Não podemos pensar no processo artesanal, nem se causará desemprego. Este
país  não  precisa  ter  medo  também  de  desemprego.  Estamos  vendo  quantas
categorias profissionais querendo, com justiça, reduzir seu tempo de trabalho para
viver  com  mais  dignidade.  É  possível  redimensionarmos  o  País.  Então,  quando
pensamos nessa estrutura toda, na realidade não é só um foco numa determinada
ação; é uma equação diferencial integral,  complexa. Mas é necessário pensarmos
nesse todo para fazermos do Estado de Minas Gerais o companheiro navegante e
estradeiro dos outros estados que estão mais avançados. Não é preciso esperar mais
para  reduzir  ICMS.  A receita  está  aqui,  o  que  falta  é  atitude.  Nessa  caminhada,
espero que possamos encontrar alguém que tenha atitude capaz de fazer com que o
nosso Estado de Minas Gerais ande com mais celeridade e que possa fazer parte
daqueles que também usam as conquistas humanas da ciência, da tecnologia e do
conhecimento.

O presidente - Muito obrigado, deputado Adelmo Carneiro Leão. Vamos compor a
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segunda Mesa sem desfazer a primeira, porque a ideia é, ao final, abrir o debate para
as duas Mesas e deixar que os expositores respondam de forma conjunta.

2º Painel
Composição da Mesa

O presidente - A presidência convida a compor a Mesa para o 2º Painel os Exmos.
Srs. Ênio Duarte Pinto, gerente da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do
Sebrae Nacional; e Wander Wilson Chaves, vice-prefeito e secretário municipal de
Ciência e Tecnologia de Santa Rita do Sapucaí;  a Exma. Sra. Adriana Ferreira de
Faria,  diretora  executiva  do  Centro  Tecnológico  de  Desenvolvimento  Regional  de
Viçosa - CenTev-UFV; e os Exmos. Srs. Daniel Diniz, diretor de Empreendedorismo
da  Sociedade  Mineira  de  Software  -  Fumsoft;  e  André  Victor  Barrence,  diretor-
presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo do Estado.

Iniciaremos agora o painel “Incubadoras: modelos e experiência”. Passo a palavra
ao Sr. Ênio Duarte Pinto.

Palavras do Sr. Ênio Duarte Pinto
Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado Ulysses Gomes, na pessoa de quem

cumprimento  os  meus  colegas  que  compõem  a  Mesa.  Procurarei  ser  bastante
objetivo e passar aos senhores um pouco do que o Sebrae tem feito para apoiar o
movimento de incubadoras e parques tecnológicos no Brasil. Uma apresentação já
está aí.

Inicialmente gostaria de dizer aos senhores que toda a nossa atuação é plena e
amplamente alinhada com a Anprotec. Há um convênio de cooperação entre as duas
entidades, o qual contempla missões, seminários, editais, capacitações. Ou seja, o
Sebrae  ouve  os  nossos  demandantes,  os  nossos  parceiros,  as  incubadoras  e
parques, para traçar e desenhar toda a sua estratégia de atuação.

Aqui é apenas para que os senhores tenham conhecimento do amplo espectro de
segmentos de públicos junto aos quais o Sebrae atua, no triângulo à esquerda dos
senhores.  No cume da pirâmide,  estão as  empresas  de  pequeno porte,  com uso
intensivo de tecnologia, que são as empresas que estão residentes nos parques e
nas  incubadoras  de  empresas.  Temos  dois  grandes  projetos  para  oportunizar  o
desenvolvimento  desse  segmento  de  público,  que  é  o  habitat de  inovação  e  o
Sebraetec. Detalharei esses dois projetos um pouco mais à frente.
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Aqui  um pouco do cenário  do mapa de atores,  de  stakeholders,  do sistema de
inovação. Historicamente o Sebrae sempre foi conhecido como entidade promotora
do empreendedorismo, e, até há muito pouco tempo, não era reconhecido como uma
entidade de apoio à inovação. Detalharei estes dois projetos - habitats e Sebraetec -,
com uma ampliação mais recente. De alguma maneira, hoje o Sebrae já é entendido
também como um dos grandes players da inovação no Brasil.

Trago inicialmente os grandes números ligados ao segmento de incubadoras, onde
o Sebrae tem até uma atuação muito mais consistente que nos parques tecnológicos,
por uma questão muito simples. A missão do Sebrae é o apoio a microempresas e
pequenas  empresas  -  entendendo  pequenas  empresas  aquelas  com  faturamento
anual  de  até R$3.600.000,00.  Esses empreendimentos,  dentro desse perfil,  estão
alocados nas incubadoras. O perfil de negócios que estão habitualmente atuando nos
parques tecnológicos tende a ter  um porte maior,  o que não traz de maneira tão
presente a participação do Sebrae. Estamos falando sobre 384 incubadoras. Esses
são dados do nosso parceiro, da Anprotec. No nosso último edital lançado, de apoio
às incubadoras de empresa, em parceria com a Anprotec, chegamos a atender a 152
incubadoras, ou seja, quase a metade de todo o universo de incubadoras associadas
à Anprotec. Se fizermos um corte pelo número de empresas que se beneficiaram
indiretamente nesse apoio às incubadoras, estamos falando de 2.234 empresas de
pequeno porte residentes dentro delas; quer dizer, de 2/3 do universo de empresas
de pequeno porte que hoje estão residentes dentro das incubadoras.

A proposta dessa nossa linha de atuação é a implementação de uma metodologia,
de  um  modelo  chamado  Cerne,  que  transforma  as  incubadoras  no  Centro  de
Referência para Apoio a Novos Empreendimentos. A proposta do modelo Cerne, que
foi concebida pela Anprotec e apoiada pelo Sebrae, tem o objetivo de profissionalizar
mais a gestão das incubadoras, transformá-las em empreendimentos de vanguarda
para  que,  dessa  forma,  gerem,  de  maneira  sistemática,  novos  negócios  com
conteúdo inovador e bem-sucedidos num volume maior do que hoje acontece.

Lançamos  um  edital  há  dois  anos  e  contemplamos  as  152  incubadoras.  O
investimento foi na casa de R$25.000.000,00. Agora, para o início do ano que vem,
lançaremos um novo edital, em parceira com a Anprotec, para a implementação de
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uma segunda fase desse modelo Cerne. Lançamos um primeiro edital com foco na
implementação de um primeiro bloco de processos do Cerne, de um primeiro grupo.
Agora  será  feita  uma  segunda  fase.  No  todo,  são  quatro  fases  para  que  as
incubadoras  tenham  plenamente  o  modelo  Cerne  implementado.  Dessa  forma,
conseguimos atingir os pequenos empreendimentos dentro das incubadoras, e estes
serão beneficiados por uma incubadora mais vanguardista nos seus processos de
gestão.

Para  os  senhores  terem  uma  ideia  do  georreferenciamento  das  incubadoras
contempladas nesse nosso último edital,  atingimos 20 unidades da Federação. Há
uma concentração  maior  no  Sudeste,  mas  também  muita  coisa  no  Nordeste,  no
Centro-Oeste e mais rarefeito no Norte. No âmbito da parceria da Anprotec e Sebrae,
há todo um trabalho no intuito de desenvolver incubadoras também na Região Norte,
o projeto chamado Ecossistemas da Inovação.

Aqui há um recorte específico para o Estado de Minas, que lidera o nosso ranking
de  empresas  beneficiadas  no  âmbito  desse  edital  -  aliás,  são  17  incubadoras.
Seguido de perto pela Região Sul, temos, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e
Paraná, 14 incubadoras em cada um deles; e depois São Paulo, com 11 incubadoras.
Queria aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio ao Sebrae local, na pessoa
da Andrea Furtado, que nos brinda aqui com sua presença e lidera essa iniciativa no
Sebrae Minas.

Esse primeiro projeto, que chamamos de habitats de inovação, atinge os pequenos
empreendimentos  de  base  tecnológica,  atuando  junto  às  suas  incubadoras.  O
Sebraetec, segundo projeto sobre o qual rapidamente comentarei, já faz um trabalho
mais direto, um atendimento específico ao negócio incubado e residente. Com esse
diagrama, fica fácil explicar que a proposta do Sebraetec é atender à demanda dos
pequenos  empreendedores  por  meio  de  uma  rede  de  prestadores  de  serviços
tecnológicos.  A  pequena  empresa  demanda  serviços  tecnológicos  e  tem  muita
dificuldade em acessá-los. Eles não identificam quem são os prestadores de serviços
e  depois  têm  dificuldades  no  diálogo,  dificuldade  de  encontrar  prestadores  de
serviços  que  façam  serviços  customizados  à  realidade  desse  pequeno
empreendimento e de lidar com os valores cobrados nesse processo.
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Portanto entra o Sebrae como uma ferramenta de aproximação da demanda do
pequeno empreendedor e da oferta pela rede de serviços tecnológicos. Cadastramos
esses ICTs públicos e privados para que realizem essa prestação de serviço. Hoje, na
nossa rede nacional, temos em torno de 1.400 prestadores de serviço. Moderamos e
promovemos essa aproximação. Recebemos a encomenda, a demanda do pequeno
empreendedor, identificamos no nosso cadastro quem presta esse serviço, fazemos
essa aproximação e subsidiamos esse processo.

O Sebrae paga 80% dessa conta, cabendo ao pequeno empreendedor custear tão
somente 20%, e isso ainda é parcelado, de maneira que a gente viabilize o acesso do
pequeno empreendedor a serviços tecnológicos. Para os senhores terem ideia, há
cerca de três, quatro anos, atendíamos em média 10 mil, 11 mil empreendimentos
através do  Sebraetec.  No ano passado,  chegamos  a  80  mil  empreendimentos,  e
devemos superar 100 mil empreendimentos este ano por meio desse processo de
subsídio. Temos algumas categorias de atendimento pelo Sebraetec. Naturalmente as
empresas incubadas podem se beneficiar de todos eles, mas o foco principal é para
essa categoria de diferenciação.

Quanto às demais modalidades, você pode acessar direto o Sebrae, que promove a
aproximação sem a necessidade de uma participação em uma chamada. Sobre essa
categoria  de  diferenciação,  alocamos  um  aporte  maior  de  recursos.  É  até
R$125.000,00 por empresa, mas é através de uma chamada pública que anualmente
acontece  em  nossos  estados.  Senhores  interessados,  procurem  o  Sebrae  mais
próximo para saber se a chamada já está aberta em seu estado. O programa todo
segue  essa  mesma  engenharia  financeira.  Você  identifica  quem  seriam  os
prestadores de serviços para realizar o trabalho no seu empreendimento, o Sebrae
faz  o  subsídio  de  até  80%  dessa  conta  para  facilitar  o  acesso  aos  pequenos
empreendedores.  São  esses  dois  os  principais  instrumentos,  as  principais
ferramentas  de  apoio  que  o  Sebrae  tem  ao  segmento:  uma  indireta,  em  que
atendemos  à  incubadora  e  acaba  beneficiando  a  empresa  incubada,  e  a  outra
diretamente através do Sebraetec.

Hoje atendemos anualmente a cerca de 200 mil negócios com soluções e inovação.
Isso  é  uma  realidade  muito  recente  no  Sebrae.  Temos  metas  mobilizadoras
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específicas para a questão da inovação no sistema Sebrae. Tão somente cinco metas
mobilizadoras são definidas para toda a atuação do Sebrae: uma específica sobre a
questão da inovação. Temos conseguido dobrar esse número anualmente. No ano
passado, chegamos a 113 mil empresas, este ano há a possibilidade de atender a
mais de 200 mil empresas, principalmente através dessas duas soluções:  habitats,
que trabalham um público mais sofisticado, as empresas incubadas, que têm muito
mais densidade tecnológica em seu processo; e o Sebraetec, que atende tanto a
empresa incubada quanto a de negócios tradicionais, e temos atendido, como disse
aos senhores, cerca de 100 mil negócios por ano. É uma escala bastante relevante,
mas ainda muito aquém do potencial que o Sebrae tem. Para terem ideia, o Sebrae
atende a cerca de 2 milhões de negócios formais a cada ano. Então 2 milhões de
CNPJs são atendidos pelo Sebrae a cada ano. Este ano vamos chegar a cerca de
10%  de  todo  esse  universo  com  soluções  de  inovação.  De  cada  10  empresas
atendidas, 9 ficam no campo de orientações quanto à questão de gestão, implantação
de controles gerenciais, cotação de preços, controle de estoques, coisas dessa linha,
e apenas 1, em cada 10, demanda serviços tecnológicos, nas áreas de  design, de
produtividade,  de qualidade,  de TIC.  É um esforço que vem crescendo,  mas que
ainda tem um potencial de expansão muito grande. Obrigado pela atenção. Estou à
disposição para dirimir dúvidas.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradeço ao Ênio. Com a palavra, o Sr. Wander Wilson Chaves.

Palavras do Sr. Wander Wilson Chaves
Boa tarde a todos. Deputado Ulysses Gomes, muito obrigado pelo convite, é uma

satisfação  estar  aqui,  neste  Plenário,  para  apresentar  a  experiência  simples  e
pequena, mas que consideramos singular, no Município de Santa Rita do Sapucaí.
Até  a  década de 1960,  a  economia  do  Município  de  Santa  Rita  do  Sapucaí  era
baseada na agricultura e na agropecuária, particularmente café e leite, até que uma
senhora de nome Sinhá Moreira, vinda do Japão, resolveu idealizar e construir uma
escola  técnica  de  eletrônica.  Essa foi  a  primeira  escola  técnica  de  eletrônica  da
América  Latina.  Para  que  fosse  viabilizada  como curso  técnico,  o  presidente  da
época, Juscelino Kubitschek, teve de assinar um decreto criando o ensino técnico de
nível médio no País.
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A partir  desse  processo  particular  de  educação  tecnológica  surgiu  o  Instituto
Nacional de Telecomunicações, que fará 50 anos no ano que vem e tem um modelo
muito agressivo do ponto de vista da tecnologia e do empreendedorismo. Hoje 50%
da receita desse instituto provém de transferência de conhecimento e serviços ao
mercado  e  50%  de  mensalidades  de  alunos.  Recentemente,  recebeu  o  Prêmio
Nacional de Inovação do governo federal.

Em seguida, surgiu a Faculdade de Administração e Informática - FAI -, com um
trabalho  muito  sério,  muito  persistente,  gerando  recursos  humanos  ligados  à
administração e a sistemas de informação, demonstrando, ao longo do tempo, que é
uma instituição extremamente inovadora, a tal ponto que atualmente, num processo
de arcabouço de misturar as suas áreas, está trabalhando fortemente para abrir um
curso de medicina e contribuir com um polo de saúde que está se iniciando e é uma
novidade em Santa Rita do Sapucaí.

A  partir  dessas  instituições  de  educação  tecnológica  começaram  a  surgir  as
primeiras  empresas em Santa Rita,  muito particularmente no início  da  década de
1980, que foi uma década terrível do ponto de vista econômico. Quem é mais antigo
lembra o que aconteceu nessa década: as pessoas se formavam nas faculdades e
não  arrumavam  emprego.  Portanto,  essas  pessoas  começaram  a  gerar  suas
primeiras empresas para sua sobrevivência, induzidas pelo processo de educação
que  tiveram  numa época  em  que  não  se  falava  em  empreendedorismo,  mas  se
praticavam questões educacionais ligadas ao comportamento empreendedor.

Em seguida, surgiram as feiras tecnológicas. Há mais de 30 anos reportamo-nos às
feiras  da  Escola  Técnica  de  Eletrônica,  do  Inatel,  da  FAI,  que  foram  ajudando,
incentivando, estimulando as pessoas a terem seu próprio negócio. Então começou a
se criar  um ambiente informal  de incubação na cidade,  pois não se falava nesse
assunto.  Isso  foi  crescendo,  e  foram  surgindo  uma,  duas,  três  empresas,  uma
cooperando, colaborando, ajudando a outra, em situações precárias, sem ajuda do
governo ou de ninguém. Ali, sim, numa situação entre as instituições acadêmicas e os
empresários,  o  poder  público local  entrou,  viu  isso  acontecer  fortemente  e juntou
todas essas instituições para iniciar um processo a que se deu o nome de O Vale da
Eletrônica.
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Isso  foi  ocorrendo,  e,  em  determinado  momento,  há  22  anos  -  e  vou  focar  a
incubação -, o Instituto Nacional de Telecomunicações abriu sua incubadora do ponto
de vista formal; em seguida, municipal; e depois, a incubadora da FAI. Portanto, em
Santa Rita há três incubadoras, duas acadêmicas, porque fazem parte do modelo de
formação dos nossos alunos, além de uma intenção inspecionista de colaborar com o
desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, e uma incubadora municipal,
somada a um condomínio que conduzimos.

Hoje em Santa Rita procuramos trabalhar com esse tripé: tecnologia, inovação e
empreendedorismo.  A  atual  economia  da  cidade  estrutura-se  na  agricultura,  na
pecuária, na educação tecnológica, na indústria eletroeletrônica e no turismo.

Esses  são  alguns  dados  de  incentivos  que  a  nossa  prefeitura  coloca.  Na
manutenção do programa de incubação e de condomínio, aportamos R$440.000,00
por  ano;  na  manutenção  dos  programas  da  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia,
Indústria e Comércio, são R$900.000,00 por ano; e nos convênios com instituições de
ensino local, R$80.000,00 por ano.

Quanto aos dados do município, durante esse tempo todo chegamos ao seguinte
ponto: o nosso PIB é de R$23.092,00 per capita. O nosso IDHM é de 0,72, que na
escala é considerado um rendimento alto. O último índice Firjan de desenvolvimento
municipal, que refere-se a educação, saúde e geração de emprego e renda, está com
0,85 - alto desempenho, pela escala que usam. Estamos em 54º lugar no  ranking
nacional, e em 3º lugar, no estadual. O número de empregos de base tecnológica no
município  é  de  153  empresas,  cujo  faturamento  é  de  aproximadamente
R$2.200.000.000,00. Só as empresas de base tecnológica geram 10 mil empregos, e
nós trabalhamos com 13,7 mil itens ligados a produtos.

Com  relação  ao  resultado  das  três  incubadoras  no  nosso  município  de  40  mil
habitantes, os dados atuais são os seguintes: 21 empresas incubadas, 12 empresas
no condomínio municipal, 102 empresas graduadas por todas essas incubadoras, 60
empresas graduadas ativas no município. Uma explicação: 20% tiveram mortalidade
e 20% saíram de Santa Rita do Sapucaí, mas a maioria ficou no Estado de Minas
Gerais.

O faturamento das empresas graduadas e que se fixaram no Município de Santa
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Rita do Sapucaí é de R$200.000.000,00. O número de empregos gerados é 1.460,
sendo que pela apresentação que vi hoje pela manhã, esse número significa 30% do
número  de  empregos  gerados  pelo  processo  de  incubação  no  Estado  de  Minas
Gerais.

Os impostos gerados somam R$20.100.000,00. Aqui estão todos os impostos, aqui
é  apenas  uma tristeza,  mas  compreendendo a  situação  do  País  e  do  Estado,  o
grande percentual desse dinheiro vai para o governo federal; um pouquinho, para o
governo  do  Estado  e  algum  pouquinho,  dividido  por  10,  fica  no  município.  Mas
estamos aí com o processo de geração de empregos.

O que está acontecendo em Santa Rita do Sapucaí hoje? O objetivo era mostrar os
nossos  dados,  nossa experiência  simples.  Vocês  estão  convidados a  ver  isso  de
perto na Fivel 2014, um feira de inovação feita pelo sindicato patronal das indústrias
eletroeletrônica,  que acontecerá em Santa  Rita do Sapucaí  nos dias  3,  4 e 5 de
setembro. Teremos todas essas empresas expondo nessa feira, mostrando todos os
13 mil produtos produzidos em Santa Rita do Sapucaí. Fica o convite a todos vocês
para participarem desse importante evento da nossa comunidade.

Em  Santa  Rita  estamos  repensando  nosso  modelo  porque  temos  números
agressivos, mas, como foi dito aqui na Mesa em vários momentos, a criatividade e a
inovação sempre começam com o porquê das coisas e com perguntas como “o que é
isso?”. Estamos passando por um momento de criação de um ambiente de conexão
entre todas as culturas existentes inicialmente naquela cidade, buscando a inovação.

A agropecuária é muito forte. Estamos iniciando esse polo de saúde, e há a questão
cultural.  Esse  evento  chamado  Cidade  Criativa,  Cidade  Feliz,  que  acontece  pelo
segundo ano - e neste ano ocorrerá durante todo o mês de agosto - tem por objetivo
conectar diversas culturas,  buscando inovação.  As ações existentes  nesse evento
são ligadas a tecnologia, empreendedorismo, cultura e cidadania. Estamos pensando
que colaborar e cooperar fará com que encontremos algumas soluções para melhorar
a  vida  das  pessoas  do  nosso  município.  Além  disso,  aproximando  todas  essas
culturas, poderão existir novas empresas, novas cabeças e alguma coisa de novo.

Este evento, que trabalha tecnologia, empreendedorismo, cultura e cidadania, está
fazendo com que toda a comunidade empresarial, assim como as áreas acadêmicas
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e públicas, façam esse trabalho de forma cooperativa e colaborativa. A esperança é
que, na hora em que começarmos a conhecer, dentro de Santa Rita mesmo, todas
essas áreas que transbordam um pouco a tecnologia e a eletrônica que temos no dia
a dia, surjam novos empreendimentos, novos negócios. Nós, como município, como
estado,  lucraremos  com  algo  diferente.  Isso  é  embrionário,  está  se  iniciando.
Coloquei ali, como exemplo, uma palestra da Lala Deheinzelin. Ela é consultora da
ONU para assuntos ligados ao Cidade Criativa. Temos uma programação extensa.

Estou vendo aqui  a representante da Universidade Federal  de Viçosa -  UFV. O
evento foi muito discutido com uma pessoa de Viçosa, que nos deu esta ideia. Refiro-
me ao Prof. Paulo Tadeu, que muita gente aqui conhece. Como fruto dessa conversa,
conseguimos iniciar em Santa Rita algo para misturar. Usaremos a força que temos
da  tecnologia  e  do  empreendedorismo,  mas  introduzindo  fortemente  o  aspecto
cultural, porque entendemos que é assim que provavelmente formaremos pessoas e
empresários  com  mentes  talvez  um pouco diferentes  daquelas  às  quais  estamos
acostumados. Isso é necessário para o desenvolvimento social.

Várias sugestões extremamente simples foram dadas aqui. Gostaríamos de dizer
que as incubadores, as escolas e as empresas são absolutamente importantes. No
caso  de  Santa  Rita  do  Sapucaí,  façamos  o  exercício  de  perguntarmos  o  que
aconteceria  se  não  existisse  tudo  isso.  Façamos  uma  análise  da  falta.  Se  não
existissem as incubadoras, provavelmente não estaríamos no início do século XX da
forma que estamos hoje. Por exercício de falta, verificamos que esse movimento é
absolutamente  estratégico  para  aquela  cidadezinha  de  40  mil  habitantes.  E  esse
processo deve continuar.

Nossa  angústia  é  fazer  desse  projeto  alguma  coisa  nova.  Nós  nem  sabemos
discutir o diferente. Precisaríamos da continuidade dos incentivos ligados à inovação,
através dos editais da Fapemig, que já existem. Nesse processo de querer juntar, de
cooperar e de colaborar, poderíamos colocar mais incubadoras e mais parques nos
mesmos projetos e não em projetos individualizados.

Por  último,  eu  colocaria  uma  contribuição,  dizendo  que  essa  questão  é  muito
importante e que estamos muito preocupados com ela, já que a inovação é feita por
gente de uma nova mentalidade, de gente de que o mundo contemporâneo precisa.
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Concluiria com um ditado que está nos norteando nesse sentido, lá em Santa Rita do
Sapucaí. É aquele ditado, Renato, dos caipiras de lá, que diz o seguinte: “Se fugir, o
bicho pega; se ficar, o bicho come; se juntar o bicho foge”. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Muito obrigado, Wander Wilson. Dando sequência, com a palavra, a

Sra. Adriana Ferreira de Faria.
Palavras da Sra. Adriana Ferreira de Faria

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Inicialmente,  gostaria  de  agradecer  o  convite  de
participar desse evento. Cumprimento a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais  por  essa  iniciativa,  em  resposta  a  uma  demanda  bastante  profícua  e
necessária  colocada  pela  Rede  Mineira  de  Inovação.  Faço  esse  cumprimento  a
todos, citando o nome do deputado Ulysses Gomes. Agradeço pela acolhida.

Foi pedido para eu explicar o funcionamento de nosso modelo de incubadora. É
uma incubadora que está vinculada a uma universidade federal e que faz parte de um
ecossistema dentro da nossa universidade, juntamente com o parque tecnológico.
Vou falar um pouquinho sobre a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do
CenTev. O CenTev é uma unidade da Universidade Federal de Viçosa.

Foi muito bem colocado, ao longo do dia, que temos nos Estados Unidos e em
outros países do mundo, como no Vale do Silício, uma intensidade de empresas de
base  tecnológica  orbitando  em  torno  das  instituições  de  pesquisa,  ciência  e
tecnologia. Se lá há o Vale do Silício, infelizmente, aqui no Brasil temos o Vale da
Morte.  Existe uma distância, que tem diminuído ao longo do tempo - ela ainda é
eminente -, entre o que produzimos de ciência e aquilo de que o mercado realmente
precisa, especialmente, as empresas e seus processos de inovação. Com o objetivo
de diminuir essa distância entre o Vale da Morte e as universidades, a sociedade, e,
em  especial,  as  empresas,  foi  criado  o  CenTev,  que  é  o  Centro  Tecnológico  de
Desenvolvimento Regional de Viçosa. O CenTev nasceu, na verdade, de uma série
de ações dentro daquilo que podemos chamar de empreendedorismo tecnológico na
UFV. Primeiro houve a criação da Incubadora de Empresa de Base Tecnológica, em
1996, e, em 2001, a criação do CenTev. O CenTev, então, vai reunir a incubadora de
empresas,  o  projeto  do  Parque  Tecnológico  de  Viçosa,  a  Central  de  Empresas
Juniores e o Núcleo de Desenvolvimento Social.
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Em 2009 tivemos a elaboração do plano de negócios do Parque Tecnológico de
Viçosa,  chamado  de  tecnoPARQ.  Em  2010  tivemos  o  aporte  de  recursos,
principalmente do governo estadual, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia,
para  reforma  do  prédio  principal  que  abrigaria  o  condomínio  de  empresa  da
incubadora e do parque. Em 2011 tivemos a inauguração do tecnoPARQ, o primeiro
parque tecnológico de Minas a entrar em operação. Então, se o resto do Estado fala
de parque tecnológico para mais de 50 anos, o primeiro parque tecnológico de Minas
entrou em operação apenas há 3 anos. Então, de fato, estamos engatinhando.

Outra coisa importante a dizer é que da hora em que se pensou em um parque
tecnológico em Viçosa e ele foi inaugurado se passaram mais de dez anos - entre
projetos,  licenças,  viabilização  de  recursos  -,  até  que  conseguimos  efetivamente
colocar esse parque em operação. Esse me parece ser realmente o tempo que o
pessoal  tem gastado.  Vamos dizer  mais  dez anos,  em média, para que o parque
possa alcançar maturidade.

Agora, em 2014, aliás no mês passado, tivemos uma conquista muito grande na
universidade, que foi a aprovação do modelo de cessão real de uso. É um parque que
ocupa  214ha  de  área,  sendo  que  40ha  são  áreas  destinadas  à  viabilização  dos
empreendimentos  pelas  empresas.  A universidade  aprovou  um  modelo  pelo  seu
conselho universitário de cessão real de uso, em que, mediante valor do investimento
e da área que essa empresa vai ocupar, ela saberá desde o primeiro momento qual
será o tempo de cessão real de uso.

O CenTev, então, foi criado abrigando essas quatro unidades: o parque tecnológico,
a  incubadora  de  empresas,  a  Central  de  Empresas  Juniores  e  o  Núcleo  de
Desenvolvimento Social e Educacional. Vou falar um pouco sobre a incubadora de
empresas. O CenTev, pela sua estrutura, é um órgão ligado diretamente à reitoria da
UFV. Temos um conselho administrativo extremamente importante que trabalha toda
a questão de governança que pretendemos para o CenTev, especialmente para o
parque.  Ele  é  composto  por  representantes  da  universidade,  das  empresas,  do
governo municipal e do governo estadual. Temos outros parceiros com direito a voz e
a voto, como é o caso da Fiemg e do Sebrae, por exemplo. Temos o conselho fiscal,
uma  diretoria  executiva  e  as  quatro  coordenadorias  das  unidades,  ligados
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diretamente à reitoria  e extremamente importantes para nós porque isso facilita  a
forma como tramitamos e as necessidades colocadas pelo CenTev, especialmente
pelos empresários. O que foi pensado para o CenTev dentro do nosso planejamento é
essa  cadeia  de  empreendedorismo  tecnológico.  Então,  temos  aí  o  celeiro  para
inovação, que é o conhecimento. É importante que se diga que a universidade não
faz  inovação.  Inovação  é  produto  e  processo  no  mercado.  A universidade  não
comercializa. Ela provê a matéria-prima para inovação, que é o conhecimento, e isso
a UFV faz muito bem.

Portanto, nosso desafio  é transformar toda essa pujança científica e tecnológica
que a UFV possui. Defendemos duas teses de mestrado por dia e uma de doutorado.
Então,  como transformar  toda  essa pujante  tecnologia  em  negócios  por  meio  de
produtos  e  processos  inovadores  efetivamente  colocados  no  mercado?  Temos  o
trabalho de prospecção dessas ideias com esse potencial de projetos. Então, temos
um programa de  spin-off, em que fazemos a prospecção desses projetos e dessas
ideias, avaliamos a viabilidade técnica, econômica e comercial. Havendo viabilidade,
podemos  tomar  dois  caminhos,  que são o  do  empreender  e  o que a  incubadora
deseja.  É  assim  que  alimentamos  os  projetos  que  vão  para  a  incubadora,  ou
podemos, então, realizar o licenciamento para as empresas ou para aqueles outros
que  desejem  empreender  essa  iniciativa  por  intermédio  da  nossa  comissão
permanente de propriedade intelectual, que é o NIT da UFV.

A ideia  é  que  esses  negócios  que  tenham  potencial  irão  para  o  ambiente  da
incubadora. Na incubadora temos o ambiente de pré-incubação e incubação. Uma
vez findado esse processo de incubação, a ideia é que essas empresas irão povoar o
nosso parque tecnológico, tema do painel anterior. Então, um dos instrumentos que
utilizamos  para  o  povoamento  do  nosso  parque  são  as  empresas  criadas  e
desenvolvidas principalmente a partir dos projetos da universidade e amadurecidas
no âmbito da nossa incubadora de empresas. Então, a ideia é que Viçosa seja uma
tecnópolis, quem sabe um Vale do Silício ou uma Santa Rita do Sapucaí daqui a uns
20 anos, mas que seja uma cidade reconhecida não só pelo valor da universidade,
mas também pelas suas empresas.

Hoje, em Viçosa, temos dois APLs - um de biotecnologia e um de tecnologia de
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informação - que reúnem cerca de 50 empresas. A grande maioria delas ou passaram
pelo nosso programa de graduação - já graduamos 33 empresas - ou são  spin-off
acadêmicas da Universidade Federal de Viçosa. Esse modelo de inovação proposto
busca, obviamente, pautar-se pelo modelo da hélice tríplice proposto por Etzkowitz,
em que se deve ter, de forma permanente, para poder alimentar-se por esse sistema,
a  interação  entre  universidade,  empresa  e  governo.  A  universidade  provê  o
conhecimento, que é a matéria-prima necessária para o processo de inovação de
base  tecnológica.  As  empresas  absorvem  esse  conhecimento,  produzem,
comercializam, geram valor, emprego e impostos; e o governo, principalmente com o
papel  de  estabelecimento  das  políticas  necessárias  para  regulamentar  todo  esse
processo, provê os recursos e os investimentos públicos necessários também para a
viabilização desses investimentos.

Foi  exposto  aqui,  ao  longo  do  dia,  que  os  recursos  para  investimentos  são
complicados. Principalmente no caso dos parques tecnológicos, eles são de grande
monta, e o mundo inteiro nos mostra que eles são necessariamente investimentos de
natureza pública. Outra grande dificuldade que talvez não tenhamos mencionado é o
próprio custeio desse sistema de inovação. Temos dificuldade tanto para a realização
dos investimentos quanto para custeio das atividades das incubadoras e dos parques
tecnológicos. Hoje quem praticamente faz o investimento no parque tecnológico para
a incubadora é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do governo de
Minas.  Mas  os  recursos  de  custeio  hoje  são  basicamente  realizados  pela
Universidade Federal de Viçosa, com o apoio da prefeitura da cidade.

Esse é um modelo dentro da evolução das outras duas figuras. Infelizmente não
tenho como fazer  o apontamento com os  slides,  mas na coluna da direita está a
Universidade  Federal  de  Viçosa,  que  é  a  nossa  grande  âncora,  nossa  vitrine
tecnológica que tem condições de prover todo o conhecimento; e o CenTev, por meio
da incubadora e do parque, que faz a interação pela criação das empresas, que são
as spin-off acadêmicas - é aquela segunda barra. Dentro do ambiente da incubadora,
prospectamos  tecnologias  e  auxiliamos  o  desenvolvimento  de  novas  empresas.
Essas empresas, uma vez maduras, são as pequenas empresas de base tecnológica
que orbitam em nosso entorno. Com a inauguração do parque tecnológico, iniciamos
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um novo processo que significa a atração das grandes empresas para o ambiente do
parque,  com  o  objetivo  primeiro  de  criarmos  não  só  spin-off acadêmicas,  mas
principalmente spin-off empresariais.

Dentro  do  painel  anterior  sobre povoamento  dos  parques  tecnológicos,  há  uma
demanda nossa muito grande em relação aos agentes públicos, qual seja, auxiliar-
nos  no  processo  de  atração  dessas  grandes  empresas,  especialmente  para  as
cidades do interior, como Viçosa e, com certeza, Itajubá, Lavras e outras.

Esse  processo todo,  obviamente,  só  pode ser  realizado na base do arcabouço
político, e acho fundamental o papel do governo nos âmbitos municipal, estadual e
federal,  provendo  as  políticas  públicas  necessárias  -  há  muita  dificuldade
principalmente  na  regulação  da  relação  público-privada  -  e  também  os  recursos
necessários para investimento e custeio, a fim de que esses ambientes se tornem
maduros e tragam de fato os resultados que esperamos.

No caso da nossa incubadora de empresas, a nossa proposta de valor é viabilizar a
criação e o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica. A inovação é
uma vertente extremamente importante para nós, mas tão importante quanto ela é
que  o  negócio  seja  de  base  tecnológica.  Apoiamos  recorrentemente  não  só
empreendimentos  que  trazem  propostas  novas,  mas  também  os  que  trazem
propostas com importante conteúdo tecnológico.

Trabalhamos  em  quatro  eixos  principais  dentro  da  incubadora:  a  interação
universidade e empresa, que é fundamental, é a matéria-prima para todo esse nosso
processo; a criação e a atração de desenvolvimento de negócios; a promoção da
cultura  empreendedora,  principalmente  junto  a  nossa  comunidade  acadêmica  -
queremos que o aluno que entra na universidade não passe quatro anos apenas
pensando  no  primeiro  emprego,  ele  precisa  também  pensar  em  empreender;  o
trabalho das atitudes empreendedoras em todo o contexto do trabalho também, não
só para a abertura de negócios, e também o desenvolvimento social, que, em grande
medida, realizamos no âmbito de nosso núcleo de desenvolvimento social, que é um
dos órgãos do CenTev.

A incubadora foi criada em 1996, tem 18 anos. Ao longo da sua história, auxiliamos
na  criação  de  33  empresas,  que  chamamos  de  graduadas.  Elas  estão,  em  sua
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maioria, na cidade de Viçosa. Para vocês compreenderem a importância do trabalho
desenvolvido pelo CenTev e pela universidade, com o apoio da Prefeitura Municipal
de Viçosa, é preciso entender que o orçamento do Município de Viçosa, salvo melhor
juízo, corresponde a 1/3 do orçamento da Universidade Federal de Viçosa. Estamos
num município e numa região de extremas dificuldades. Então, quando falamos na
criação  de  33  empresas  nesse  município  de  cerca  de  70  mil  habitantes,  com
orçamento  de  1/3  do  orçamento  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  vemos  que
essas  ações  são  extremamente  importantes.  Hoje  essas  empresas  geram
aproximadamente 500 empregos extremamente qualificados.

É bom lembrar, como disse muito bem a Renata, que esses empregos, por sua vez,
geram  outras  cadeias  de  empregos.  Essas  empresas  de  base  tecnológica  não
demandam  somente  pesquisadores,  demandam  também  secretárias,  vendedores,
pessoas que vão trabalhar em todos os níveis, da operação à gestão do negócio.
Hoje,  no  ambiente,  há  nove  empresas  que  estão  em  processo  de  incubação,  e
estamos apoiando 15 projetos pré-incubados. A ideia é que esses 15 projetos pré-
incubados se tornem empresas incubadas e posteriormente se graduem e vão para o
ambiente do parque tecnológico.

Esses são os quatros programas principais, dentro do ambiente da incubadora: o
programa  spin-off,  em  que  fazemos  a  prospecção  das  ideias  e  dos  projetos  de
pesquisa, com o potencial de transformar em novos negócios. A pré-incubação, em
que  auxiliamos  no  desenvolvimento  do  plano  de  negócio  ou  da  valoração  da
tecnologia, caso não haja o interesse de empreender. A incubação dura em média 36
meses.  É realmente uma média,  porque,  para empresas de TI,  36 meses é uma
eternidade. Daí a importância das aceleradoras nesse processo, nesse contexto.

No caso de empresas de biotecnologia, que representam a nossa grande maioria,
na produção de vacinas e de defensivos agrícolas, um registro no Mapa ou na Anvisa
pode demorar de dois anos a três anos, 36 meses não é nada. Então, isso depende
muito da natureza e do tipo de empreendimento que estamos aportando. O Estado
tem  de  auxiliar  essas  empresas,  que  precisam  garantir  a  tramitação  de  seus
processos de registro junto a esses órgãos. Em grande medida, eles têm as mesmas
regras  para  as  grandes  empresas.  Porém,  os  recursos  aqui  são  infinitamente
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menores para esse processo. No final, há a graduação. Hoje elas podem se graduar
e ir para o ambiente do parque tecnológico.

Esse é um caso de sucesso nosso que gostaria de comentar. A Patsos é uma spin-
off acadêmica, empresa empreendida por um professor pesquisador da Universidade
Federal de Viçosa, que entrou no nosso programa de pré-incubação. Ela foi criada em
2006, graduou-se pela incubadora em 2007 e em 2012 entrou no parque tecnológico
de Viçosa. Ela percorreu todo aquele circuito aqui mencionado. Ou seja, a partir do
momento  em  que  se  prospectam  tecnologias  com  potencial,  elas  passam  pelo
programa  de  pré-incubação  e  vão  como  empresas  incubadas.  É  uma  empresa
residente  no  parque  tecnológico  de  Viçosa,  é  intensiva  em  tecnologia  e  faz  a
produção  de  vacinas.  Hoje  ela  vai  investir  no  parque  tecnológico  de  Viçosa,  na
edificação da sua unidade de produção de vacina, cerca de R$8.000.000,00. Essa
empresa surgiu de um projeto de pesquisa na universidade, passou pelo processo de
incubação  e  hoje  está  no  parque,  realizando  um  investimento  de  cerca  de
R$8.000.000,00.  É  uma  empresa  com  três  depósitos  de  patentes  nacionais.  O
processo dessa  empresa durou em torno de 10 anos.  Então,  também  existe  um
tempo para que todo esse processo mature.

Os  outros  slides  trazem  os  programas  que  temos  na  incubadora,  como
oferecimento  de  consultoria,  assessoria,  curso  de  capacitação.  Há  uma  iniciativa
extremamente importante no Município de Viçosa. Em 2011, houve a aprovação da
Lei  Municipal de Inovação, um projeto enviado pelo Executivo em parceira com o
CenTev e aprovado, por unanimidade, por nossa câmara de vereadores. Essa lei é
extremamente importante pelo que representa, pois, além de dar todas as isenções
fiscais possíveis para o município, como o diferimento do INSS e ISSQN, conforme
aqui proposto anteriormente pelo Prof. Ronaldo, ela ainda aporta 0,1% do orçamento
do município para o parque tecnológico de Viçosa, simbolizando a importância que
esse projeto e esse empreendimento tem para a cidade.

Aproveitando esta reunião e este painel de hoje, quais seriam as dificuldades que
temos do ponto de vista da incubadora e, ampliando, do parque tecnológico? Sem
dúvida  nenhuma,  a  primeira  diz  respeito  aos  recursos  financeiros  para  o
desenvolvimento das ações necessárias. Hoje a incubadora tem a sua receita própria,
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que,  obviamente,  não  é  suficiente  para  custear  todas  as  atividades  que  ela
desenvolve,  principalmente  a  folha  de  pagamento  dos  seus  funcionários,  cujo
responsável é a Universidade Federal de Viçosa. Como a maioria das incubadoras no
Estado de Minas Gerais, dependemos muito dos editais, principalmente da Fapemig e
da Sectes. Temos de tomar cuidado com eles, pois são, muitas vezes, perversos.
Pela própria natureza que têm, tendem sempre a conceder recursos aos que estão
mais maduros, e a quem tem mais sempre vamos dando mais. Então, é preciso um
olhar  para  as  outras  incubadoras.  Uma  incubadora  madura  recorrentemente  é
contemplada, mas temos de ver a dificuldade das outras incubadoras, que, às vezes,
não estão tão maduras. Então, temos de ver outras formas de aportar recursos, na
nossa concepção, que não fossem os editais. Entendemos que não podemos discutir
mais esse assunto apenas no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia ou do
Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia.  Incubadoras  e  parques  são  assuntos  que
deveriam ser interdisciplinares com outras pastas de governo estadual e federal. Não
acho justo usar o dinheiro o MCTI para obras de urbanização, água e esgoto, mas
elas são necessárias para um ambiente de parque tecnológico. Então, é preciso ver
quais são as outras pastas do governo que poderiam aportar esses recursos.

Uma outra questão extremamente importante, que não vi sendo discutida aqui hoje,
diz respeito às emendas parlamentares. É outro apelo que podemos deixar aqui para
esta Casa. Os recursos aportados a emendas parlamentares - tive acesso a esses
dados  há  mais  ou  menos  um  mês  -  são  quase  da  mesma ordem  dos  recursos
aportados  pelo  Plano  Nacional  de  Inovação  -  PNI  -  em  12  anos.  Então,  essas
emendas  parlamentares  são  extremamente  importantes,  principalmente  para  os
ambientes de parques tecnológicos, que demandam um volume de recursos muito
grande.

A retenção das pessoas qualificadas é um problema, porque, tanto nos parques
quanto nas incubadoras, a equipe é bolsista da BGCT e da Fapemig. É difícil reter
esses  talentos.  Não  estou  reclamando,  mas  estou  falando  do  valor  das  bolsas.
Precisamos trabalhar a promoção e a visibilidade das nossas empresas. Acho que
podemos trabalhar muito bem com os investidores de risco. Isso já está sendo feito
com as próprias aceleradoras. Temos incentivos para as empresas, principalmente
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para poderem povoar os parques tecnológicos, fundamentalmente aqueles que estão
no interior.

Precisamos  de  sinergia,  complementariedade  e  convergência  de  esforços.
Conforme  eu  disse,  as  secretarias  não  podem  trabalhar  sem  o  diálogo.  Temos
repetição de esforços, esforços equivocados e, muitas vezes, desperdício de recursos
públicos.  Então,  tanto  no Estado quando no governo federal,  as  pastas  precisam
tratar esse tema de uma forma mais conjunta.

Por fim, há a questão da insegurança que temos, todos que somos gestores de
parques e incubadoras, de ações de longo prazo, em função da temeridade de não
termos, por exemplo, no ano que vem mais editais Fapemig ou CNPq e assim por
diante,  para  suportar  essas  ações.  Então,  nesse sentido,  trabalhar  a  questão  de
políticas públicas no Estado que tragam segurança para o movimento é importante.

Vem, em seguida, a nossa equipe. Deixo aqui os meus agradecimentos à equipe do
CenTev, em especial da incubadora e do parque, em função do objeto do tema de
hoje. Agradeço aos nossos apoiadores e estamos à disposição. Obrigada e desculpe
por ter passado um pouco do tempo estipulado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Obrigado, Adriana. Com a palavra, para encerrar este painel, o Sr.

Daniel Diniz.
Palavras do Sr. Daniel Diniz

Boa  tarde  a  todos.  Sou  empresário  do  setor  há  12  anos.  Hoje  sou  diretor  de
empreendedorismo da Fumsoft.  Estou representando nosso presidente Leo Fares.
Somos todos empresários e estamos engajados em uma causa muito nobre: colocar
Minas em ponto de destaque no cenário nacional no que se refere à TI.

Vou falar um pouco da incubadora. Falar por último será difícil ou fácil, pois hoje
vários professores e amigos feras falaram aqui.  O Paulo falou mais cedo. O Prof.
Ronaldo  Pena  e  o  Prof.  Jorge  também.  Várias  pessoas  falaram  muitas  coisas
importantes.

Vou falar um pouco do panorama da Insoft, hoje se lê Fumsoft. Ela foi uma iniciativa
pioneira do Estado de Minas na união do setor de tecnologia de informação, meio
acadêmico e setor público. A Insoft nasceu para abrigar essas empresas e ajudá-las a
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se potencializar  no  mercado.  Vou contar  um  pouco da  história  da  Fumsoft  como
incubadora.  Tivemos  algumas  conquistas.  Fomos  eleitos  a  melhor  incubadora  de
base tecnológica do Brasil  pela Anprotec e já tivemos trabalhos apresentados. No
último ano, conquistamos o Startup Brasil, no qual criamos uma aceleradora dentro
da Fumsoft para abrigar as empresas e realizar esse programa. Esses dados podem
ser consultados em nosso site.

O mais importante vem agora. Em 18 anos, quais resultados tivemos? Tivemos 45
empresas graduadas. O processo de graduação é longo dentro da incubação. Hoje
elas somam um faturamento de 100 milhões. Conseguimos coletar esse faturamento
de 25 empresas. O número de empregos qualificados foi de 700.

Deixo para os senhores algumas perguntas. Gostaram desses números? Acham
que eles são bons dentro de um plano de 18 anos de incubação? Não achamos isso
bom. Achamos que é pouco, muito pouco, mas não pela nossa falta de competência,
não pela nossa falta de conhecimento. Temos muita competência e conhecimento.
Somos capazes de muito mais e precisamos de muito mais. Achamos pouco porque
caminhamos sozinhos ao longo destes anos. Sozinho se realiza muito pouco, e junto
se realiza muito mais. Acreditamos que agora, com as políticas públicas, com esse
trabalho,  com  este  debate  promovido  pelo  deputado  Ulysses  Gomes,  teremos
oportunidade.

Cometi  uma gafe,  pois  não  agradeci  a  ninguém.  Não  agradeci  às  pessoas  no
começo.  Cometi  uma  gafe  de  marinheiro  de  primeira  viagem,  mas  tudo  bem.
Portanto, agradeço a presença de todos, agradeço ao deputado o convite. Fica aí a
formalidade.

Somos capazes de realizar muito mais para o setor. O que fizemos para isso? As
entidades de TI se uniram - quatro entidades de TI, pois hoje contamos com a Inove,
de Uberlândia - com a missão de tornar Minas Gerais a capital nacional de TI. Já que
é  para  sonhar,  vamos  sonhar  grande.  Sonhar  grande  ou  pequeno  dá  o  mesmo
trabalho; portanto, vamos sonhar grande e tornar Minas Gerais a capital nacional de
TI.  Por  quê? Temos feito  um trabalho  de incubação,  um trabalho  de  atuação em
parques tecnológicos, de aceleradora, e vemos que esse trabalho de forma pontual,
como  temos  realizado,  dá  resultado,  mas  poderíamos  ter  resultados  muito  mais
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expressivos  se  tivéssemos uma política  ousada e arrojada para isso.  Para  tornar
Minas  a  capital  nacional  de  TI,  começamos  a  conversar  com  empresários.
Contratamos a Fundação Dom Cabral para nos ajudar no planejamento estratégico.
Fizemos uma avaliação e descobrimos que, dentro de um coeficiente locacional  -
coeficiente determinado, para vocês entenderem quem são as principais capitais de
TI no Brasil -, Belo Horizonte estava em 18º lugar. O 1º lugar era de Santa Catarina.
Vimos que tínhamos muito trabalho a fazer.  Ou seja,  a nossa nota era 1,8 ou 2,
enquanto  lá  a  nota  era  4.  Percebemos  que  seria  preciso  traçar  um  plano  muito
ousado para nos tornarmos a capital nacional de TI.

Com a união dessas entidades dentro de um planejamento estratégico, definimos
quatro eixos principais para trabalhar. Estou falando desse projeto, mas vou voltar a
falar da incubação e da aceleração. Acho importante chamar a atenção para esses
pontos iniciais para entendermos qual é o fio da meada da ideia.

Nesses quatro eixos,  vamos atuar  muito  em capacitação,  geração de negócios,
adequação do marco regulatório e criação do polo empresarial. Com relação a este
último, temos uma parceria com a BH-TEC. Já participamos de diversas reuniões
com o Prof. Ronaldo Pena, Leo Fares, Tiago e Chico. Ou seja, temos conversado
bastante sobre isso e incentivado a criação do polo empresarial.

A adequação do ambiente regulatório implica a promoção de leis.  O Prof.  Jorge
falou muito aqui sobre a importância da legislação e de termos incentivos para atrair
as empresas e fomentar os parques tecnológicos, as incubadoras e as aceleradoras.
Para termos realmente um ambiente diferenciado, precisamos dessa adequação do
ambiente regulatório. Pode parecer que isso não seja tão importante, mas, para dar
um exemplo, o que está envolvido no simples fato de fechar uma empresa trava uma
série  de  fatores  de  crescimento  no  Estado.  Vamos  pensar  em  uma  startup,  uma
empresa incubada, que abre um CNPJ. Se o negócio não dá certo, o empreendedor
vai tentar fechar a empresa. Como disse o Prof. Jorge, precisamos ter falhas, porque
é com elas que aprendemos, mas o problema é que essas falhas custam muito caro
ao empreendedor. Quando ele falha, tenta fechar a empresa. Aí, ele abre a segunda
empresa, mas, quando o investidor vai colocar o dinheiro, vê que o empreendedor
ainda está com problemas com dados e documentos relativos à primeira empresa
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que abriu.  Aí,  em alguns casos, o grupo de investidores, com medo de ter  algum
problema jurídico com aquilo, não continua com o investimento. O que estou dizendo
é  que  a  adequação  do  ambiente  regulatório  significa  que  uma  série  de  fatores
precisam ser revistos para acelerar o crescimento e permitir que as empresas, sejam
pequenas, médias ou grandes, cresçam mais rapidamente e com confiança. Quando
falamos  de  incubação  de  parque  tecnológico,  estamos  falando  de  empresas
nascentes; portanto, vou me ater a essas empresas na minha apresentação.

Já  a  capacitação  é  um  eixo  muito  importante.  Não  temos  de  capacitar  só  as
empresas  que  estão  aí,  mas  também  os  novos  empreendedores,  para  lhes
proporcionar mais vivência e conhecimento. Acredito que a Fumsoft é hoje a maior
operadora do Sebraetec, um grande parceiro nosso em Minas Gerais: operamos mais
de  R$4.000.000,00  por  ano  do  Sebrae  no  Estado,  e  as  empresas  incubadas,
aceleradas  ou  de  parques  tecnológicos  nos  procuram  buscando  apoio  para  a
promoção do  seu negócio.  Isso  porque,  hoje,  falar  de  tecnologia  é  essencial  em
qualquer área. Como se expandir no setor de biologia? Por meio da tecnologia. O
setor automotivo está virando um setor de tecnologia: o Google lançou um carro que
anda sozinho; já andou 11 mil milhas e até hoje não sofreu um acidente. Ou seja,
todos os setores estão passando por uma transformação muito grande, que passa
pela  tecnologia.  A tecnologia  é  transversal:  passa  por  todos  os  setores.  Hoje,  é
impossível ter crescimento em qualquer setor se não passar pelo setor da tecnologia.
Então,  acreditamos  que,  ao  capacitar  diversos  atores  nesse  setor,  estamos
promovendo o crescimento das empresas.

Então, temos o MGTI 2022. Por que 2022? Elegemos esse ano como um marco
para alcançarmos os nossos resultados. Os resultados que estão aqui referem-se a
Minas Gerais,  não  só  à  região  metropolitana.  Queremos  elevar  o  faturamento  de
R$2.000.000.000,00 para R$9.000.000.000,00 no setor de tecnologia da informação;
e queremos sair de 22 mil para 72 mil empregos no mesmo setor. Estamos com o
foco no setor de TI, porque esses profissionais têm uma peculiaridade: três de quatro
profissionais de TI vão para empresas que não são desse setor. Ou seja, de cada 100
pessoas que formamos em nosso estado, apenas 25% ficam em Belo Horizonte ou
em Minas Gerais. É um número que atinge muito as empresas. Isso mostra como a TI
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é importante. Se 75% dos profissionais de TI estão migrando para empresas que não
são do setor, o que eles estão fazendo nessas empresas? Promovendo inovação?
Ajudando a desenvolver novos negócios? Promovendo o sistema de informação da
empresa?  Enfim,  esse  é  um  indicador  que  perpassa  por  todos  os  setores  da
economia.

Apresentamos aqui um dado de impostos. Se alcançarmos essa meta, poderemos
subir o recolhimento de ISS de R$51.000.000,00 para R$190.000.000,00 até 2022.
Então, são números muito expressivos e desafiadores para realizarmos isso.

Quanto ao MGTI, assinamos um acordo, uma carta de intenção junto ao Indi, um
grande parceiro que está promovendo o MGTI conosco. Ele tem ajudado a listar e
trazer  esses  dados  juntos.  E  aí  pergunto  aos  senhores:  como  promover  72  mil
empregos, de 22 para 72 mil? Estamos falando de mais 50 mil empregos no Estado
em 2022. Nossa conversa era 2012, já estamos em 2014, e só nos restam oito anos
para  batermos  nossa  meta.  Como  vamos  conseguir  fazer  isso  de  forma  tão
exponencial?  Com  mais  empresas  incubadas,  com  mais  empreendimentos
acelerados e mais geração de negócios. Não existe muita coisa a ser feita a não ser
criar uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de desenvolvimento, uma
mentalidade  de  novos  negócios.  Estou  sempre  debatendo  isso  com  nossos
companheiros. Estou vendo aqui meu amigo André, e sempre conversamos sobre
isso. Temos de trazer novas empresas, novos negócios, porque só assim a gente vai
poder capacitar.

Hoje na região da Grande BH são 3.500 empresas de base tecnológica, 5 mil no
Estado  de  Minas  Gerais.  São  18  universidades  que  há  em  Belo  Horizonte  para
abrigar essas empresas, esses profissionais e ajudar a capacitá-los. Então, nosso
papel aqui é promover todo esse ecossistema, porque sozinho a gente não dá conta
de  fazer  isso  acontecer  nem  de  tornar  o  processo de  incubação,  o  processo  de
aceleração  mais  interessante.  Porque,  quando  falamos  de  incubação  de  parque
tecnológico, estamos falando de pessoas, de pessoas diferenciadas, pessoas com
boas cabeças, e, se a gente não promove isso, como teremos incubadora e parque
tecnológico sem pessoas capacitadas? Vai ser um prédio bonito, cheio de andar, e
um monte de conta para pagar. É porque a gente não tem quem promova isso; então,
precisamos de cabeça para poder fazer essa coisa acontecer.
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Este dado que apresento mostra o tamanho do nosso desafio: 96% das pessoas
ocupadas  estão  nas  pequenas  empresas.  Distribuição  percentual  do  número  de
empresas de software e serviços, considerando faixas de pessoal ocupado. Ou seja,
somente 0,4% das empresas abrigam 100 ou mais pessoas ocupadas em indústrias
de software e serviços; 0,8%, de 50 a 99; 2,5%, de 20 a 49; e 96%, até 19 pessoas.
Até 19 pessoas, gente, somos nós, empresas pequenas, as incubadas e as startups.
São estas as empresas que estão ocupando este pedaço do nosso mapa.

Então, quando falamos do ecossistema de base tecnológica, estamos falando, no
Brasil, de empresas de até 19 pessoas. Isso é sempre bom lembrar. Se a gente não
promove essas empresas incubadas, não promove os parques tecnológicos, não tem
uma política pública para trabalhar isso, não teremos essas empresas tornando-se
médias e grandes, podendo gerar mais empregos e mais negócios.

Hoje li  uma matéria no  Diário do Comércio  e resolvi  inserir nesta apresentação,
porque  achei  interessante:  “Uma  pesquisa  da  Endeavor  mostrou  que  1,5%  das
empresas brasileiras  cresce de forma acelerada e gera cerca de 50% dos novos
empregos no País”. Dessas empresas, gente, 1,5% são as empresas que nascem em
parques tecnológicos, em incubadoras, que têm todo o apoio, como citado aqui, que
passam por processo de metodologia, aderem a uma metodologia de capacitação, a
uma metodologia de crescimento. Então, esses novos empreendedores, essas novas
empresas realmente têm uma participação no cenário, estão gerando 50% de novas
empresas. Empresas que crescem rápido são empresas que geram mais empregos,
que geram desenvolvimento econômico para o Estado e para o País.  Portanto,  é
muito importante pensar nisso.

Para  isso,  precisamos  de  uma  política  pública,  mas  uma  política  pública  de
incentivo,  uma  política  pública  arrojada,  uma  política  pública  que  nos  permita
trabalhar  cada  vez  mais  e  melhor.  Isso  porque  hoje,  quando  colocamos  o
empreendedor dentro da nossa incubadora, às vezes temos de gastar 70% do tempo
para resolver problema de burocracia para o cara, porque tudo é muito burocrático. E
aí, como se pega um empreendedor - está doido para crescer, doido para trabalhar,
mas tem de ficar resolvendo um monte de problema de burocracia para ele, e isso
impede qualquer crescimento.
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Então,  precisamos  de  política  pública  que  apoie  os  parques  tecnológicos,  as
incubadoras e faça com que elas promovam mais a capacitação, o conhecimento.
Que tenham verbas carimbadas, chanceladas, para poderem trabalhar, e não, ficar
todo ano correndo atrás do rabo. Mais ou menos isso, principalmente políticas que
atraiam investimentos, porque são essas empresas de base tecnológica, como a de
vacinas de Viçosa, que ela citou, que agora fazem investimentos. São empresas que
atraem investimentos,  que são interessantes para os  investidores,  tanto  nacionais
como internacionais. É assim que pegamos o dinheiro de fora e colocamos dentro do
nosso  país,  por  meio  da  formação  de  mão  de  obra  qualificada  e  empresas
qualificadas. Tudo isso é o ecossistema das incubadoras hoje.

Meu tempo já se esgotou. Falei muito. Vou passar rapidamente, para fecharmos.
Acreditamos que uma forma de promover é termos um estado tecnológico conectado,
inovador, com pessoas diferenciadas. Para não ficar só no falatório, nós, do MGTI,
criamos um projeto chamado Condomínio nas Nuvens, condomínio virtual. Para quem
não sabe, estamos enviando 20 empresas para Stanford mês que vem. Criamos um
convênio com a Faculdade de Stanford e seremos a porta de Stanford na América
Latina. Eles vieram até aqui, fizeram as visitas técnicas à nossa incubadora, viram o
nosso processo e querem que comecemos a transmitir empreendimentos na América
Latina a partir de capacitação.

Nosso condomínio temático será um condomínio virtual, que está sendo apoiado
pela Cemig Telecom. A Cemig nos conectará a todo o Estado de Minas Gerais; afinal,
conecta 90% do PIB de Minas. Hoje também temos o Indi e a IBM como apoiadores.
É um projeto com o qual trabalharemos toda essa conexão, para dar ferramentas
para que as incubadoras, os parques tecnológicos, as empresas possam se conectar
de forma rápida, fazer pesquisas, minimizar suas burocracias. É um grande desafio,
mas é um projeto que está ganhando vida e ficando de pé. E nossa missão nesse
projeto é justamente oferecer uma plataforma tecnológica e de agregação de rede
social,  de  fomento,  para  que  todo  esse  ecossistema  de  tecnologia  e  de  base
tecnológica tenha aonde chegar, entender, conhecer pessoas e trabalhar.

Para finalizar, acreditamos que, dentro do MGTI e da Fumsoft, só conseguiremos
ter  um  sistema  vencedor  se  tivermos  todos  esses  agentes  unidos,  uma  política
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pública de  desenvolvimento arrojada,  com capital  privado de investidores e ideias
inovadoras. As ideias inovadoras nascem nos centros de pesquisas, nas faculdades,
nas pessoas e seus insights, mas eles precisam de todo esse ecossistema para se
promover.  Porque,  na  nossa  opinião,  é  só  a  partir  daí  que  Minas  Gerais  virará
sucesso. Desculpem ter ultrapassado meu tempo. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Obrigado, Daniel. Parabéns, 2022 está chegando. Com a palavra, o

Sr. André Victor  Barrence, para realizar a apresentação do  case “Programa Seed:
construção de uma política pública de sucesso em empreendedorismo e inovação em
Minas Gerais”.

Palavras do Sr. André Victor Barrence
Boa tarde. Primeiramente eu queria roubar a sugestão do Daniel de cumprimentar

as  pessoas  no  começo.  Então,  cumprimento  todos,  especialmente  o  deputado
Ulysses Gomes, que é o grande anfitrião deste encontro. Escolho a pessoa do Prof.
Ronaldo Pena para cumprimentar  todos  os  colegas  que estou tendo o  prazer  de
reencontrar;  e  a  pessoa  do  Daniel  para  cumprimentar  os  empreendedores  aqui
presentes, porque são parte de uma engrenagem que envolve governo, universidade,
criadores das soluções de negócio.

Creio que poderia ser quase redundante, sendo o último a falar, pregando o que já
foi pregado por uma plateia absolutamente iniciada na temática da inovação e do
empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante o pedido que me
fizeram  para  que  eu  apresentasse  o  case.  Quando  se  vai  apresentar  o  case,
consegue-se falar  tanto de sucessos quanto do que não foi  tão sucesso.  A partir
dessa perspectiva, é possível absorver algo tão importante no processo de inovação
que  é  justamente  o  de  lições  aprendidas.  Talvez  muito  mais  que  o  sucesso,  o
fracasso  tem  capacidade  de  gerar  aprendizados  e,  consequentemente,  melhorias
como nenhum outro evento.

Felizmente  fomos  convidados  porque  temos  algo  de  bom  para  mostrar  e
compartilhar. Fico muito satisfeito por, ao falar do que deu certo, conseguir ver, nesta
sala especificamente,  muitas  mãos ou cabeças que foram fundamentais para que
este fosse um caso de sucesso até aqui.
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O  Seed  é  efetivamente  uma  construção  de  uma  política  pública  de
empreendedorismo e inovação. Para chegar a falar do Seed, ou seja, de onde veio a
ideia  do  Seed,  durante  1  minuto  ou  1m30seg,  falarei  de  onde  surgiu  a  ideia  do
escritório. Ouvindo a fala da Adriana, de Viçosa, observei que um dos pontos mais
importantes  que  ela  aborda  são  os  dificultadores.  Muitas  vezes  é  uma
descoordenação  governamental  no  que  seja  o  desenho  e  a  implementação  de
políticas  públicas.  Tenho  de  concordar  absolutamente  com  você.  Trabalho  em
governos  há  muito  tempo  e  consigo  afirmar  categoricamente  que,  mais  do  que
qualquer recurso financeiro, o recurso de coordenação é o mais importante quando
falamos  de  efetividade  de  política  pública.  Na  sua  genética  ou  no  seu  DNA,  o
escritório tem justamente essa função de coordenação, ou melhor, já que estamos
falando de um ambiente de inovação, uma função de aceleração de políticas públicas
em parceria com outras secretarias do Estado de Minas Gerais. Portanto, o escritório
tem, por natureza, a característica de jamais atuar sozinho. Atuamos em prioridades
que  foram  estabelecidas  pelo  governador  Anastasia  e  pelo  governador  Alberto,
justamente  acelerando  e  potencializando  os  resultados  das  políticas  públicas  já
existentes ou desenhando políticas públicas ainda não existentes, mas a partir  de
problemas reais, concretos e importantes.

Um dos problemas sobre o qual nos foi dada a missão de debruçar é o emprego de
qualidade. Aí, friso a questão da qualidade. Por quê? Emprego por emprego estamos
falando  de  um  espectro  de  ocupações  muito  grande,  ocupações  que  podem  ser
aferidas por taxas mais tradicionais de desemprego ou de ocupações, mas que não
necessariamente  apontam para  uma questão de  sofisticação da  economia  ou  de
desenvolvimento da economia de algum lugar.

Minas Gerais tem tradicionalmente uma matriz produtiva que todos sabemos qual é.
Perseguimos historicamente uma solução possível  para  a diversificação da nossa
economia. Então, quando falamos de emprego de qualidade, estamos falando de dois
esforços  simultâneos.  Um  é  o  de  atração  de  investimentos  que  tenham  como
característica  empregos  de  maior  valor  agregado  ou  de  maior  conhecimento
intensivo.  Como foi  dito  pelo  Daniel,  o  Indi  tem um papel  proeminente  dentro  do
governo, pois é o grande agregador, divulgador ou vendedor de Minas Gerais como
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um  estado  possível  de  ser  foco  de  investimentos  tantos  nacionais  quanto
estrangeiros, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da mesma forma.

Por  outro lado, os grandes ou novos empregos são criados por  instituições não
apenas de mais  longo prazo ou de longa trajetória,  mas  também por  instituições
nascentes,  ou  seja,  por  novas  empresas  que  nascem  justamente  do  ímpeto
empreendedor de um grupo de pessoas. Há estudos nos EUA demonstrando que a
maior  parte  dos  novos  empregos  americanos  é  criada  por  pequenas  e  médias
empresas,  não  mais  pelas  gigantes  ou  pelos  dinossauros  industriais  de  outros
tempos. Então é justamente isso.

Quando falamos de uma startup, estamos falando justamente da segunda parte, ou
seja,  de  uma empresa  criada  por  um  grupo  de  pessoas,  a  partir  de  um  ímpeto
empreendedor que está procurando uma coisa muito simples: um modelo de negócio
repetível e escalável, porém sob grandes condições de incertezas. Basicamente isso
daqui poderia ser  traduzido para qualquer processo de criação de inovação, para
qualquer processo de transformação ou de mudança organizacional ou de criação e
estruturação de um serviço. Aí talvez startup tenha sido o termo sexy que chamou a
atenção das pessoas, para pensar sobre a importância do empreendedorismo e da
inovação  quando  combinados,  principalmente,  em  uma  economia  que  tem
características cada vez mais mutantes, como a que a gente vê hoje.

Pontuei  três  grandes  empresas  que  começaram  como  startups e  hoje  são
empresas que já batem o valuation, a avaliação, em mais de US$1.000.000.000,00 e
com  crescimentos  cada  vez  mais  exponenciais  de  50%,  60%  ao  ano.  Isso  é
simplesmente  para  exemplificar  a  ponta  de  um  movimento,  de  um  iceberg,  em
relação  a  que  precisamos  nos  posicionar  como estado,  para  que  possamos,  de
alguma forma,  ser participantes desse movimento,  que não é mais nacional,  mas
mundial, global.

Para que então criamos o Seed? Muito foi dito aqui - acho que foi o Daniel quem
falou -  sobre a questão da retenção e da atração de talentos. Foi dito  e repetido
várias vezes que Minas sempre foi exportadora de minérios e mineiros. Dificilmente
Minas era  reconhecida  como importadora de talentos.  Digo,  deputado,  que sou a
prova viva de que Minas Gerais pode, sim, importar talentos. Sou de São Paulo e vim
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trabalhar  em Minas Gerais  porque achei  que aqui  havia  desafios  interessantes  e
condições  possíveis  de desenvolver  projetos  importantes  e  desenvolvimento.  Mas
isso não passa por um exemplo individual ou uma experiência ao acaso. É preciso
que Minas se posicione como um grande território atrator e mantenedor de talentos.
Mas como faríamos isso se tivéssemos escassez de mão de obra talentosa ou de
talentos  nas  nossas  universidades?  Felizmente  esse  não  é  o  caso.  Temos
abundância de talentos, de criatividade e de universidades muito bem reconhecidas
em suas diversas áreas. A tarefa se torna cada vez mais possível, não fácil, de ser
concluída ou ter um objetivo concluído. Minas Gerais deve, sim, posicionar-se.

O Seed tem como grande objetivo,  como uma política pública,  ser  um território
capaz  de  acelerar  o  desenvolvimento  de  um  ecossistema  que  seja  formador,
mantenedor e atrator de startup, seja de Minas Gerais ou de todo e qualquer lugar do
mundo.  O  Seed  tem  então  de  fomentar  o  empreendedorismo  para  manter  esse
capital  humano  especificamente  focado  nesses  projetos  de  grande  potencial  de
crescimento, como os apontados pelo Daniel na apresentação anterior. Mais que isso,
temos um problema. Trata-se de um problema cultural,  que merece e precisa ser
atacado. Sempre digo que o governo é um lugar muito interessante de se trabalhar.
Seja o Poder  Executivo ou o Legislativo,  ambos têm uma capacidade dificilmente
encontrada em qualquer outra atividade: a capacidade de escalabilidade. E cultura
depende da escalabilidade de iniciativas que vão, paulatinamente, gradativamente,
alterando uma cultura  que foi  formada durante muitos  longos,  mas que pode ser
alterada também num período de maturação mais longa. Precisamos promover então
agregação desse valor na atividade econômica, incentivando o que é conhecimento
para  que se transforme em negócio,  para  que gere  receitas,  rendas.  Precisamos
apoiar a criação do desenvolvimento de startups e potencializar a interação entre o
conhecimento  produzido  por  empreendedores  pelas  universidades,  para  que  isso
chegue efetivamente a um ecossistema de negócios e de mercado. Principalmente, e
não menos importante, é incentivar o surgimento, cada vez mais, por ciclo de casos
de  sucessos  que  estimulem  e,  de  alguma  forma,  criem  boas  histórias  a  serem
contadas  e,  consequentemente,  que  espalhem  a  boa  palavra  da  inovação  e  do
empreendedorismo.
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Agora, como traduzir esses objetivos que são quase incontestáveis para se criar um
ecossistema de inovação,  como traduzir  isso na  criação de uma política pública?
Acho que é aqui que moram os grandes aprendizados da trajetória do Seed, que teve
o seu princípio...

É muito interessante começarmos a falar de outro elemento tão importante quanto
uma boa política pública desenhada e empreendida. Não basta que a política pública
seja bem desenhada do ponto de vista teórico ou da quantificação dos dados se ela
tiver  pouca atração na realidade e  pouca capacidade de ser  implementada pelas
pessoas responsáveis. Nesse ponto, um tema que pode parecer quase paradigmático
ou oximoro, quando se fala de governo, é o de que o governo também tem de ser
empreendedor.  Para se criar  política  pública de inovação e  empreendedorismo,  o
governo também precisa  ser  inovador  e  empreendedor,  caso contrário  estaremos
fazendo  uma  coisa  completamente  dissimulada,  estaremos  criando  uma  política
pública de inovação que é burocrática e uma política pública de empreendedorismo
que é inerte. As duas coisas não se combinam. Portanto, para se criar um programa
como o Seed, foi necessária uma mentalidade intragovernamental de inovação e de
empreendedorismo. Por quê?

O Seed foi concebido a partir do final de 2012. Mais ou menos a partir de janeiro de
2013,  começamos a tramitação formal  de  sua concepção.  Quando começamos  a
fazer  isso,  o primeiro ponto de dificuldade e talvez o maior ponto de aprendizado
desse processo foi:  como nos aventurarmos numa consolidação ou na criação de
uma política pública em um tema absolutamente inóspito ao governo, em um tema
em que o governo é pouco versado, principalmente em um tema que é da hora, que
está sendo construído à medida em que estamos aqui falando sobre ele e um tema
quase experimental? Para isso tivemos de buscar muito conhecimento. Só que hoje
isso é muito simples de ser feito.

Eu poderia - e nós fizemos isso - conversar com todos daqui desta sala quando
fizemos a validação das hipóteses do Seed. Conversamos com muitas pessoas, mas
poderíamos conversar também com outras que não estão aqui, mas que trouxeram
muitos  aprendizados.  Por  exemplo,  Start-Up Chile,  que  é  um  programa  que  foi
concebido em um modelo muito parecido com o do Seed e que serviu de grande
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inspiração e troca de conhecimentos. A Y Combinator, que é uma aceleradora, talvez
a mais conhecida aceleradora do mundo, fica no Vale do Silício. Mass Challenge, que
é uma aceleradora criada com incentivos governamentais nos Estados Unidos, mais
especificamente  em  Massachusetts.  E  uma  série  de  outras  referências  que  nos
serviram  de  inspiração  e  de  validação  de  várias  hipóteses  que  queríamos  na
concepção do programa.

Mais  do  que  isso,  acessamos  aqueles  que  seriam  os  reais  beneficiários  ou
potenciais  beneficiários  do  programa. Foi  muito  surpreendente  descobrir  como há
uma  abertura  para  se  conversar  com  o  governo.  Hoje  as  possibilidades  de
estabelecer relações de confiança - e este é um ponto que vou tratar principalmente
ao final da apresentação -, que tornam impossível, a partir de um objetivo comum, a
criação de algo novo, é algo extremamente importante quando se fala em política
pública com essa característica do Seed: políticas públicas experimentais e políticas
públicas inovadoras.

Tivemos a felicidade - e talvez não tivéssemos ambiente melhor para falar sobre
isso  do  que  a  própria  Assembleia  Legislativa  -  da  própria  concertação  entre  os
Poderes Executivo e Legislativo em uma etapa quase que definidora do programa.
Quando começamos a concepção do Seed e tivemos um desenho do que seria então
o  programa  dos  sonhos,  o  programa  desejado,  a  política  pública  desejada,  nos
deparamos com uma dificuldade latente, que era a inexistência de uma legislação
que  coubesse  ou  acomodasse  um  programa  como  esse.  Então,  trouxemos  à
Assembleia um projeto de lei que foi discutido reiteradas vezes, alterado sempre em
benefício de um propósito maior e aprovado em tempo recorde, que possibilitou a
criação do programa.

Só para termos noção do quão inovador é esse projeto, deputado, ele prevê, na sua
concepção, na sua letra de lei, que o governo do Estado de Minas Gerais pode, a
partir  desse marco legal - Lei nº 20.703, de 2013 -, apoiar a criação de negócios,
projetos  de  base  tecnológica  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  nacionais  ou
estrangeiras,  para  que venham desenvolver  seus projetos  aqui  em Minas Gerais.
Subsequentemente a esse projeto, tivemos a criação do decreto que deu vida jurídica
e  legal  ao  Seed.  A importância  desta  Casa  na  concepção  e  criação  do  Seed  é
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fundamental e tem muito a ver com a criação ou o estabelecimento de relações de
muita confiança em temas em que a experimentação é presente. Isso, para mim, é
um  marco  importantíssimo  na  inovação  em  Minas  Gerais  e  nas  relações  com  a
Assembleia Legislativa em temas de inovação e empreendedorismo.

Mais do que isso, óbvio, tivemos de viabilizar as questões financeiras do programa.
Se vocês se lembrarem do que falei no princípio, o programa como grande indutor de
uma política  de  diversificação,  nada  mais  correto  do  que  nos  utilizarmos  de  um
recurso existente, uma receita existente de iniciativas de economia mais tradicional,
no  caso  a  Cfem,  que  é  a  compensação  financeira  pela  exploração  de  atividade
mineral, para financiar um programa que está justamente buscando a diversificação
do que é a atividade mineral. É quase emblemático o fato de a Cfem ter sido a nossa
fonte de recursos.

Mais do que isso, a partir  da concepção precisamos de parceiros privados, que
tenham conhecimento  de aceleração,  para nos ajudar  a conceber  o programa da
forma  ideal.  Encontramos  um  espaço  adequado,  justamente  um  dos  pilares  do
programa, e firmamos uma série  de  parcerias  estratégicas que nos ajudaram em
duas  tarefas  principais.  A primeira  é  a  divulgação  do  programa,  ou  seja,  como
espalhar aos quatro cantos do mundo que Minas Gerais, um Estado brasileiro, tinha
um programa de atração de talentos global. E justamente o último ponto, derivado
dessa tarefa de divulgação, era selecionar as melhores startups.

O  programa foi  desenhado  para  que  a  cada  ciclo  tivéssemos  40  startups que
passassem por um processo de aceleração extremamente intenso de seis meses de
duração, com startups de até três empreendedores por  startup,  que receberiam um
valor variável, mas com um limite de até R$80.000,00 para que, durante esses seis
meses, desenvolvessem a sua startup em Minas Gerais dentro do nosso programa de
aceleração.

É  importante  dizer  que,  pelo  fato  de  termos  tirado  uma  barreira  burocrática
importantíssima,  que  era  a  existência  preliminar  de  uma  empresa  constituída,
conseguimos acessar empreendedores, pessoas físicas ou inventores, pessoas que
tinham ideias, que não necessariamente estavam no mapa da inovação de Minas
Gerais, mas que descobriram o Seed e foram contemplados com seus projetos e ao
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longo do projeto tiveram todo o desenvolvimento das suas startups, desde o conceito
até o produto final.

Foi um momento de grande surpresa dentro da nossa trajetória. Quando criamos o
programa para selecionar 40 startups por vez, tínhamos uma meta audaciosa que era
conseguirmos 500 inscrições, talvez de quatro ou cinco países diferentes. A primeira
rodada  de seleção  foi  um  período  de  divulgação  completamente  enxuto,  em  que
tivemos poucos dias para divulgar e pouquíssimos recursos, basicamente utilizando
plataformas virtuais. Conseguimos acessar 1.367 projetos que se inscreveram para o
Seed de 32 países diferentes e de 19 estados brasileiros, muitos deles de Minas
Gerais. Mas nossa surpresa, quando percebemos a atratividade de um território como
Minas  Gerais  e  a  sua  visibilidade  ou  potencial  como  um  território  inovador,
principalmente acolhedor ao empreendedor, foi muito positiva.

A segunda rodada, por sua vez, surpreendeu-nos ainda mais porque conseguimos
avançar no número de inscrições,  no número de países e no número de estados
brasileiros para chegarmos aos mesmos 40 projetos de startups selecionadas, que se
encontram neste momento em aceleração em Belo Horizonte.

Hoje a gente tem uma representação muito grande de Minas Gerais dentro dos
projetos. Já tivemos projetos de Itajubá, de Juiz de Fora, do Triângulo, do Norte de
Minas, do Sul de Minas, de Belo Horizonte, além de projetos de diversos estados
brasileiros e de 15 países. Temos empreendedores de 15 nacionalidades, que estão
desenvolvendo suas startups aqui, tão diversas como nos Estados Unidos, no Vale do
Silício. Há projetos da Hungria, de Londres, etc.

Isso nos mostrou que o caminho percorrido para um programa global, com o apoio
da Assembleia Legislativa, estava correto. Avançamos muito, ao longo desse trajeto,
na  diversidade do tipo  de projeto.  Como bem disse  o  Daniel,  é  um ledo engano
acharmos que quando falamos em tecnologia estamos tratando apenas de internet.
Na verdade a tecnologia é propulsora de diversos negócios em vários segmentos.
Talvez  o  nosso  grande  esforço  seja  fazer  com que,  cada  vez  mais,  consigamos
ampliar  e  qualificar  esses  empreendimentos  que  vêm  de  diversos  segmentos,  a
serem acelerados no Seed.

O espaço foi intencionalmente desenhado e concebido para que essas partículas
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empreendedoras  pudessem colidir  ali  dentro  e  gerar  novos potenciais  negócios  e
novos conhecimentos compartilhados. O espaço foi completamente concebido para
que isso acontecesse e, principalmente, está aberto a todos que quiserem visitar ou
trabalhar ali. Esse espaço pode ser agendado. Qualquer pessoa pode trabalhar lá, na
Rua Curitiba, onde funciona o projeto, muito próximo ao local onde estamos.

Meu tempo já se esgotou, mas tenho a característica de falar muito. Quero citar
quatro grandes pontos de aprendizados necessários a partir  dessa experiência do
Seed. A primeira questão já pontuei no decorrer de minha fala. Para se criar  uma
cultura e um território empreendedor, o governo tem de ser empreendedor. O governo
precisa  trabalhar  para  o  empreendedor,  e  não o  contrário,  como muitas  vezes  é
percebido pelos empreendedores. Há que se ter, cada vez mais, um estado capaz de
trabalhar junto ao empreendedor, principalmente nas tarefas de desburocratização. A
burocratização  tem  um  custo  quase  inestimável,  quando  estamos  falando  de  um
empreendedorismo de alta voltagem, como é esse empreendedorismo de  startups.
Se eu tiver de quantificar um percentual, dentro dos seis meses, daquilo que hoje
ainda  gastamos  com  tarefas  e  funções  burocráticas  -  e  as  empresas  têm  de  se
adequar a essas burocracias -, teremos um grande susto. O nosso principal objetivo
para a evolução do programa é justamente, cada vez mais, desburocratizar o Seed e
as demais políticas públicas de incentivo e de aceleração de empreendedorismo e
inovação.

O segundo ponto se refere à educação empreendedora. Algo interessantíssimo foi
pontuado pelo Daniel, que é justamente o estudo da Eneva, que demonstra que as
grandes empresas de alto impacto, no que se refere à criação de novos empregos,
são  ainda  muito  pequenas.  Elas  podem  ser  expandidas  desde  que  tenhamos
formação de bons empreendedores. Ao contrário do que se imagina, nosso sistema
educacional atual não é um sistema de formação de empreendedores. É necessário
acelerar a formação de novos empreendedores. Não estou falando de uma formação
dentro  da  classe,  com  alunos  sentados  em  uma  cadeirinha.  Estou  falando  de
formação de como é ser empreendedor no dia a dia. É aquela formação que fará com
que o empreendedor de uma startup se torne um empreendedor serial, que tenha ser
empreendedor como uma opção de vida.
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Trataremos  agora  do  terceiro ponto.  Talvez essa seja  a  grande constatação ao
longo da validação de várias  hipóteses que nos trouxeram a concepção atual  do
Seed.  Há  ainda  a  necessidade  de  maior  aporte  de  recursos  em  iniciativas  de
inovação de empreendedorismo.

Por outro lado, também há necessidade de maior aderência do que é o recurso
disponível. Muitas vezes os programas de agentes financeiros e de instituições que
buscam  fomentar  o  empreendedorismo  e  a  inovação  não  conseguem  encontrar
aderência à real necessidade do empreendedor. Se fôssemos capazes de, cada vez
mais,  aumentar  essa  aderência,  consequentemente  aumentaríamos  a  efetividade
desse recurso investido, o que não nos desoneraria de investir  cada vez mais se
quiséssemos atingir patamares globais de um ecossistema de empreendedorismo.

Por fim, mas não menos importante, acho que temos uma função que precisa ser
também foco de muita atenção, que é acelerar a inovação, ou seja, precisamos criar
instrumentos  formais  e  não  formais.  Instrumentos  formais  e  talvez  relacionais,
institucionais e não institucionais, para fazer com que as inovações que muitas vezes
têm potencial de negócio se tornem negócios mais rapidamente. Isso passa por toda
uma legislação ou uma revisão de legislação de propriedade intelectual, de registro
de patentes. Não há dúvida nisso, mas essa questão passa também a estabelecer
cada vez mais conexões entre os atores do ecossistema, entre aquele que possui
uma tecnologia e aquele que possui um modelo de negócio, entre aquele que possui
capacidade de financiamento e de investimento e aquele que possui um negócio que
necessita de investimento. Isso quer dizer acelerar inovação. Vamos precisar povoar
esse ecossistema com cada vez mais cientistas e pesquisadores que produzam a
partir  de  problemas  reais,  cujas  pesquisas  tenham  potenciais  soluções,  com
pesquisadores que interajam com aqueles formuladores de negócio, principalmente
que  interajam  com  quem  pode  financiar  essas  soluções,  seja  o  governo,  com
iniciativas como o Seed, seja o financiador privado ou o mercado de capital de risco,
de capital  empreendedor.  Esse capital,  efetivamente,  precisa se desenvolver  mais
para que povoemos e tenhamos Minas Gerais como um ecossistema cada vez mais
rico. Agradeço muito a oportunidade, senhores. Desculpem-me o avançar da minha
fala.



529
____________________________________________________________________________

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Obrigado, André.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início a fase dos debates. Solicitamos a

quem fizer uso do microfone que se identifique, como já havíamos dito, e que seja
objetivo e sucinto, dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de
até  2  minutos  para  fazer  sua  intervenção.  Lembramos-lhes  que  a  leitura  e  a
apresentação oral das perguntas serão feitas de acordo com o volume das sugestões
recebidas.

Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates estará disponível na
versão eletrônica do  Diário do Legislativo, na edição do dia 23 de agosto, e poderá
ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Informamos  aos  que  tiverem  interesse  em  se  aprofundar  ou  rever  as
apresentações, os vídeos e outros materiais sobre o evento, que esse material estará
disponível na página da Assembleia referente ao evento. Então, acessando o site da
Assembleia, na página do ciclo de debates, estará disponível o conteúdo já produzido
mais as palestras e apresentações.

Debates
O presidente - Nossos expositores já receberam algumas perguntas escritas. Há

dois pedidos de intervenção oral. Pedimos que, quando a pergunta for direcionada a
cada expositor, ele a responda e, em seguida, passe para as considerações finais.

Convido  o  Sr.  Mozart  Justino,  representante  da  Fundação  Educacional,
Profissionalizante e Empresarial - Fepesa. Está aqui o microfone para a pergunta. Ele
não  se  encontra?  Passaremos  a  palavra  ao  próximo  expositor,  Ângelo  Andrade
Cirino, da Prefeitura de Cataguases. A pergunta é sugerida ao Sr. André Victor.

O Sr. Ângelo Andrade Cirino - Muito interessante a iniciativa do Seed. Acho isso
extremamente positivo, vemos o resultado prático. A grande demanda é que chega a
ser  surpreendente,  ou  não.  Quando  conhecemos  a  demanda,  na  verdade,
percebemos que há necessidade desse tipo de empreendimento por parte do poder
público de uma forma geral.

Na semana passada, li uma notícia muito interessante. O Japão tem uma parceria
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público-privada, um fundo de investimento, com uma empresa estatal que trabalha
com fabricação de display oled. Juntou-se à Panasonic, à Toshiba e à Sony e firmou-
se uma grande parceria público-privada - 70% de capital do governo japonês para
criar condições de concorrer com a Coreia na fabricação de  display oled.  Percebo
que no Brasil  temos  uma janela  de  oportunidades  para esse tipo  de  intervenção
também, do estado empreendedor. Existe até uma elaboração teórica a esse respeito
de uma economista italiana. Então, queria ouvir sua opinião sobre como podemos ter
políticas mais avançadas, mais ousadas, de modo que o Estado assuma esse papel
empreendedor.

O presidente -  O único inscrito  era ele, então,  sugiro, André, que você comece
dando a resposta e já faça suas considerações finais.

O Sr. André Victor Barrence - Está bem. Primeiro agradeço pela pergunta, que, na
minha opinião, é extremamente pertinente ao debate que estamos fazendo aqui e a
diversas reflexões que fazemos sobre o futuro do Seed e de outras iniciativas de
estímulo à inovação.

Tentarei  ser  bastante  objetivo,  apesar  de  podermos  discutir  isso  sobre  vários
aspectos.  Vou  discutir  sobre  o  que  podemos  fazer,  como governo,  para  avançar.
Concordo muito com essa perspectiva.  A economista que você citou é a Mariana
Mazzucato. Ela tem um argumento segundo o qual o Estado não só poderia, mas
também deveria ter um ímpeto empreendedor focado principalmente na produção de
novidades que sejam disruptivas, como já o fez em outros momentos. Ela dá vários
exemplos,  como o  da  internet,  que  veio  lá  da  criação  da  Darpa.  Para  que  isso
aconteça,  o  governo,  internamente,  incluindo-se  as  instituições  de  fomento,  os
agentes públicos de fomento à inovação, precisa internalizar algo intrínseco à cultura
empreendedora, que é a capacidade de errar, porque o erro vai acontecer. Quando
você faz apostas de risco, mas também de grande potencial de retorno, não adianta
ter a ilusão de que o erro não é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas com o
erro também vem uma série de aprendizados, e com as escolhas devem ser feitas
reflexões preliminares que apontem quais são as maiores chances de dar certo. Essa
cultura empreendedora intragovernamental vem sendo alterada gradativamente.

Poderia citar aqui - aí o Prof. Evaldo certamente há de concordar comigo - que já há



531
____________________________________________________________________________

uma tendência, por exemplo, em instituições como a Fapemig e o BDMG, de cada
vez mais  serem  agentes  de  inovação em um modelo  que  se  está  colocando  de
parceria público-privada ou de aceleração de inovação, a partir da interação ou do
financiamento direto de determinadas pesquisas. Particularmente acho que esse é
um modelo que pode se desenvolver e se tornar replicável para diversos setores. Há
também o outro lado - que não é o lado governamental, mas o lado empresarial e
corporativo - que também precisa, no caso brasileiro, adequar-se ou estar disposto a
determinados riscos ao se associar com o ímpeto de produzir algo tão inovador. Creio
que essa é uma das grandes alavancas possíveis para atacar aquele último ponto de
que falei, que é a aceleração da inovação.

Então,  vejo  como algo  viável  e  que  pode  certamente  ser  construído  como um
modelo  replicável  e  escalável  para  diversos  setores,  desde  que  consigamos,  de
alguma forma, acomodar o correr de risco que cada um dos atores envolvidos vai
precisar enfrentar.

O  presidente  -  Muito  obrigado.  Convido  a  Marina  Brandão  para  fazer  suas
considerações.

A Sra. Marina Brandão Dutra - Queria novamente agradecer a oportunidade. Fica
muito  clara,  num  debate  desse,  a  importância  desse  assunto.  O  governo  tem
despertado esse olhar e tem dado novas possibilidades para se criarem ações - o
André falou muito bem. É preciso nós mesmos tentarmos ser empreendedores para
alavancar as ações. Acho que estamos ainda muito atrás da realidades brasileira e
mineira.  Em  uma comparação  com  o  cenário  internacional,  ainda  temos  muito  a
caminhar. Acredito que debates como este são realmente momentos muito oportunos
para gerar reflexão e nos fazer pensar em novas iniciativas.

O  que  eu  queria  deixar  mesmo  aqui,  novamente,  é  o  agradecimento  pela
oportunidade e os cumprimentos a todos os participantes. Obrigada.

O presidente - Muito obrigado. Daniel Diniz.
O  Sr.  Daniel  Diniz  -  Desta  vez  agradecerei  primeiro.  Agradeço  a  todos,

principalmente ao deputado Ulysses Gomes, que promoveu o debate, que é de suma
importância para o desenvolvimento econômico, social e político. Nossa economia se
desenvolve justamente na formação de melhores pessoas. Não é o fator econômico
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que desenvolve a economia, mas é o fator humano que faz uma economia cada vez
mais forte, cada vez mais sustentável.

O  que  gostaria  de  trazer  a  todos  é  justamente  a  questão  da  sustentabilidade,
porque  tudo  que  temos  buscado  nessas  ações,  tanto  dos  parques  quanto  das
incubadoras  e  dentro  dos  empreendimentos,  é  sempre  ter  um  olhar  de
sustentabilidade  social  e  econômica  para  podermos  promover  o  bem-estar,  o
desenvolvimento humano. Acredito que o maior resultado e o maior benefício de todo
esse debate  de  hoje  é  vermos  que existe  um  capital  humano de qualidade,  que
existem pessoas que estão realmente fazendo diferença, que estão aqui doando e
empreendendo seu tempo em uma causa muito nobre.

Queria parabenizar todos os que estiveram aqui nesta bancada hoje, falando sobre
suas  ideias,  seus  projetos,  seus  empreendimentos.  Parabenizo  também  pelas
conquistas. Ainda temos um longo caminho a trilhar para fazermos nosso estado e
nosso país realmente de ponta e de desenvolvimento. Espero que, ao longo desses
anos, eu possa viver cada vez em uma Minas Gerais mais forte, mais unida. Muito
obrigado.

O presidente - Obrigado. Passo a palavra ao Wander Wilson, secretário de Santa
Rita do Sapucaí, para suas considerações.

O Sr. Wander Wilson Chaves - Queria também agradecer pelo convite e a atenção
de  todos  e  parabenizar  pelas  exposições.  Aprendemos  uns  com  os  outros  neste
momento.

Como última contribuição, quero dizer que a palavra-chave seria a “qualidade” das
políticas públicas. Que se fique muito atento a desenvolvimento econômico atrelado a
desenvolvimento social. Que essas duas palavras andem juntas e que construamos
uma sociedade melhor. Obrigado.

O presidente - Obrigado. Passo a palavra à Adriana Ferreira de Faria, diretora do
CenTev.

A Sra. Adriana Ferreira de Faria - Também gostaria de agradecer pela oportunidade
e pedir,  com sinceridade,  que este não seja o primeiro e o último momento,  que
tenhamos outras oportunidades para discutir esse tema, que é complexo. Acho que o
exemplo  do  Seed  aqui  é  muito  interessante,  porque  ele  mostra  que,  quando
realmente há vontade política, as coisas acontecem.
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Esse  movimento  de  empreendedorismo  de  base  tecnológica  é  justamente  a
interação universidade-empresa-governo. Precisamos do governo em todas as suas
instâncias  -  no  Executivo,  no  Legislativo  -,  precisamos  de  política.  Estou  no
movimento há quase 10 anos - é um movimento no Estado, de 20 anos -, e vemos
que os resultados são satisfatórios. Mas em grande medida eles foram obtidos muito
mais por esforços individuais de gestores, de parques, de incubadoras ou daqueles
que estão na universidade ou até mesmo no governo, ou seja, muito mais talvez por
sorte do que por juízo.

Fico  imaginando,  se  tivermos  as  políticas  adequadas  e  os  recursos  financeiros
adequados,  como estaremos  daqui  a  10  anos.  Essa é  uma discussão  realmente
importante  e  que  deve  continuar.  Realmente  precisamos  do  apoio  dos  nossos
legisladores  e  das  pessoas  do  Executivo  para  conseguirmos  os  resultados  que
pretendemos.

Agradeço a oportunidade e parabenizo a RMI pela  iniciativa,  juntamente com a
Assembleia Legislativa. Sinceramente, desejo que tenhamos outras oportunidades e
que as políticas, de fato, sejam construídas para o nosso Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O  presidente  -  Obrigado.  Passo  a  palavra  para  o  Sr.  Ronaldo  Pena,  para  as
considerações finais e a resposta das perguntas.

O Sr. Ronaldo Tadêu Pena - Recebi uma pergunta do José Batista de Souza Neto,
do Município de Patrocínio. Parece que ele a enviou por  e-mail. Ele pergunta: “Em
visita técnica, observamos que, em alguns países, como a Turquia, os pesquisadores
ligados  aos  parques  tecnológicos  recebem  reduções  no  imposto  sobre  a  renda,
chegando à isenção em alguns casos. Há similares no Brasil? Acredita que esse tipo
de ação possa ser relevante para pesquisadores?”.

Estou longe de ser um tributarista, não entendo com profundidade a questão dos
impostos. Com o Imposto de Renda, tenho aquele sofrimento no mês de abril, que
todo mundo tem, mas faço o meu, que é o máximo que consigo.

De  toda  maneira,  no  meu  entendimento,  temos  de  atuar  para  beneficiar  as
empresas, reduzindo impostos por períodos de tempo, de forma que as empresas
tenham na nossa região oportunidades no mínimo similares às empresas da Bahia,
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do  Rio  Grande  do  Sul,  de  São  Paulo  e  de  outros  estados.  Eu  sempre,  como
administrador público que fui no tempo de universidade, dizia o seguinte: temos de no
mínimo  ser  iguais;  se  formos  diferente,  que  sejamos  melhor.  Não  podemos  ser
diferentes  para  pior.  No  mínimo  ser  iguais  aos  melhores  ou  melhores  que  os
melhores.

Saudamos este evento e o esforço do professor Renato, que é bem recebido na
Assembleia. Certamente este evento é de grande importância. É claro que ele ocorre
no fim de uma legislatura, mas é preciso um retorno, como nos filmes. Precisamos ter
esse evento no mês de fevereiro ou março do ano que vem. Realmente é preciso
trabalhar  no  sentido  de  termos  aqui  uma  bancada  da  inovação.  A  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode ficar fora, à margem de um processo
tão fundamental do desenvolvimento econômico do nosso estado.

O senhor é um jovem deputado que certamente deve continuar no Parlamento; por
isso  realmente  o  convido  para  que esse processo seja  retomado,  que  tenhamos
quatro  anos  pela  frente  para  fazermos  a  diferença  para  valer.  É  disso  que
precisamos, é disso que nosso estado precisa, é disso que o nosso povo precisa.

Terminando,  queria dizer  que a palestra do André foi  extremamente motivadora.
Esse  projeto  é  maravilhoso,  realmente  inovador,  muito  interessante.  Sugiro  que,
numa próxima oportunidade, você fale sobre o  day after, ou seja, o que aconteceu
com as primeiras 40. Sei que não há a pretensão de que essas 40 virem empresas
em Minas Gerais, mas esse é um dado importante. Seria importante saber o que está
acontecendo após os seis meses. Ainda seria apenas um ponto na curva, não seria
uma curva ainda, mas vai ser importante no acompanhamento desse projeto, que é
inovador e de grande valor.

Agradeço a oportunidade e o convite. Digo que o BH-TEC está aberto sempre para
colaborar na medidas de suas possibilidades e também receber apoio como o que a
Assembleia nos oferece neste momento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.

O presidente - Compartilho a minha extrema satisfação e alegria, bem como o meu
agradecimento  pela  oportunidade  de  estarmos  aqui  neste  ciclo  de  debates.  Sem
dúvida alguma, não teríamos promovido  essa atividade,  professor  Renato,  sem a
provocação de todos vocês. Faço esse comentário referindo-me à sua pessoa, se
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assim me permite. Como disse, não tenho dúvida de que é um tema de extrema
importância para o desenvolvimento do nosso estado, se não do País, obviamente.
Debater isso de forma regionalizada, podendo produzir o conhecimento a partir  da
realidade de cada uma das nossas regiões,  é muito importante.  Guimarães Rosa
dizia,  como  todos  sabem,  que  Minas  são  muitas.  Então,  sem  dúvida  alguma,  a
regionalização é fundamental. Não dá para pensar um desenvolvimento para o sul
igual  ao  do  Jequitinhonha,  para  a  Região  Metropolitana  igual  ao  do  Triângulo.
Acredito que a base do conhecimento, na linha da tecnologia e da inovação, fará de
Minas Gerais um novo Estado, não só inovador mas também com desenvolvimento
sustentável.

Então, se esse pode ser considerado um pontapé, que o seja de continuidade. Já
havíamos conversado durante as reuniões preparatórias, com as quais, aliás, desde a
primeira,  fiquei  extremamente  impressionado;  e  não  foi  diferente  nas  outras.
Comentava logo pela manhã com o professor Renato sobre a quantidade de pessoas
presentes. Perguntava-lhe se essa era a expectativa dele. Na verdade, não só na
quantidade como também na qualidade, o evento superou as nossas expectativas. Ao
conversar com vários técnicos da Assembleia, ficou claro para nós que esse tema,
esse  conteúdo,  esse  segmento,  merece  da  Casa  uma  atenção  especial.  Aquela
nossa expectativa, professor, de que esse ciclo pudesse abrir para nós o caminho
para a Assembleia Legislativa promover um fórum de debates no ano que vem, se
mostra uma realidade. Não tenho dúvidas de que o que foi aqui construído neste dia
nos dará sustentação para consegui-lo.  Farei  essa solicitação amanhã mesmo ao
presidente da Casa, mostrando-lhe que há uma demanda premente, considerável,
deste setor, que quer e merece ser ouvido, assim como merece um maior apoio da
nossa instituição.

O  ciclo  de  debates  é  uma  grande  oportunidade.  Vários  setores  tiveram  essa
oportunidade nesta Casa, mas acho que precisamos mais. O fórum de debate, nos
moldes que a Assembleia o promove, indo a cada região do Estado, durante meses,
professor, será muito importante. Esse formato que se propõe no fórum de debates
para ouvir, para construir em cada uma delas uma pauta conceitual e específica de
cada realidade e trazê-la para um grande fórum ao final é fundamental.



536
____________________________________________________________________________

O ano de 2015 será politicamente muito importante para nós, pois será o início de
novos governos, estadual e federal, além de termos a construção do PPAG. Então,
construímos esse ciclo num excelente momento, pois, quem sabe, vamos poder levar
essas pautas até mesmo para um debate eleitoral, sobretudo para a conquista de um
espaço para o ano que vem, que, como disse, será um momento muito importante,
pois  teremos novos  governos,  a  construção do PPAG e possibilidade real  de um
fórum de debates. A provocação, a motivação e a mobilização de vocês será crucial
para que possamos garantir essa continuidade, numa perspectiva ainda maior para
trazer as conquistas que esperamos.

Nesse  sentido,  compartilho  dessa  alegria,  mas  também  da  perspectiva  de
avançarmos  no  comprometimento,  que  é  de  mão  dupla.  Vamos  buscar  isso  na
Assembleia, o que vai depender da mesma provocação que o setor teve por meio da
Rede Mineira de Inovação, para continuarmos o debate na perspectiva desse fórum
regionalizado em 2015.

Quero mais uma vez agradecer e fazer com que nosso trabalho, no diálogo e na
construção coletiva, sirva para abrir as portas da Assembleia. Assim, quero reafirmar
nosso compromisso e nos colocar mais uma vez à disposição. Muito obrigado.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/8/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Bosco e Tadeu Martins Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Discussão  e  Votação de Proposições:  Discussão,  em  turno único,  do  Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 142; designação de relator; emissão de
parecer  pelo  relator;  discurso  do  deputado  João  Leite;  Questão  de  Ordem;
Suspensão e Reabertura da Reunião;  chamada para a recomposição de quórum;
existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  discurso  do
deputado  João  Leite;  Questão  de  Ordem;  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião;
discurso do deputado Rogério Correia; chamada para a recomposição de quórum;
existência  de  número  regimental  para  a  continuação dos trabalhos;  Suspensão e
Reabertura da Reunião - Encerramento
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Agostinho Patrus

Filho -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
-  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário ad hoc,  procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente -  Discussão,  em turno único, do Veto Parcial  à  Proposição de Lei

Complementar nº 142, que altera a Lei Complementar n° 59, de 18/1/2001, que trata
da  organização e  da  divisão  judiciárias  do  Estado de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.  Esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer,  a
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presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da
matéria o deputado Rômulo Viegas. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas, para
emitir seu parecer.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 142
Relatório

O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VIII do art.
90, combinado com o inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial
à Proposição de Lei Complementar nº 142, que 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.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  676/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 2/7/2014. Considerando que o veto, após sua
publicação,  não foi  distribuído à Comissão Especial  para,  no prazo de vinte dias,
receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  222  do  Regimento  Interno,  o
presidente da Assembleia avocou a proposição para inclusão na ordem do dia, em
Plenário, consoante dispõe o art. 141 deste Regimento.

Fundamentação
Por  meio  da  Mensagem  nº  676/2014,  o  governador  do  Estado  encaminhou  as

razões do veto parcial aposto à Proposição de Lei Complementar nº 142, que 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.

Consoante se extrai da referida mensagem encaminhada ao presidente desta Casa,
o governador do Estado, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição Estadual,
opôs veto parcial, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público aos
seguintes  dispositivos  da  proposição de Lei  Complementar  nº  142:  i)  art.  4º,  que
altera o inciso I do caput do art. 8º da Lei Complementar nº 59, de 2001; ii) art. 21,
que altera o caput e seu inciso X e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar
nº 59, de 2001; iii) art. 48, que altera o caput do art. 124 da Lei Complementar nº 59,
de 2001; iv) arts. 300-D, 300-E, 300-G e 300-j, acrescidos pelo art. 96 da proposição
de Lei Complementar nº 142.
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Primeiro veto: art. 4º da proposição, que altera o inciso I do caput do art. 8º da Lei
Complementar nº 59, de 2001

“Art. 4º - O inciso I do caput do art. 8° da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 8º - (...)
I  -  de  entrância  especial  as  que  têm  três  ou  mais  varas  instaladas,  nelas

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

Nas razões do veto, o governador averba, inicialmente, que o dispositivo vetado foi
acrescido ao texto da proposição pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais sem a apresentação do estudo de impacto orçamentário, em contrariedade ao
que  dispõe  o  inciso  II  do  art.  68  da  Constituição Estadual.  Além  disso,  atesta  o
governador  que há violação ao disposto  na alínea “c”  do inciso IV  do art.  66 da
Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  matéria  de  iniciativa  do  Tribunal  de
Justiça, por seu presidente, o projeto de lei sobre a organização e a divisão judiciárias
e suas alterações.

Com  base  nessas  razões,  vetou-se  o  art.  4º  da  proposição  por  razões  de
inconstitucionalidade.

Esclarecemos que, de fato, o dispositivo em comento foi acrescido por esta Casa,
no curso do processo legislativo, por emenda parlamentar. Não obstante, infere-se do
arcabouço  jurídico  brasileiro  que  o  exercício  do  poder  de  emenda  parlamentar
qualifica-se  como  prerrogativa  inerente  à  função  legiferante,  atribuída  aos
parlamentares, os quais se sujeitam, contudo, às restrições previstas expressamente
no texto constitucional -  vedação ao aumento de despesa (inciso II  do art.  63 da
Constituição da República e inciso II do art. 68 da Constituição do Estado) - e dele
decorrentes  -  pertinência  temática  entre  o  conteúdo  da  emenda  parlamentar  e  o
objeto da proposição.

Nesse sentido manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
“Revela-se  plenamente  legítimo,  desse modo,  o  exercício  do  poder  de  emenda

pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de
iniciativa de outros órgãos e Poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essa
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prerrogativa  parlamentar  -  que  é  inerente  à  atividade  legislativa  -,  as  restrições
decorrentes do próprio texto constitucional  (CF,  art.  63, I  e II),  bem assim aquela
fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem
relação de pertinência  (‘afinidade lógica’)  com o  objeto da proposição legislativa.”
(ADI 2.681-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 11.9.2002, Plenário, DJE de
25-10-2013.)

In casu, ainda que a alteração perpetrada na proposição esteja respaldada sob a
esteira da pertinência temática, o veto há de ser mantido em virtude do aumento de
despesa  proporcionado  com  a  elevação  de  um  número  maior  de  comarcas  à
condição de entrância  especial,  contrariando,  assim,  os  já  citados  dispositivos  da
Constituição da República e Mineira.

Segundo veto: art. 21 da proposição, que altera o caput e seu inciso X e o parágrafo
único do art. 61 da Lei Complementar n° 59, de 2001

“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.'.”

Segundo o governador, 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”.  Além disso, sustenta o chefe do
Poder Executivo que a alteração promovida interfere na autonomia administrativa e
financeira  do Poder  Judiciário,  contrariando o  disposto no art.  97 da Constituição
Mineira.
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Com  base  nessas  razões,  vetou-se  o  art.  21  da  proposição,  ato  com  o  qual
concordamos,  considerando  que  a  alteração  proposta,  com  a  substituição  da
expressão  “execuções  criminais”  por  “execuções  penais”,  está  tecnicamente
incorreta, pelas razões já expostas pelo governador.

Terceiro  veto:  art.  48  da  proposição,  que  altera  o  caput  do  art.  124  da  Lei
Complementar n° 59, de 2001

“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.'.”

As  razões  do  veto  apresentadas  pelo  governador  baseiam-se  na
inconstitucionalidade  da  alteração  realizada  por  emenda  parlamentar,  sob  o
fundamento de que, mais uma vez, violou-se o disposto no inciso II do art.  68 da
Constituição  Mineira,  em  razão  da  geração  do  aumento  de  despesa  sem  a
apresentação  prévia  do  estudo  de  impacto  orçamentário.  Além  disso,  registra  o
governador  que  a  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  informou  que  o  Supremo
Tribunal  Federal  tem,  seguidamente,  negado  provimento  às  ações  que  visam  ao
pagamento de férias prêmio, acrescentando, 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”.

Conforme  já  exposto  neste  parecer,  em  consonância  com  a  jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal,  ainda que esteja demonstrada a relação de pertinência
temática,  o  poder  de  emenda  parlamentar  encontra-se  condicionado  à  vedação
constitucional  de  aumento  de  despesa  (inciso  II  do  art.  63  da  Constituição  da
República e inciso II do art. 68 da Constituição do Estado). Esses fundamentos, por si
só, já são suficientes para manter o veto, por suas próprias razões.

Quarto  veto:  arts.  300-D,  300-E,  300-G  e  300-J,  acrescidos  pelo  art.  96  da
proposição
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“Art. 96 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:

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

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

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

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei Federal n° 8.935, de 1994.

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

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

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito, mediante publicação de ato do Governador do
Estado, devendo ser realizado novo concurso.'.”

Segundo  as  razões  do  veto,  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.

O  art.  236  da  Carta  Magna  prevê  que  as  atividades  notariais  e  registrais  são
exercidas  em  caráter  privado,  por  delegação  do  poder  público,  cabendo  a  lei
disciplinar as suas atividades e a fiscalização dos seus atos pelo Poder Judiciário.

Com efeito,  os  arts.  13,  14 e  15  da  citada resolução do Conselho  Nacional  de
Justiça, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga
das  Delegações  de  Notas  e  de  Registro,  e  minuta  de  edital,  estabelecem  que,
encerrado o concurso, o presidente do Tribunal de Justiça expedirá ato outorgando a
delegação,  dando-se a investidura e o exercício perante a Corregedoria Geral  de
Justiça.
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Assim, tendo em vista as citadas normas que já disciplinam o tema, somos pela
manutenção do veto.

“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.”

Segundo as razões do veto, a redação do art. 300-G é imprópria, uma vez que,
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 necessária,
pois, a edição de lei.

Sobre o tema, impende destacar a seguinte decisão:
“Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Resolução 291/2010 do

Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco.  (...)  Plausível  é  a  alegação  de  que  a
transformação  de  serventias  extrajudiciais  depende  de  edição  de  lei  formal  de
iniciativa  privativa  do  Poder  Judiciário.”  (ADI  4.453-MC,  rel.  min.  Cármen  Lúcia,
julgamento em 29-6-2011, Plenário,  DJE de 24-8-2011.)  Vide:  ADI 2.415,  rel.  min.
Ayres Britto, julgamento em 10-11-2011, Plenário, DJE de 9-2-2012.

Todavia, a transformação, quando provisória, mostra-se incompatível com o caráter
perene da lei.

“Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários e registradores, no que não colidir  com as
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disposições da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, da Lei n° 14.184, de
31 de janeiro de 2002, e da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos
Títulos V e VI do Livro V desta lei complementar, observadas as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

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

§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei Federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei Federal n° 8.935, de 1994.”

Segundo as razões  do veto,  o  art.  300-J prevê norma desnecessária,  pois,  em
Minas Gerais, a Lei Estadual e o Código de Normas já tratam do assunto de forma
completa.

Quanto ao tema, esclarecemos que os notários e registradores não são servidores
públicos,  já  havendo  normas  que  regulam  suas  atividades  e  disciplinam  a
responsabilidade civil e criminal dos citados oficiais e de seus prepostos.

Destacamos a seguinte decisão:
"O art. 40, § 1º, II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela

EC 20/1998, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações. Os serviços
de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter  privado por
delegação  do  Poder  Público  -  serviço  público  não  privativo.  Os  notários  e  os
registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público
efetivo,  tampouco  ocupam  cargo  público.  Não  são  servidores  públicos,  não  lhes
alcançando  a  compulsoriedade  imposta  pelo  mencionado  art.  40  da  CF/1988  -
aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade." (ADI 2.602, rel. p/ o ac. min.
Eros  Grau,  julgamento  em  24-11-2005,  Plenário,  DJ  de  31-3-2006.)  No  mesmo
sentido:  AI  494.237-AgR,  rel.  min.  Joaquim  Barbosa,  julgamento  em  23-11-2010,
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Segunda  Turma,  DJE  de  7-12-2010;  RE  478.392-AgR,  rel.  min.  Cezar  Peluso,
julgamento em 14-10-2008, Segunda Turma, DJE de 21-11-2008; Rcl 5.526-AgR, rel.
min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 25-6-2008, Plenário, DJE de 15-8-2008; AI
655.378-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 26-2-2008, Segunda Turma,
DJE de 28-3-2008. Vide: RE 556.504-ED, rel. min. Dias Toffoli, Julgamento em 10-8-
2010, Primeira Turma, DJE de 25-10-2010.”

Dessa forma, manifestamos nosso acordo com o posicionamento assumido pelo
governador do Estado quanto ao veto da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de

Lei Complementar nº 142.
O presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o deputado João

Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente deputado Dinis Pinheiro, solicito de sua

assessoria o veto do governador e o parecer do ilustre deputado Rômulo Viegas, a
fim de orientar a discussão.

Deputados, deputada Liza Prado, o caríssimo deputado Rômulo Viegas acaba de
exarar o seu parecer ao Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 142/2014.
O  governador  tratou  de  algumas  questões  de  entrâncias  muito  técnicas.  Temos
recebido questionamentos de algumas comarcas. O art. 4º, por exemplo, do veto do
governador, trata de algo que foi acrescido pela própria Assembleia Legislativa, e isso
é importante.

Aproveito  a  presença  do  nosso  decano,  do  nosso  jurisconsulto,  o  deputado
Bonifácio Mourão. A Assembleia Legislativa tem todo o poder para fazer proposições.
Ontem,  eu  e  os  deputados  Lafayette  de  Andrada,  Antônio  Carlos  Arantes,  Duarte
Bechir e Célio Moreira apresentamos uma proposta de emenda à Constituição que
trata  de  algo  sobre  o  qual  o  Supremo havia  se  manifestado.  Não  existe  relação
alguma entre essa decisão do Supremo e o Poder Legislativo. Os deputados Célio
Moreira  e  Lafayette  de  Andrada  fazem  parte  da  representação  parlamentar,  da
representação do povo de Minas Gerais.

Portanto, a Casa Legislativa é autônoma, não é guiada por decisões que dizem
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respeito ao Poder Executivo. O Parlamento é autônomo, é a representação direta de
Minas Gerais. O Supremo falou com o Poder Executivo de Minas Gerais e não com o
Poder Legislativo. Os deputados que compõem a Casa Legislativa de Minas Gerais
têm  sua  autonomia,  têm  condição  de  apresentar  uma  proposta  de  emenda
constitucional. Da mesma forma, vemos, nas razões do veto do governador, que ele
trata das razões de inconstitucionalidade.

Ao decidir sobre a Lei nº 100, o Supremo se dirigiu ao Poder Executivo de Minas
Gerais.  Já  o  Poder  Legislativo  é  totalmente  separado.  Temos  nossa  autonomia,
caríssimo deputado decano, deputado Bonifácio Mourão. É perfeitamente possível a
iniciativa  dos  deputados  Célio  Moreira,  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir,
assinada  por  26  deputados  desta  Casa,  apoiando  a  proposta  de  emenda
constitucional, que abriga os que ficaram fora. A decisão do Ministro Dias Toffoli foi
muito interessante, porque ele considerou 22 mil constitucionais e os aposentou, e os
outros  ele  considerou inconstitucionais.  O  Poder  Legislativo  de  Minas  Gerais  não
aceita isso. Temos a atribuição de nos manifestar e tratar da Constituição do Estado.

Antes de conceder aparte ao deputado Lafayette de Andrada, que é autor dessa
matéria  juntamente  com  o  deputado  Célio  Moreira,  concedo  aparte  ao  deputado
Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Ilustre deputado João Leite, apesar
de  V.  Exa.  não  ter  formação  acadêmica  no  ramo  do  direito,  conseguiu  ir
absolutamente  ao  cerne  da  questão,  trazendo  algo  que  aprendemos  logo  nos
primeiros  períodos  do  curso  de  direito,  a  chamada  tripartição  de  poderes  de
Montesquieu e Aristóteles. Em sua fala, deputado João Leite, V. Exa. discorreu sobre
o tema com absoluta propriedade, trazendo aqui o que chamamos, na clássica do
direito, de freios e contrapesos. Isto é, o Supremo disse ao Poder Executivo, mas não
disse  ao  Poder  Legislativo.  Aqui,  podemos  iniciar  quantas  proposições  de  leis  o
deputado  ou  o  conjunto  dos  deputados  ou  a  Mesa  da  Assembleia  tiver  como
iniciativa.  O  que  o  Supremo  fez  foi  também  exercer  sua  função  de  freios  e
contrapesos,  mas  absolutamente nada impede  que nos manifestemos,  aliás,  pelo
contrário.

No que diz respeito às servidoras da educação, estive numa reunião em Manhuaçu,
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e  a  esposa  de  um  sargento  da  Polícia  Militar  me  questionou  sobre  a  Lei
Complementar nº 100. Eu disse a ela que votei com absoluta consciência, alegria,
satisfação e orgulho e que explicaria o porquê. Ainda em nosso primeiro mandato,
nesta Casa, no período de 1999 a 2002, a deputada Elbe Brandão, àquela época,
presidia  a  comissão  especial  para  tratar  das  designadas.  Neste  Plenário,  tive  a
oportunidade de ouvir as palavras do grande professor Paulo Neves de Carvalho, que
Deus o tenha. Aliás, hoje, a Escola de Governo, a Fundação João Pinheiro, passou a
ter o nome do grande professor Paulo Neves de Carvalho. Deputado João Leite, ele
dizia que o texto frio da lei não pode sobrepor-se à questão social. Esses foram os
ensinamentos do professor Paulo Neves de Carvalho.

Naquele  momento,  ela  criticava  o  Aécio  Neves,  hoje  senador,  em  relação  à
apresentação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  27  e  à  aprovação  da  Lei
Complementar nº 100 por esta Casa. Disse a ela que, antes de o Aécio Neves ser
eleito governador, esse problema se arrastava há mais de 20 anos. Passou o governo
Newton Cardoso, continuaram os designados da educação; passou o governo Hélio
Garcia, continuou o problema dos designados; passou o governo Eduardo Azeredo,
continuou o problema da educação; passou o governo Itamar Franco, continuou o
problema dos designados da educação. Veio o primeiro mandato do Aécio Neves,
governador do Estado, e não houve solução.

Deputado João Leite, quando o governador assumiu, o problema perdurava há mais
de 20 anos, ou seja, os contratos eram renovados de dois em dois anos. Pergunto:
quando o senador resolveu encarar o problema de perto e apresentar o projeto de lei
complementar, ele deu sobrevida, trouxe esperança, deu garantia de emprego. Hoje,
no mínimo, mais de 30 mil pessoas têm a garantia da aposentadoria. Isso só ocorreu
por causa da Lei Complementar nº 100. Na época, o então governador Aécio Neves
encaminhou projeto de lei a esta Casa, para aprovação. Nós todos o aprovamos, sob
a mesma ótica do grande constitucionalista Prof. Paulo Neves de Carvalho, ou seja, o
texto frio não pode se sobrepor à questão social.

Deputado João Leite, disse à ilustre professora mais: talvez a senhora não conheça
um pouco do engendramento para que fosse arguida a inconstitucionalidade dessa
lei. Pergunte quem fomentou em Minas Gerais a arguição da inconstitucionalidade da



548
____________________________________________________________________________

lei e depois verifique quem foi o relator no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente o
engendramento é muito maior do que pode compreender o cidadão mediano. Para
essa missão, foi escalado o ministro Dias Toffoli, que acabara de ser nomeado pela
presidente Dilma Rousseff. É óbvio que o ministro faria isso com essas famílias, que
iria colocar milhares e milhares de pais de família nessa situação constrangedora e
humilhante, que todos nós tentávamos salvar, até os companheiros do Partido dos
Trabalhadores.  Mas,  infelizmente,  o  Dias  Toffoli  tinha  acabado  de  ser  designado
ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele sabia que o alvo era Minas Gerais, o
governo  do  PSDB  em  Minas  Gerais.  Obviamente,  com  a  atual  composição  do
Supremo Tribunal Federal, com a maioria absoluta indicada pelo governo do Partido
dos Trabalhadores, o resultado não seria outro.

A ilustre  professora  me  questionou:  “Deputado,  mas  não  havia  uma  dívida  de
R$7.000.000.000,00?”. Havia,  sim, professora, mas qual era a melhor escolha? O
governo do Estado renegociar a dívida com a União ou amparar os designados da
educação, que há mais de 20 anos viviam o problema?

Quero externar a felicidade dos deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir e
Célio Moreira.

O deputado João Leite* - E do deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  E  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes.  Quando  esse  projeto  de  lei  complementar  chegar  a  este  Plenário,  com
certeza, terá o voto deste deputado. Prefiro entender que a formação deste Estado,
que a construção dos Poderes foi feita,  foi imaginada, de acordo com o chamado
contrato social, para o bem-estar da comunidade e não para cometer essa injustiça,
essa maldade que o ministro cometeu.

Deputado  João  Leite,  ele  poderia  ter  usado  outro  efeito,  que  nós,  advogados,
conhecemos  do  julgamento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  como  esperava  este
deputado, o chamado efeito modulação, o efeito ex tunc, ou seja, daqui para a frente
não  vale  mais,  mas  prevalece  o  que  foi  feito  até  agora.  Desse  modo  estariam
salvaguardados  o  emprego  e  a  aposentadoria  de  milhares  e  milhares  de  mães,
chefes de família.  Mas,  infelizmente,  o  Dias  Toffoli  tinha uma ordem expressa da
presidente Dilma, não uma ordem clara e evidente, mas sorrateira, por detrás das
cortinas, para atingir o governo do PSDB em Minas Gerais.
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Nesse  engendramento,  deputado  João  Leite,  normalmente  as  pessoas  não
conseguem  fazer  a  análise  política  que  estava  por  trás  da  derrubada  da  Lei
Complementar nº 100. Parabéns a V. Exa. O que V. Exa. apresentou chama-se peso
e contrapeso. Esta Casa deve exercer esse mister sempre que for arguida. Sempre
que for pressionada, deve se agigantar.

Este  é  o  momento,  mais  uma vez,  de  darmos  sobrevida  para  salvaguardar  os
direitos dos designados da educação.

O deputado João Leite* - Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Concedo aparte
ao deputado Lafayette de Andrada, autor da proposta de emenda constitucional que
abriga  os  designados,  aqueles  que ficaram fora da  decisão  do  Supremo Tribunal
Federal. Depois solicitarei a suspensão da reunião.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado João Leite,  o que o
Supremo  Tribunal  Federal  fez  aos  atingidos  da  Lei  nº  100  foi  uma  verdadeira
covardia. Não podemos aceitar isso.

Com  V.  Exa.,  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Duarte  Bechir  e  eu
apresentamos esta proposta de emenda constitucional que resolve essa situação de
uma vez por todas. Queremos abrigar todos aqueles que foram atingidos pela Lei 100
e vamos fazer isso. O Poder Legislativo tem autonomia e soberania para isso, e não
vai se acovardar. Fará justiça.

Sabemos e percebemos que houve um viés político muito grande, quando o então
governador  Aécio  Neves  resolveu  o  problema  de  todos  aqueles  designados.
Motivados por questões políticas, os adversários do PSDB resolveram ir ao Supremo
Tribunal para impedir que o governador Aécio fizesse justiça, como fez. Sabemos que
leis semelhantes a essa estão vigorando em outros estados. Por que somente no
Estado de Minas Gerais ela é inconstitucional? Por que somente em Minas Gerais ela
não pode prosperar? É uma verdadeira covardia o que foi feito, e não vamos admiti-
lo. Vamos suscitar novamente esse debate que tem de acontecer. Não é possível que
seja feita justiça para uns e não para outros.

Deputado João Leite, quero parabenizar V. Exa. por sua conduta, por sua luta aqui
na Assembleia Legislativa. Também parabenizo os demais companheiros que foram
signatários desta proposta de emenda constitucional, com a qual vamos resolver o
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problema daqueles designados, de todos aqueles que foram atingidos com a decisão
do Supremo, que impediu que a Lei 100 prosperasse em Minas Gerais.

Muito obrigado, deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Obrigado. O art. 4º das razões do veto à proposição traz

um texto interessante, deputado Lafayette de Andrada. O governador reconhece a
autonomia parlamentar;  ele qualifica o exercício do poder de emenda parlamentar
como prerrogativa  inerente  à  função  legiferante  atribuída  aos  parlamentares,  aos
representantes do povo de Minas Gerais.

Questão de Ordem
O  deputado  João  Leite  -  O  líder,  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  pede  a

suspensão dos trabalhos. Mas solicito a V. Exa., deputado Bosco, presidente desta
reunião, que seja garantido o meu tempo, depois de uma busca de acordo. Peço que
seja  garantido  o  meu  tempo  e  que  V.  Exa.  suspenda  esta  reunião  para
entendimentos.

Suspensão da Reunião
O presidente  (deputado Bosco)  -  A presidência  vai  suspender  a  reunião por  25

minutos para entendimentos entre as  lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 31 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir, o deputado João
Leite.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, continuo, então, a discussão do veto. Eu
tratava justamente do parecer do nobre deputado Rômulo Viegas e as razões que
levaram o governador Alberto Pinto Coelho a vetar parcialmente essa proposição de
lei  complementar.  Eu  me  referia  ao  art.  4º  que  foi  vetado  por  causa  da
inconstitucionalidade. Naquele momento, eu dizia que o governador reconhecia algo -
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e,  claro,  o  governador  Alberto  foi  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas
Gerais, com uma atuação destacada.

Nas  razões  do  veto,  são  palavras  do  governador:  “(...)  infere-se  do  arcabouço
jurídico brasileiro que o exercício do poder de emenda parlamentar qualifica-se como
prerrogativa inerente à função legiferante, atribuída aos parlamentares”.

Portanto,  legislar  e  propor  emenda  constitucional  são  atribuições  claras  deste
parlamento.  Por  isso  entendemos  que  é  papel  do  Parlamento  mineiro  propor  a
emenda constitucional que deverá ser lida e numerada.

Repito que a decisão do Supremo está ligada ao Poder Executivo de Minas Gerais,
e não ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo de Minas Gerais é independente. O
Poder  Legislativo  é  independente  tanto  do  Poder  Judiciário  quanto  do  Poder
Executivo. Portanto, os parlamentares têm como atribuição apresentar essa proposta
de emenda à Constituição, que se encontra com o deputado Lafayette de Andrada e
já foi protocolizada. Vejo que alguns deputados também querem assiná-la, mas, como
tínhamos vontade de protocolizá-la ontem, fizemos isso com 26 assinaturas. Sei que
muitos deputados desejavam assiná-la, pois estamos vendo a aflição das pessoas.

A verdade é  que apontaram uma arma para  o Aécio  Neves,  o  mais  querido,  e
acertaram famílias mineiras. É impossível o deputado Inácio Franco falar  de outra
coisa no interior de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, ao participar de uma reunião
ontem, tive de falar sobre a Lei nº 100 o tempo todo, pois as pessoas estão doentes.

Gostaria de perguntar algo fundamental: o que é dado a essas pessoas? O art. 7º
da Constituição da República é muito claro em seu inciso XXIV, que trata dos direitos
do trabalhador. Há apenas uma palavra. Há uma longa fila de direitos do trabalhador,
mas o inciso XXIV cita somente uma palavra: aposentadoria. O Ministro Dias Toffoli
queria  tirar  desses  cidadãos  e  cidadãs  de Minas  Gerais,  desses  trabalhadores  e
trabalhadoras o direito  à aposentadoria.  O governo foi  claro:  isso é atribuição do
deputado Inácio Franco, do deputado Marques Abreu e do deputado Sebastião Costa.
Esse  poder  foi  dado  aos  representantes  do  povo  de  Minas  Gerais.  Somos
independentes  para  propor  e  estamos  fazendo  isso  para  garantir  o  que  diz  a
Constituição da República: toda trabalhadora e todo trabalhador brasileiro tem direito
a aposentadoria. Como esta Casa, que representa a população de Minas Gerais e
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aqueles que ficaram por 15, 20, 25 anos prestando serviço ao Estado, pode virar as
costas para eles e dizer “vão procurar o INSS”?

Deputado  Inácio  Franco  e  deputado  Carlos  Mosconi,  vejam  o  drama  desses
atingidos pela  Lei  nº  100 ao procurar  o  INSS,  que funcionava  quando V.  Exa.  o
presidiu e se chamava Inamps. O INSS os desconhece. O Sr. Dias Toffoli, assentado
em sua cadeira de ministro, pensou que mudar de regime do Estado para o INSS é
como trocar de camisa. E temos um advogado experiente aqui, que é o deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Eles disseram: “Vão lá que o INSS os receberá”. O INSS sequer
recebe os professores. É interessante ver as pessoas que trabalham na cantina das
escolas, que são chamadas de merendeiras. É dramático o que está acontecendo. A
Assembleia Legislativa não pode ficar surda aos apelos dessas pessoas. Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, mandaremos essas pessoas que trabalharam durante 20 anos
para o Estado para casa? E dizem, como ouvi certo dia: “Procurem o INSS”.

Vamos  mandar  sem  direito  à  aposentadoria?  Isso  é  um  escárnio,  isso  é  um
escândalo. É muito interessante a decisão do Sr. Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e é
nosso  direito  questioná-la.  Ele  disse  que  é  inconstitucional  para  77  mil  e
constitucional para 22 mil. Ora, que decisão é essa? Nem ele sabe o que decidiu.
Porque agora está cheia de embargos declaratórios. O que o senhor quis dizer em
relação a isso aqui? Como vai ser com aqueles que estão em licença médica e os
que  estão  em  desvio?  Ele  nem  sabe  o  que  está  acontecendo.  Por  isso,  neste
momento, a Assembleia Legislativa, os deputados, dentro das suas atribuições, estão
propondo uma emenda constitucional. O líder, deputado Inácio Franco, já vai indicar
os membros do seu bloco. Os nossos líderes do PSDB também vão nos indicar e os
outros partidos também vão indicar. Queremos o apoio de todos os deputados desta
Casa.  Temos  o  direito  à  nossa  aposentadoria,  queremos  o  apoio  para  as
trabalhadoras  e  os  trabalhadores.  o  Supremo  retirou-lhes  o  direito  de  se
aposentarem.

Pela lei de Moisés, a pessoa que trabalhasse no sábado tinha que ser morta. Ao
verem os discípulos de Jesus apanharem espigas no sábado para se alimentar, os
fariseus, os legalistas, que acham que a lei é tudo, disseram: “Os seus discípulos têm
que morrer, porque estão trabalhando no sábado.” Aí, Jesus disse: “O sábado foi feito
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para  a  mulher  e  para  o  homem,  não  a  mulher  e  o  homem  para  o  sábado”.  A
Constituição da República foi feita para a brasileira e para o brasileiro, não a brasileira
e o brasileiro para a Constituição. O que vale mais é a vida das pessoas, é a vida da
trabalhadora, é a vida do trabalhador, não é o que está escrito em uma lei ou em uma
Constituição, que é texto frio. A vida das pessoas é quente, o sangue circula. Não dá
para tratar as coisas dessa maneira. No Brasil, infelizmente, estamos chegando a um
tempo em que a vida das pessoas não tem mais valor. Imaginem tirar o direito da
trabalhadora e do trabalhador de se aposentarem. Se o Supremo decide contra a
trabalhadora  e  contra  o  trabalhador,  temos  que  fechar  as  portas  deste  País.  A
população  está  desanimada,  porque  a  vida  das  pessoas  não  vale  mais  que  a
Constituição,  que a  lei.  Mas  é  a  vida  das  pessoas  que tem  valor.  A Assembleia
Legislativa  tem  que  representar  a  população  de Minas  Gerais.  Por  isso  é  que  a
população de Minas Gerais, ao votar nos deputados, nos deu o poder de representá-
la  e sermos independentes dos Poderes Executivo e Judiciário.  Temos autonomia
dada pela população de Minas Gerais. Por isso podemos legislar e propor. Ninguém
pode nos impedir de fazer isso. É muito interessante, porque não foi a Assembleia
Legislativa, mas os sucessivos governos, que fizeram as contratações. Os governos
Newton  Cardoso,  Hélio  Garcia,  Eduardo  Azeredo  e  Itamar  Franco  fizeram
contratação.  E  o  mais  querido,  Aécio  Neves,  propõe,  então,  que  essas  pessoas
tenham direito à aposentadoria. Foi isso o que ele propôs. Foi direito de funcionário
público concursado? Não. Direito à aposentadoria.

Tiraram  isso,  tentaram  acertar  Aécio  Neves,  o  mais  querido,  mas  acertaram  o
trabalhador  e a trabalhadora pobre que serviram ao Estado nas escolas,  fazendo
alimentação escolar para as crianças, tomando conta da porta das escolas e dando
aulas.  Agora dizem para essas pessoas baterem às portas  do INSS. Isso é uma
indignidade, é inaceitável. Não podemos aceitar. Por isso os deputados vão se unir e
ficar do lado das pessoas que serviram ao Estado.

Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o poder de emenda. O Supremo Tribunal se
manifestou: “Revela-se plenamente legítimo o exercício do poder de emenda pelos
parlamentares,  mesmo  quando  se  tratar  de  projeto  de  lei  sujeito  à  reserva  de
iniciativas de outros órgãos e poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essa
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prerrogativa  parlamentar”.  Imaginem:  o  Supremo  está  dizendo  que  é  direito  dos
parlamentos se manifestarem. Isso está aqui,  nas razões  do veto do  governador,
Alberto Pinto Coelho. É direito do parlamentar. Aí mandam as pessoas para o INSS.
Não,  a  Assembleia  Legislativa  é  que  resolve;  o  presidente  Dinis  Pinheiro  vai
promulgar uma emenda à Constituição para que se dê a essas pessoas o direito
previsto no art. 7º, inciso XXIV, da Constituição da República. Todo trabalhador tem
direito à aposentadoria; toda trabalhadora tem direito à aposentadoria. Não podemos
abrir mão disso.

É importante dizer  que essa decisão foi  proferida pelo  ministro Celso de Mello:
“Ainda que a alteração perpetrada na proposição esteja respaldada sob a esteira da
pertinência temática, têm direito os parlamentares de se manifestar”. Falta somente
abandonarmos o direito que temos de apresentar propostas emendas à Constituição,
enfim, de legislar.

O  terceiro  veto  ao  art.  48  da  proposição diz  respeito  ao  seguinte:  “Após  cada
período de  cinco  anos  de efetivo  exercício  no  serviço  público,  o  magistrado  terá
direito a férias-prêmio de três meses, admitida a conversão em espécie, pagas a título
de indenização quando da aposentadoria ou quando requerida para gozo, indeferida
por necessidade do serviço e limitada, nesse caso, a um período de 30 dias por ano”.
A razão de os magistrados solicitarem isso ao Poder Legislativo é que muitos deles...
Hoje ouvi uma entrevista de uma magistrada que estava comentando a fala do Cel.
Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O Cel. Sant'Ana disse
algo que Minas Gerais e o Brasil estão vendo: não há efetivo possível para atender à
legislação, ao Código de Processo Penal Brasileiro. O policial comandado pelo Cel.
Sant'Ana prende uma pessoa e a leva diante de um juiz. A lei determina que o juiz a
solte  imediatamente,  há  um  prazo  para  que  a  pessoa  fique  presa  antes  de  ser
julgada. O que acontece? A pessoa vai para a rua. O Cel. Sant'Ana explicava que
policiais prenderam um cidadão mais de 20 vezes. Que efetivo consegue resolver
isso? Quantos policiais  são necessários para prender pessoas que vão ser soltas
pelo juiz? Isso acontece por que o juiz quer? Não, porque as leis não são mudadas
em Brasília, a base em Brasília não muda as leis.

A base do governo do PT, deputado Leonardo Moreira, não muda a legislação. O
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Código  de  Processo  Penal  fica  o  mesmo.  Os  nossos  policiais  estão  nas  ruas.
Prendem o mesmo criminoso 20 vezes. Qual efetivo dá conta disso? De ficar atrás da
mesma pessoa? Os nossos policiais já sabem quem têm que prender. Entregam, sai
de novo, prendem de novo, sai de novo, prendem de novo, entregam, o juiz solta. Os
juízes pediram mais férias à Assembleia Legislativa porque não dão conta. Eles têm
que cumprir a lei e têm que soltar o criminoso. Nós vamos nos encontrar com esse
criminoso, lamentavelmente, nas ruas.

Sr. Presidente, o Brasil se tornou o País do espanto! Tudo que não imaginávamos já
aconteceu aqui. Tudo. Até perdemos de 7x1 para a Alemanha. Até essa vergonha
passamos. O que está acontecendo em nosso país? Imaginem que o presidente da
Bolívia determinou a expansão do cultivo da coca, porque eles não estão dando conta
de entregar a cocaína para o Brasil para, daqui, ir para o resto do mundo. Nossas
fronteiras têm que ficar abertas para a cocaína da Bolívia passar. O Brasil é o País do
espanto e por isso as pessoas querem que ele mude. Os juízes vêm à Assembleia
Legislativa para dizer que não estão mais aguentando. O que o juiz faz hoje? Nem
chega à sentença. Uma vez que não há as atribuições para a culpa, ele tem que
soltar. Reclamamos, perguntamos onde está o efetivo da Polícia Militar. Alguns ficam
até  cinco  horas  numa  delegacia  de  polícia,  anotando  a  20ª  entrada  do  mesmo
criminoso no local. Está lá o nosso policial parado, esperando para registrar a 20ª
entrada daquele cidadão, daquele criminoso, dentro de uma delegacia. O governador
está vetando, mas a solução para isso está em Brasília. Se a base do governo federal
aceitasse votar  a mudança do Código de Processo Penal,  se a base do governo
federal aceitasse endurecer as leis, essa situação de o mesmo cidadão ser preso 20
vezes não aconteceria em nossas cidades.

É lamentável, repito, o que acontece em nosso país, patrocinado por um governo
também lamentável. Esse é o pior governo da história do Brasil. É o governo que,
para além do feito pelo Império, ao guardar o dinheiro na Corte, ele guarda tudo. Ele
não reparte o dinheiro com estados e municípios. É um governo que, enquanto Minas
Gerais aplicou 13% do orçamento na segurança, aplicou... Vocês acham que foi a
metade? Vocês acham que foi igual? Vocês acham que foram 10%? Não, o governo
federal aplicou 0,6% em segurança. Por isso, nossas fronteiras estão abertas; por



556
____________________________________________________________________________

isso, não há efetivo da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, por onde passa tudo;
por isso, o governo desarmou a população, mas os criminosos estão armados.

Outro dia, fui à perícia do Estado de Minas Gerais e estavam analisando as armas.
Há metralhadoras israelenses, armas turcas. Isso não é feito no Brasil, vem de fora.
Uma  pessoa  que  mora  numa  fazenda  não  pode  ter  uma  arma,  enquanto  os
criminosos estão armados até os dentes. Olhem o que fez este governo! Desarmou o
fazendeiro,  o  sitiante,  as  pessoas  de  bem,  e  as  armas  estão  nas  mãos  dos
criminosos.  Estamos  reféns  dos  criminosos.  É  o  governo  do  espanto!  É  o  pior
governo da história do Brasil. O Brasil tem que mudar urgentemente. É tudo zero no
governo federal, zero vírgula não sei quanto. É lamentável o que está acontecendo no
País.

Presidente, gostaria de continuar a discussão. Há quórum para a continuidade dos
trabalhos?

Questão de Ordem
O deputado Rômulo Viegas - Presidente, peço a suspensão da reunião.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para discutir, o

deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputados.  Solicitei  a

palavra  para  discutir  o  veto  do  governador  do  Estado  a  uma  proposição  de  lei
complementar. Como o assunto é lei complementar, não há como deixar de tratar da
lei complementar mais comentada em Minas Gerais, em todos os tempos: a famosa
Lei  Complementar  nº  100.  Aquela  que  não  existe  mais,  porque  o  STF,  por
unanimidade dos ministros,  tenham eles  coloração partidária  ou não,  por  11 a 0,
determinou que ela é uma lei inconstitucional. Isso significa que a Corte maior do
País, que define o que pode ou não valer, do ponto de vista legal, por unanimidade,
decidiu  que não  se  pode  rasgar  a  Constituição e  efetivar,  seja  lá  quem for,  sem
concurso público.
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É bom lembrar que essa lei complementar foi sugerida pelo governo do PSDB, e na
época o governador era Aécio Neves. Ele devia recursos ao INSS e, querendo se
livrar dos pagamentos, propôs que, ao invés do concurso público, desconsiderassem
a Constituição da República e, desconsiderando-a, efetivaria os professores. Todos
sabiam que isso não podia acontecer. Mas o senador, à época, com grande vontade
eleitoral,  fez  grande  demagogia,  prometendo  que  efetivaria  todos  os  professores,
professoras e servidores. Foi uma alegria geral. Com isso, o governador conseguiu
muitos votos na ocasião. Foi o choque de gestão de mentira. Passada toda a mentira,
o Supremo, repito, por unanimidade, determinou que a lei é inconstitucional.

Deputado Sargento Rodrigues, tenha responsabilidade com as palavras. O placar
foi de 11 a 0. V. Exa. já se sentou em um banco para cursar advocacia. Por 11 a 0, o
Supremo definiu que não podia aplicar a lei.

Agora,  os  tucanos,  como tudo  que fazem,  querem  jogar  a  culpa  na  presidenta
Dilma. Vejam só! O senador elabora uma lei demagógica e inconstitucional e ilude as
professoras. Quando o Supremo decide por 11 a 0, a culpa é da Dilma, como se ela
fosse a dona do STF. E vem um deputado, que já cursou direito, falar uma bobagem
dessas na Assembleia Legislativa. É de deixar todos indignados.

Para  não  me  alongar  muito  na  explicação  desse  tema,  os  carrascos  das
professoras são aqueles que votaram contra tudo que as professoras pediram para
ser votado na Assembleia Legislativa. Chamo a atenção delas para os carrascos que
votaram contra a manutenção do piso salarial, infringiram às professoras a derrota do
subsídio. Esses carrascos são do governo tucano, e bagunçaram a escola pública. O
carrasco das professoras, agora, apertado, pego com as calças na mão, com batom
na cueca, todo errado, pegou o filho do Danilo de Castro, o Sr. Rodrigo de Castro,
deputado federal... Danilo de Castro é aquele secretário que assinou o texto de um
acordo de que não mandaria nenhum subsídio para a Assembleia Legislativa e não
se forçariam os professores a terem o subsídio. No dia seguinte, ele rasgou o acordo
que assinou. Já fiz várias denúncias, mostrando que a assinatura dele vale como um
risco n'água. Esse é o Danilo de Castro.

E o filho dele, deputado federal Rodrigo de Castro, ficou apertado, sabendo que
agora os tucanos não têm votos, nem o dos professores - e acharam que se valeriam



558
____________________________________________________________________________

da demagogia da Lei nº 100 -, sabendo que nem se pode falar os nomes de seus
candidatos nas escolas, seja o candidato a presidente, seja o candidato ao governo
do  Estado.  Desesperados,  querem  mentir  novamente  para  os  professores  e
professoras. Como eu dizia,  o Rodrigo de Castro, então, apresentou uma emenda
constitucional federal, dizendo aquilo que o Supremo já disse que não pode ser feito.
E o demagogo, o demagogo, o demagogo Rodrigo de Castro prometeu que efetivaria
essas professoras antes das eleições. Eu, na comissão,  coloquei o meu mandato
contra o dele.  Se ele conseguisse fazer  isso,  eu não seria  candidato a deputado
estadual.  Mas se não o conseguisse, ele não seria candidato a deputado federal.
Ontem, o demagogo veio aqui dizer que não conseguirá a aprovação em Brasília;
isso acontece porque a demagogia dele tem pernas curtas no Congresso Nacional.

Aí,  trazem a demagogia  aqui  para  dentro.  Aqui  vêm deputados  fazer  a  mesma
demagogia do Rodrigo de Castro, prometendo a elaboração de uma PEC, igualzinha
à Lei nº 100, que seria a Lei nº 101, para efetivar as coitadas das professoras, que se
encontram  apavoradas,  sem  que  o  governo  resolva  seus  problemas.  Mentem
novamente para as professoras. Não me calarei em relação a isso. As professoras
não  podem  ser  iludidas  dessa  forma.  Se  quiserem  votar  nesses  demagogos,
carrascos das professoras, votem. Mas, se for por esse motivo, será um voto perdido,
porque eles não efetivarão as professoras sem concurso público. E não sou eu quem
não quer isso, é o Supremo, e já está definido.

A Assembleia pode até aprovar a demagogia dessa PEC, mas o governo do Estado
não poderá cumprir o prometido, uma vez que não pode passar por cima de decisão
do  Supremo  Tribunal  Federal.  Ao  final,  quem  julga  se  uma  matéria  é  ou  não
constitucional  é  o  Supremo,  e  ele  já  julgou  essa  inconstitucional.  Portanto,  se  a
Assembleia  a  aprovar,  o  governador,  seja  ele  quem  for,  não  poderá  aprovar  a
demagogia  desta  Casa.  Ora,  que falta  de  responsabilidade,  a  desses deputados!
Esses são exatamente os carrascos das professoras.

Por  que não ajudaram as professoras,  votando o piso salarial? E votaram esse
subsídio. Agora vêm aqui fazer demagogia, João Leite e companhia. Para cima de
mim, não! A demagogia é barata. Por que não votaram a favor das professoras no
momento propício? Por que não votaram a favor das professoras na melhoria de sua
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carreira? Por que não o fizeram em vários outros pontos? O retrato de vocês está lá,
no Sind-UTE, como inimigos das professoras, em razão da demagogia de que se
utilizaram. E ainda votaram contra elas. Agora vêm aqui dar uma de salvadores da
pátria?  Dizer  que  salvarão  as  professoras  e  vão  efetivá-las,  após  a  negativa  do
Supremo, por 11 votos a 0? Tenham dó!

Faço esse pronunciamento alertando os professores e as professoras para o que
está acontecendo nesta Casa. Isso porque, em vésperas de eleição, surgem essas
coisas. Fizeram tão mal às professoras...

A escola, deputado Zé Maia, está uma bagunça. V. Exa. tente entrar numa escola e
nela permanecer por quatro horas para verificar o que estou dizendo. As professoras
estão apavoradas, não sabem o que vai lhes acontecer no ano que vem, se estarão
ou não empregadas. E o governo não diz de que forma fará a contratação. Valerá
tempo de serviço? O tempo de serviço tem de ser garantido, para que as professoras
sejam chamadas a continuar como contratadas no ano que vem. Esse é um ponto
fundamental. O governo se cala. Depois das eleições é que quer se pronunciar. Não
diz nada a elas sobre essa garantia.

Quanto  ao  tempo  da  aposentadoria  das  professoras,  que  o  governo  remeteu
imediatamente ao INSS, agora o juiz da Vara Federal disse que elas devem continuar
no Ipsemg. Essa maldade contra as professoras não era para ser feita agora. Isso é
para  depois  da  realização  do  concurso  público.  Atendendo  à  decisão  do  juiz,  o
governo vai voltar ao Ipsemg, e já recolheu R$110.000.000,00 para o INSS. Voltarão
ao Ipsemg, com os direitos retirados pelos tucanos que agora, apavorados, querem
fazer demagogia. O governo não foi até hoje ao INSS saber o que tem de ser feito.
Foi lá o sindicato e o Pe. João, que marcou uma audiência pública, e lhes disseram:
“Até agora não vieram aqui”.

Basta dar uma certidão de que o Estado recolheu, que elas passam a ter todos os
direitos do INSS, mas o Estado não faz esse serviço aos professores; o Estado não
cumpre. Quais as normas desse concurso que terá que ser feito?

Outro dia estiveram aqui a Uemg e a Unimontes e disseram que a Advocacia-Geral
do Estado, em reunião pública da Comissão de Educação, disse que os editais dos
concursos sairiam em setembro, outubro e novembro. Então, a demagogia que está
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sendo feita na Assembleia Legislativa é para inglês ver;  é para tentar enganar as
professoras. O que vale é a palavra do Supremo, que, por 11 a 0, considerou que isso
não pode ser feito.

Deputado Zé Maia, logo em seguida concederei aparte a V. Exa. Vou terminar esse
raciocínio, que é importante.

Podem dizer que isso foi aprovado por todos. Na época, o governador Aécio Neves
mandou para cá a famigerada Lei Complementar nº 100. Eu não estava aqui e não
farei  juízo  de  valor.  Sei  que  todos  votaram  a  favor  e  imagino  por  quê.  Se  um
governador manda um projeto de lei dizendo que vai efetivar todos; se os professores
estão desesperados precisando de uma solução para suas aposentadorias e vêm
para  cá  pedindo  para  o  projeto  ser  votado;  se  os  deputados  dizem  que  ele  é
inconstitucional e o governador diz que pode ser feito; os deputados acabam votando.
E o governador disse que faz, que manda no Supremo, que manda em tudo, que é o
imperador Aécio, então os deputados acabaram votando. E o que aconteceu? Veio a
inconstitucionalidade.  Ora,  a  responsabilidade  é  do  governador  da  ocasião,  hoje
senador  Aécio  Neves,  que  será  responsabilizado  por  isso.  O  Bloco  Minas  sem
Censura já foi ao Ministério Público Federal e já solicitou que impetre uma ação de
improbidade administrativa porque o governador agiu de má-fé; agiu sabendo que
não poderia furar uma cláusula pétrea da Constituição. E o Sind-UTE já está entrando
com uma ação em favor das professoras, por danos morais, que é o que o governo
do Estado,  se quiser resolver  o problema,  deverá fazer:  aplicar  alguma vantagem
pelos  danos  morais  causados  a  elas,  por  tudo  que  estão  sofrendo.  Elas  estão
doentes nas escolas, estão desesperadas, sem atenção médica do Ipsemg, sem a
garantia do tempo passado do INSS. E volta agora para o Ipsemg toda essa jogatina
que o governo fez com as professoras, que não pode e não será resolvido com a
demagogia de véspera de eleição.

Essa emenda à Constituição, se votada na Casa, não terá validade; o governo não
poderá sequer aplicá-la, porque não pode ferir uma determinação do STF. Eu espero
que os deputados tenham juízo, em vez de ficar mentindo para os professores; que
chamem o sindicato para negociar,  como fizemos na Comissão de Educação,  em
que,  com  a  Uemg,  a  Unimontes  e  os  sindicatos,  determinaram-se  os  melhores
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caminhos  para  essas  desesperadas  professoras.  Que  resolvam  o  problema  que
criaram com esse maldito programa chamado Reinventando o Ensino Médio, que as
professoras chamam de “arrebentando o ensino médio”. Criaram um sexto horário em
que  as  próprias  professoras  têm  que  dar  aula  de  um  assunto  que  seria
profissionalizante, mas os alunos não terão diploma de profissionais. Apenas se criou
mais um horário sem profissionalizar os estudantes, substituindo a necessidade do
Pronatec, que é algo sério que tem sido feito em nível nacional e que tem formado
profissionais, dado emprego a jovens.

Aqui em Minas, o governo do Estado não quer que esse programa vingue. Para
dizer que teve preocupação com o tema, criou esse sexto horário, que hoje provoca
repúdio  geral:  os  estudantes  não  querem,  ficam  cansados,  brigam  com  as
professoras;  as  professoras  ficam  cansadas,  brigam  com  os  alunos.  Ninguém
aguenta mais esse tipo de modelo pedagógico imposto de cima para baixo, para fazer
propaganda em televisão. Esse é o caos da escola pública.

O próximo governador, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, terá de
refundar a educação em Minas, fazer uma nova educação, chamar imediatamente
uma  conferência  estadual  de  professores  e  educadores  e  combinar  o  que  será
pedagogicamente  feito  em  Minas.  Terá  de  resolver  evidentemente  por  meio  de
concurso público, que conte o tempo de serviço dos professores da Lei nº 100. Isso
pode ser feito  por critério eliminatório,  pois o próprio STF assim o permite,  o que
garantirá à grande maioria, sendo concursado, iniciar uma vida com carreira e com
piso  salarial.  O  próximo governador,  portanto,  terá  de  reconstruir  a  educação em
Minas, que foi massacrada pelos tucanos, carrascos. Aliás, o nome de tucano deveria
ser substituído por frieira ou coisa parecida, cupim, que é algo que vai corroendo o
Estado e que agora corroeu a educação. O tucano, coitado, não merece esse nome,
isso está mais para cupim ou frieira.

O deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, cumprimento V. Exa.
por  abordar um tema extremamente importante e relevante,  que é a questão dos
profissionais  da  área  de  educação  afetados  pela  derrubada  da  Lei  nº  100  pelo
Supremo Federal.

O  conjunto  desta  Casa,  deputado  Rogério  Correia,  tanto  o  governo  quanto  a
Oposição, tem procurado dar uma solução melhor a essas pessoas. É muita gente.
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São 98 mil profissionais. Desde a Constituição de 1989 para cá, sucessivos governos
de  Minas  contrataram  esses  profissionais,  professores  e  serviçais.  O  Ministério
Púbico, em 2007, fez um comando ao governo de Minas para que esses profissionais
fossem demitidos. Assim, o governador Aécio Neves, àquela época, encontrava-se
diante  de  uma situação  difícil.  Teria  de  demitir  esses  profissionais,  professores  e
serviçais, pois essa era a proposta e o que diz a Constituição. Teria, a princípio, de
demitir 98 mil profissionais, na maioria, não contratados na época em que o Aécio era
governador de Minas. Era uma decisão terrível para qualquer governante. Então, ele
procurou junto com a sua equipe tentar uma solução quase impossível que fosse
melhor  do  que demitir  esses  profissionais.  Então,  ele  enviou  ao  Parlamento,  que
representa o povo, para que aprovasse uma legislação na tentativa de regularizar a
situação desses profissionais. Não havia outra alternativa. O Estado de São Paulo e
vários  Estados  fizeram  isso,  tentaram  achar  uma  solução.  Então,  não  havia
caminhos: ou o governador mandava a lei para a Assembleia ou demitia ali todos os
profissionais. Governar é tomar decisões difíceis. O Aécio enviou a esta Casa, e o
Parlamento aprovou. O Ministério Público entendeu que a lei era inconstitucional. De
fato, acabou, e V. Exa. lembrou muito bem aqui que o Supremo acatou, por 8 votos a
1,  o  pedido  do  Ministério  Público.  É  uma  decisão  muito  forte,  pois  é  da  mais
respeitada e alta corte de Justiça do País.

Agora, como se vai discutir uma decisão do Supremo? Vai-se recorrer à ONU? Isso
não é correto. Estamos procurando agora um caminho viável, e acredito que não é só
o PSDB, nem o momento eleitoral é propício para isso. Temos até abril do ano que
vem, prazo que o Supremo deu para que esses profissionais fossem demitidos.

É  bom  que  se  diga  que  a  lei  teve  vantagens.  Mesmo tendo  sido  considerada
inconstitucional, o Supremo acatou que aqueles profissionais que se aposentaram no
curso da vigência da lei estão beneficiados; 22 mil profissionais tiveram a situação
razoavelmente resolvida. Então, não foi em vão a Lei nº 100, pois, pelo menos, 22 mil
se salvaram. Agora o que se propõe é que a Assembleia e o Congresso Nacional
achem um caminho. Acho que, neste caso, não se trata de uma questão de partido,
do  PSDB,  mas  do  conjunto  da  classe  política.  Deveríamos,  então,  descer  do
palanque, pois esse assunto é muito sério.
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V. Exa. tocou na questão de sala de aula. Tenho duas irmãs e três tias que são
professoras da rede estadual de ensino de Minas Gerais. É um assunto muito sério
para  tratarmos  no  momento  eleitoral  e  politizarmos  o  assunto.  A  proposta  que
fazemos, o único caminho, talvez não seja a solução, é lutar até o final para tentar
resolver  o  problema  desses  profissionais.  São  pessoas.  Imaginem  pessoas  que
ficaram 15, 20 anos trabalhando! Não é apenas um governo: sucessivos governantes
de Minas Gerais fizeram esses contratos irregulares.

Então,  o  que  o  conjunto  da  classe  política  e  dos  partidos  devemos  fazer  é  o
seguinte: já que a lei  é  inconstitucional e já que o parlamento tem essa primazia,
vamos tentar alterar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Mas nenhum
partido  vai  fazer  isso  sozinho.  Então,  devemos  fazer  uma  convocação  à  classe
política de Minas e do Brasil para que o conjunto da classe política, o conjunto dos
partidos, o conjunto da Assembleia Legislativa de Minas e do Congresso Nacional -
PSDB,  PT -  esqueçamos  as  eleições.  Esses  professores  têm  seus  candidatos  e
certamente não vão votar apenas em um, em um partido ou em outro, mas temos
uma  responsabilidade  maior.  As  eleições  vão  passar  daqui  a  45  dias.  Mas  a
convocação, meu caro Rogério, V. Exa. que é um líder importante da oposição e da
base do governo federal,  é para alterarmos a Constituição. Não há garantia,  mas
talvez isso possa resolver. O Supremo e o Ministério Público podem novamente não
ter essa sensibilidade, mas acho que o parlamento, como representa a sociedade e
tem  essa  primazia,  se  alterar  a  Constituição  Federal  e  a  Constituição  Estadual,
poderá mostrar que foi até o final dessa discussão. Se não der, pelo menos tentamos
com  as  nossas  últimas  forças  e  como o  último remédio.  Vamos  aguardar  que  o
Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público tenham a sensibilidade de ver que
essas  pessoas  e  essas  famílias  estão  sofrendo.  Essa  é  a  realidade.  Então,  a
convocação é esta:  vamos descer do palanque neste momento.  Vamos cuidar do
sofrimento  dessas  famílias.  Eu não utilizo  e não vou utilizar  essa PEC na minha
campanha, absolutamente, temos que resolver esse problema, e nenhum partido vai
resolver isso sozinho. Vamos fazer isso juntos, vamos ajudar essas pessoas. Acho
que a sociedade e esses profissionais esperam de todos nós sensibilidade.

Cumprimento  V.  Exa.  pela  preocupação  que  tem  com  isso  e  deixo  aqui  essa
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convocação ao conjunto da classe política e dos partidos, para que possamos alterar
a Constituição Federal e a Constituição do Estado, como a última tentativa de salvar a
vida dessas pessoas. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  deputado  Zé  Maia.  Apenas  algumas
correções. O que foi 8 a 1 foi a modulação. O resultado da inconstitucionalidade foi 11
a 0.  Houve unanimidade.  O que foi  considerado inconstitucional  foi  exatamente  o
conteúdo, e não apenas a PEC. Se V. Exa. fizer a leitura, verá que o que está sendo
considerado  inconstitucional  é  o  fato  de,  sem  concurso  público,  buscar-se  a
efetivação dos profissionais.

O deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, quero só fazer-lhe
uma pergunta: digamos que V. Exa. fosse governador de Minas, o que faria se o
Ministério Público recomendasse a demissão dos profissionais?

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Vou  primeiro  responder  aos  demais,  depois
concederei aparte, primeiro para o deputado André Quintão e depois para o deputado
Lafayette de Andrada.

Eu  apenas  queria  ver  o  futuro  dessa  questão,  o  que  exatamente  está  sendo
apresentado aqui. O que foi considerado inconstitucional foi o conteúdo, portanto, não
adianta eu refazer uma lei e levá-la ao Supremo. O próprio Executivo não poderá
adotar  a  efetivação  desses  professores  porque  o  Supremo  já  disse  que  isso  é
proibido, que ele não pode efetivá-los. Então é óbvio que, aprovada uma PEC aqui,
ela não será aplicada. Ela sequer terá que ser julgada. O governo não poderá aplicá-
la porque já há uma decisão do Supremo, seja PEC federal, seja PEC estadual. No
caso da PEC federal, também por má-fé do Sr. Rodrigo de Castro - e eu digo que é
má-fé porque ele sabe disso, ou seja, por ser PEC não deixa de ser inconstitucional.

O Supremo já tem diversas deliberações sobre isso. Você pode apresentar uma
PEC, e ela ser inconstitucional. É o caso dessa. Você não pode dizer: “Só entra a
partir  de  1988  por  concurso  público.  De  1988  até  agora  entraram  por  concurso
público. Os que não entraram por concurso público serão agora efetivados”. É óbvio
que  o  Supremo  dirá:  “Não  pode  a  Constituição  ser  rasgada  nesse  período  e
esquecida”. Essa cláusula pétrea só poderia ser retirada pela própria Constituinte, já
dissolvida.
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Então  qualquer  parlamentar  federal  sabe  disso;  o  Rodrigo  de  Castro  é  muito
inteligente.  Evidentemente,  não  terá  sucesso  na  sua  PEC  federal.  Além  disso,
prometeu às professoras que o faria até as eleições. Eu coloquei o meu mandato
contra o dele, aí ele veio para esta Casa. Agora os deputados querem enganar as
professoras,  mas  de boas  intenções  o  Inferno  está  cheio.  Estão  dizendo  que  as
professoras serão efetivadas,  caso seja votada uma PEC nesta  Casa,  apesar  de
saberem que isso não deverá ser feito.

Esperem um  pouco.  Não vou conceder  aparte agora.  Somente  na  ordem  e no
momento certo.  Vocês estão parecendo o Bonner com a Dilma porque ele não a
deixava falar. Esperem. Eu sou a Dilma, e V. Exa. é o Bonner e está querendo me
interromper, mas não faça isso, por favor. O Bonner é mal-educado e V. Exa. não é.
Espere que, primeiro, vou terminar a minha fala.

Pode aguardar porque V. Exa. terá o seu momento de falar. Deixe-me terminar o
meu argumento. V. Exa. está me atrapalhando. Até parece uma estratégia.

É óbvio que essa não é a solução. Se realmente querem uma solução para as
professoras,  por  que  não  assentar  para  conversar  com  o  sindicato?  Eles  estão
pedindo isso à Secretaria  de Administração.  Aliás,  a secretária  de Educação está
convocada a comparecer à Assembleia Legislativa, mas até hoje ela não veio. Por
que os senhores não assentam para discutir isso com eles e conosco? Vamos fazer
uma comissão para saber o que é melhor em vez de fazer uma PEC demagógica.
Sabidamente essa PEC não tem solução.

Quem  está  no  palanque  é  exatamente  quem  propôs  essa  PEC  miraculosa,
mentirosa, e o Sr. Rodrigo de Castro é um deles. Na verdade, ele não deveria tratar
desse assunto, já que o pai tem um dívida enorme com as professoras. Estou falando
do maldito subsídio. V. Exa. acha que os professores vão acreditar que aqueles que
foram o tempo inteiro contrários àquilo  que reivindicaram na Casa vão resolver  o
problema deles? Acho que não. O problema é que as professoras ficam cada vez
mais  agoniadas,  deputado  André  Quintão,  enquanto  não  se  resolve  de  fato  o
problema delas. Nesse caso, o melhor é ir  fingindo que desejam dar uma solução
mágica.

As professoras precisam de uma solução, e temos sugestões a fazer, assim como o
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sindicato. Uma solução seria a realização de um concurso para as professoras com
um  número real  de  vagas,  para que elas  possam fazer  uma prova que leve  em
consideração o período prático delas na fase eliminatória. Na fase posterior, na fase
classificatória,  elas  também  deverão  ter  direito  ao  tempo  de  serviço  porque  o
Supremo assim o permite. Essa, sim, é uma solução em que podemos pensar fora do
palanque eleitoral. Entretanto, V. Exa. não pode subir no palanque com base em uma
PEC miraculosa, mentirosa e demagógica para dizer às professoras que isso será a
salvação para elas: só a PEC salva. É óbvio que o debate ficará prejudicado. Essa é
uma tentativa demagógica.

O deputado André Quintão (em aparte)* - Primeiro gostaria de parabenizá-lo pelo
pronunciamento. Desde o início, após a decisão do Supremo, subi a esta tribuna para
dizer que essa seria uma questão para ser tratada com responsabilidade, tendo como
foco  principal  os  milhares  de  trabalhadores  da  educação,  numa  situação  de
insegurança profissional, previdenciária, remuneratória e até existencial em função de
não saberem do futuro, do amanhã.

Tivemos  oportunidade  de  fazer  obstrução  nesta  Casa  e  nos  reunimos  com  o
secretário de Governo para solicitar a formação de uma comissão com a participação
do  Sind-UTE,  dos  trabalhadores  e  desta  Assembleia,  para  buscar  soluções  para
situações específicas, por exemplo, para a transição previdenciária e para o problema
da falta de cobertura por parte da previdência nacional. Todas as outras tentativas,
como é o caso da proposta de emenda constitucional no âmbito do Estado, significam
despertar  uma esperança ou uma falsa expectativa.  Uma coisa é você,  deputado
Rogério  Correia,  trabalhar  na  linha  de  um  concurso  que  leve  em  conta  as
especificidades dos cargos a serem ocupados.

Devemos fazer um concurso que valorize o tempo passado, um concurso - e não
tenho vergonha de dizer - que leve em consideração os incontáveis anos de serviço
prestado por dignos e humildes trabalhadores e trabalhadoras da educação, que em
um processo público terão, entre aspas, uma condição especial em razão do trabalho
já realizado. Isso é permitido por lei, isso é possível de ser discutido. Agora trazer
novamente à Assembleia uma proposta restrita ao âmbito do Estado, sendo que o
Supremo Tribunal Federal já a julgou inconstitucional,  além de ser uma incorreção
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jurídica, é uma expectativa posta em um período eleitoral que pode levar a leituras
diversas,  diferenciadas.  Então  quero  reiterar  minha  concordância  com  V.  Exa.
Precisamos fazer esse debate claro, e a melhor forma de fazê-lo seria envolver o
sindicato e as lideranças.

De fato parece, deputado Rogério Correia, que as últimas iniciativas do governo e
das lideranças estão um pouco caóticas.  Hoje estava lendo na imprensa que um
expoente da campanha de um determinado candidato - não o mencionarei em razão
da questão eleitoral - disse que um presidenciável tucano iria a Uberlândia, porque
esta cidade tem mais voto que todo o Vale do Jequitinhonha. Por isso ele vai  lá.
Primeiro quero dizer que não podemos visitar regiões em função do número de votos.
Visitamos as regiões de Minas em razão das prioridades. Todas elas são prioritárias.
Os trabalhadores da educação devem ser prioridade. O Triângulo Mineiro deve ser
prioridade.  O  Jequitinhonha  deve  ser  prioridade.  Falo  de  prioridade para  políticas
públicas. Contudo me parece que o critério é número de habitantes. Parece que um
presidenciável tucano de Minas Gerais vai a determinada região porque seu colégio
eleitoral supostamente seria maior. Parece que ele seria maior em uma cidade do
Triângulo,  se  comparado  a  todo  o  do  Vale  do  Jequitinhonha.  Então  há  até  uma
incorreção  de  números.  A  cidade  de  Uberlândia,  tão  querida,  que  todos  nós
admiramos e gostamos e deveria receber toda a visita possível, não tem o colégio
eleitoral  maior  que o do Vale do Jequitinhonha;  e acho que isso não deveria ser
critério de política pública nem de visita de político em campanha ou não. Ele precisa
conhecer todo o Estado. Conhecendo Minas Gerais, ele ouvirá de todo o Estado o
drama dos professores, da Lei nº 100, e com saídas sérias, sinceras. O Supremo
acaba de votar. Acho que isso é até pensar que as pessoas não estão raciocinando.

O deputado Rogério Correia* - Atentas.
O deputado André Quintão (em aparte)* - Só pode ser. O Supremo acaba de falar: é

inconstitucional uma medida da Assembleia. Aí a Assembleia vai consertar fazendo a
mesma coisa a fim de gerar uma expectativa para que daqui a seis anos ou sete anos
ou oito anos haja novamente uma decisão. Concordo com o que disse o deputado Zé
Maia: vamos buscar uma saída sem palanque. A inexistência da atitude de palanque
exige  medidas  sérias,  corretas,  adequadas  e  principalmente  dialogadas  com  o
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conjunto  dos  trabalhadores  da  educação.  Então  quero  deixar  esse  alerta  e
parabenizar  V.  Exa.,  que  é  da  categoria,  da  classe  e  conhece  o  anseio  dos
trabalhadores da educação. Vamos tratar isso de modo certo. Do contrário, em vez de
estarmos discutindo a real saída, todos novamente debatemos a PEC do Estado. Isso
é uma falsa expectativa. Essa não pode ser uma atitude correta. Até acho que estão
bem-intencionados.  Tenho  a  certeza  de  que,  pelo  menos,  a  maioria  está  bem-
intencionada. Contudo ela está criando uma falsa expectativa. Acho que isso não é
correto.

O deputado Rogério Correia* - Deputado André Quintão, quero dizer a V. Exa. que
esse  caso  não  demoraria  seis  anos  ou  sete  anos.  Certamente  o  Executivo  não
poderia  colocar  em  prática essa deliberação da Assembleia  porque há ordem do
Supremo contrária àquele efetivo. Então isso seria de imediato. Nem sequer haveria a
intenção protelatória que teve a outra. Essa sequer teria esse efeito protelatório. Ela
seria de imediato cortada. Haveria apenas o efeito de não discutir com as professoras
uma saída séria antes do período eleitoral. Ela amorteceria, no período eleitoral, o
ódio que as professoras estão sentido pelo governo tucano na sala de aula.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, com
todo respeito, quero divergir de V. Exa. do ponto de vista jurídico dessa questão, no
sentido de fazer uma discussão madura, afastando o nosso viés partidário. É uma
questão, como todos que me antecederam disseram, seriíssima e temos de tratá-la
com extrema seriedade. Estamos falando de milhares de servidores, de milhares de
famílias atingidas.

Quero dizer que essa PEC não nasceu morta como V. Exa. está defendendo, e é
disso que quero divergir, por duas razões principais. A primeira delas é que legislação
semelhante existe em outros estados. Por que só em Minas Gerais ela não pode
existir? Tem de haver essa discussão. Por que ela é inconstitucional em Minas e não
é em São Paulo? Por que é inconstitucional em Minas e não no Acre? Essa é uma
discussão importante que temos de fazer para enfrentar o problema.

A  segunda  questão:  a  própria  decisão  do  Supremo  Tribunal  que  a  julgou
inconstitucional  foi  extremamente  confusa.  Demorou  meses  para  sair  o  acórdão
depois da votação dos ministros,  para entenderam o que tinham votado,  pois  me
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parece que cochilaram na hora.  E esse acórdão saiu diferente do  que tinha sido
votado no plenário do Supremo. Tanto que o acórdão acolheu a aposentadoria de 22
mil servidores, mas não acolheu a de outros 60 mil. Ou seja, a própria decisão foi
confusa, e os próprios ministros não tinham a certeza, a convicção do que fizeram: o
que está proibido para Minas Gerais está permitido para o resto do Brasil.

Outra questão é a necessidade de reapresentarmos essa PEC para rediscutir essa
questão.  Existem  precedentes  de  o  Supremo voltar  atrás,  ver  que  errou.  São  11
ministros que seguem normalmente - é a praxe natural - o que o relator faz. O relator
estudou o problema, deu o seu voto e todos o acompanharam. E foi naquele roldão.
Existem  precedentes  de  o  Supremo  rever  a  sua  própria  posição.  Essa  é  uma
discussão que precisa ser trazida a debate, pois é séria e está atingindo milhares de
servidores.

V.  Exa.  defende que -  e  eu  não  discordo  disso,  como falou  o  deputado  André
Quintão -, em vez de mudar a lei, o governo discutia com o sindicato. O governo não
pode fazer nada que a lei não permita. Não adianta discutir com o sindicato. Temos
de discutir? Sim. Ótimo. Temos de sentar, conversar e desenhar uma solução, mas
para qualquer  solução que seja desenhada é necessária uma lei.  Então, é nessa
direção  que  foi  apresentada  a  PEC.  Acho  que  ela  é  boa  e  apresenta  sim  uma
solução, uma luz no fim do túnel. É um debate sério que precisa ser feito, mas divirjo
de V. Exa., não é um debate natimorto. Eram estas as minhas palavras.

O deputado Zé Maia (em aparte)* - Os deputados André Quintão e Lafayette de
Andrada fizeram intervenções com bom conteúdo. Deputado André Quintão, quero
apenas  divergir  de  um  pequeno  detalhe.  A PEC  não  é  a  mesma  coisa  do  que
votamos. Votamos uma lei estadual. Foi uma tentativa. Agora o que se propõe é uma
alteração, uma emenda à Constituição do Estado e à Constituição Federal. Deputado
Rogério Correia,  não acho que isso  seja  uma questão simples nem mesmo uma
solução  fácil,  mas  penso  que  o  Parlamento  tem  a  prerrogativa  de  alterar  a
Constituição. Se a lei  foi  inconstitucional, o que propomos é mudar a Constituição
para que esse pleito seja acolhido.

Encerro a minha participação mandando um recado ao Supremo Tribunal Federal o
qual respeito. Sou advogado e sei que decisão judicial temos de cumprir, ou, como
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nós,  do  parlamento,  tentar  alterar  a  legislação  adequando-a  à  realidade.  O  meu
recado ao Supremo: aprendi, nos bancos da universidade de direito, que sempre que
nos deparamos com um confronto entre a justiça e o direito devemos sempre optar
pela justiça. Vou sempre fazer isso. Não é justo o que o Supremo fez com 98 mil
servidores do Estado. É lamentável. Respeito. Não vou contra o Supremo, mas acho
que, na minha posição de parlamentar e de cidadão, eles deixaram de olhar a justiça.
Colocar 98 mil famílias da área da educação em uma dificuldade dessa? A sociedade
de Minas,  por  meio dos seus parlamentares,  havia  dado o aval  a essa situação,
portanto, deveriam ter respeitado a população mineira aqui  por  nós representada.
Desde 1989 há falhas na contratação desses funcionários. Estamos regularizando
isso. Daqui para a frente cumpriremos a Constituição.

Deputado Rogério Correia, há outra questão muito importante e relevante que V.
Exa.  levanta,  que  é  o  concurso  público.  Não há outro  caminho.  É  natural  que  o
Estado  promova  o  concurso  público,  pois,  se  porventura  essa  situação  não  for
resolvida, não há outro meio de suprir a lacuna deixada por esses profissionais. Esse
caminho é absolutamente natural.

Essa discussão é importante, e temos de enfrentar a situação. O último lance seria
tentar alterar a Constituição Federal e a Constituição do Estado, sem a garantia de
que isso seja resolvido, mas acredito que valha a pena tentar.

O deputado Rogério Correia* - Muito bem, deputado Zé Maia. Vou pontuar mais
algumas questões, pois, embora as argumentações sejam importantes, V. Exas. não
apresentaram novidades.

Também  lamento  a  decisão  do  STF e  o  fato  de  diversos  governos  não  terem
resolvido o problema do concurso público. Desde 1998 ficou estabelecido o ingresso
por  concurso público.  Esse ponto da Constituição Federal  é importante.  Sem isso
ocorre o apadrinhamento de pessoas, de partidos políticos e de governos. Quando
entra um governo, são contratados alguns servidores, mas, quando esse governo sai
e entra outro, esses servidores são retirados para que outros sejam contratados. Na
época, o constituinte ordenou, de forma justa, que o preenchimento dos cargos fosse
feito por concurso público. É lamentável o que aconteceu: os governos adiaram e
protelaram a realização dos concursos públicos e passaram, como acontecia antes
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da Constituição, a nomear quem quisessem, adotando os critérios que escolhessem,
o que acarretou essa bagunça no serviço público de Minas Gerais, que foi elevada à
enésima potência.

Depois de 12 anos de governo do PSDB em Minas Gerais, há em torno de 150 mil
professores ou ex-efetivados, que hoje estão como designados, mas voltarão a ser
ex-efetivados no Ipsemg, ou contratados. Há apenas em torno de 50 mil, no máximo
70 mil, professores efetivos. Isso é o contrário do que se poderia esperar depois de
12 anos de um governo que se negou a aplicar o que prevê a Constituição Federal.

Nesse caso, remeter a culpa ao STF não é adequado para aqueles que pertencem
ao governo do PSDB. Por que, nesses 12 anos, não arrumaram essa situação? Agora
falam em concurso público. Não acredito que o PSDB faça isso. Vou dar um exemplo.

Estávamos em uma reunião da Uemg e da Unimontes, deputado Tadeu Martins
Leite. V. Exa. trabalha tanto em favor da Unimontes e está sempre atento. Eles me
disseram que a Uemg já não realiza concurso há 20 anos e a Unimontes há exatos
12 anos. Parece brincadeira, mas não há concurso há exatos 12 anos. Os tucanos
deixaram de realizar concurso durante todo esse período tanto na Uemg quanto na
Unimontes. Agora eles vêm falar em concurso público.

Quando  fui  vereador  em  Belo  Horizonte,  com  o  vereador  Fernando  Cabral  -  o
Patrus era o relator da lei orgânica -, escrevemos que não poderia haver a figura do
professor  contratado.  Todo professor  deveria ser  concursado.  Aplicamos isso,  que
passou a valer em Belo Horizonte. Aqui não há professor contratado. Vocês sabiam
disso? Em Belo Horizonte todos os professores são concursados, e podem aumentar
a jornada de serviço quando uma professora fica grávida ou quando um professor fica
doente, mas não há vínculo de contrato. Em Belo Horizonte todos os professores são
concursados.  Resolvemos o problema com a lei  orgânica.  Depois  de 12 anos de
governo, de choque de gestão, com a boa gestão da Dra. Renata Vilhena e do Prof.
Anastasia, tão competentes, não conseguiram realizar um concurso público na Uemg
e outro na Unimontes. Agora vêm dizer que o problema é do Supremo.

Deputado André Quintão, sinceramente, estou sensível ao ver a forma de resolver
os problemas. Os professores da Uemg e da Unimontes nos disseram que o governo
deveria  ter  conversado  com  eles.  Outra  característica  do  governo  tucano:  não
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conversar  com sindicato,  pois  não gosta de  sindicato  e não gosta de trabalhador
organizado.  Eles  atacam  os  sindicatos  e,  agora,  estão  atacando  o  Sind-UTE  e
impetrando ações para que ele não faça propaganda contando a verdade sobre as
escolas.

Os tucanos não gostam de ouvir a verdade, principalmente vinda do sindicato. Na
reunião que fizemos, as professoras da Uemg e da Unimontes nos disseram que
realizaram  o  chamado  processo  seletivo  temporário,  submetendo-se  a  provas
públicas não apenas internas, mas com concorrentes públicos, e queriam saber se
esse  caso  não  poderia  ser  considerado  concurso.  Acho  inviável  que  o  próprio
Supremo considere esse processo seletivo um concurso realizado, mas, aí sim, elas
poderiam ser efetivadas por o terem realizado. Essa é uma hipótese. Mas o governo
não questionou isso ao Supremo, porque nem sabia que isso aconteceu; o governo
desconhece as  normas  da Uemg e  da  Unimontes.  É o  mesmo que  acontece no
Colégio Tiradentes, que também teve processo semelhante. Isso poderia fazer com
que esses que se submeteram ao concurso fossem efetivados.

Repetindo,  acho  que  qualquer  um  que  tenha  boa  intenção  em  relação  a  essa
questão há de concordar comigo. Não vamos alterar a posição do STF com apelos
sobre essa questão da Assembleia Legislativa. Não adianta o deputado Lafayette de
Andrada dizer: “Ah, o Supremo decidiu meio assim. Não sabia o que estava fazendo”.
Será que os ministros não prestaram atenção, deputado Tadeu Martins Leite, e agora
vão prestar? Sinceramente, acho difícil que esses ministros tenham sido negligentes;
que  não  sabiam  o  que  estavam  votando.  Não  acredito.  Esse  é  um  argumento
ilusionista. Estão tentando iludir as pessoas dizendo que o Supremo pode mudar de
opinião porque os ministros não sabiam o que estavam fazendo. É mais para tentar
justificar  a  PEC  inconstitucional.  Não  concordo  com  a  ponderação  do  deputado
Lafayette de Andrada.

Além  disso,  quero  fazer  uma correção:  a  modulação  que  proporcionou  que  os
servidores que já tinham tempo para a aposentadoria se considerassem aposentados
-  22  mil  servidores  foram beneficiados  -  não foi  feita  no  acórdão,  como disse  o
deputado  Lafayette  de  Andrada;  ela  foi  votada  no  mesmo  dia.  Deputado  André
Quintão, o acórdão não mudou absolutamente nada; está igualzinho; não tem nada
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de diferente nele. No mesmo dia em que votou, o Supremo fez a modulação que
permitiu a aposentadoria para os 22 mil servidores. Portanto, o acórdão não mudou.

Sr. Presidente, colegas deputados, vou concluir as minhas palavras sobre isso, mas
o  faço  com  uma  palavra  de  esperança  aos  professores,  principalmente  aos
professores da Lei nº 100. Deputado André Quintão, no caso previdenciário, foi feito
um acordo entre União e governo do Estado, por meio do INSS, que permite que a
contagem de todo o tempo desses professores seja acatada pelo INSS e de todos os
designados trabalhadores da Lei nº 100. Isso foi acordado em 2007, quando a lei foi
votada. Então, todos eles têm direito previdenciário, deputado Ulysses Gomes. Basta
o governo do Estado aplicar e comunicar a certidão de aprovação e de recolhimento
desses servidores. Então, na questão da aposentadoria, os professores podem ter
mais tranquilidade porque o tempo de serviço, necessariamente, será contado.

Mas sou mais esperançoso: creio que, com um governo justo, poderá ser feito um
concurso que leve em consideração o tempo de serviço para efeito de desempate e
que leve para a prova eliminatória o critério da prática, deputado Ulysses Gomes,
porque isso é correto. Uma professora não pode ter uma prova agora num quadro
desse, estabelecido como critério, sem essas considerações pelo tempo de serviço.

Em outras palavras, não pode ser uma aferição que coloque em pé de igualdade,
para uma determinada análise do governo, apenas aquilo que é do conhecimento
teórico de quem sai agora do banco das escolas; que também leve em consideração
o  teor  prático,  para  que  dê  equidade  e  condições  de  concorrência  minimamente
satisfatórias aos professores que estão há bastante tempo lá. É importante que isso
seja feito. Tenho certeza de que, com isso, a imensa maioria será efetivada com todos
os direitos adquiridos durante esse tempo. Essa questão deve ser discutida com o
sindicato e os representantes, a fim de acolhermos essa posição.

A proposta de emenda à Constituição - por mais que alguns deputados venham
aqui falar  manso sobre ela - tem um profundo teor eleitoreiro. Ou seja, durante o
período das eleições, pautam algo impossível para tentar diminuir o impacto negativo
da  ação  do  governo.  Essa  é  a  real  intenção  dessa  proposta  de  emenda  à
Constituição. Com certeza, deputado Ulysses Gomes, ela tem o dedo governamental
e do PSDB. Tentam diminuir o impacto, que é extremamente negativo, ao que foi feito
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às professoras durante todo esse período. Não foi apenas às professoras da Lei nº
100, mas a todos os professores do Estado de Minas Gerais. Hoje, se visitarmos uma
escola, vamos ouvir críticas e mais críticas ao governo do PSDB, especialmente a
Aécio Neves, que era governador na ocasião e deixou as escolas  completamente
transtornadas. O certo é que existe um transtorno na escola pública; ela não funciona.
Esse é o real quadro das escolas. Agora, querem minimizar a situação. Repito: os
carrascos da educação, que votaram contra o sistema educacional durante todo o
período, até mesmo aqui na Assembleia Legislativa, hoje se fingem de ovelhas para
tentar arrebanhar professores e professoras incautos, com ideias mirabolantes, que,
no fundo - e V. Exa. sabe -, são demagógicas.

O deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, concordo
com suas palavras e o parabenizo por sua intervenção, que é fundamental para que
possamos  esclarecer  isso  a  toda  a  sociedade  mineira,  particularmente  aos
profissionais da educação e, de forma especial, aos que se enquadram na questão
específica da Lei nº 100.  É um absurdo o que estamos vendo aqui.  É uma ação
extremamente demagógica. A nossa bancada, o nosso bloco tem de cumprir esse
papel,  ou  seja,  prestar  esclarecimentos  à  comunidade  específica  da  área  da
educação, à sociedade mineira, para que não caiam em mais uma mentira.

Depois que esses quase 100 mil profissionais - sobraram 80 mil - foram enganados
pelo  governo do Estado,  por  várias  vezes,  pelos  três  governadores que  por  aqui
passaram  nesses  12  anos,  querem,  depois  de  uma  ação  julgada  pelo  Supremo
Tribunal Federal, reapresentar uma nova proposta no teor que estão apresentando.
Não podemos concordar com isso. Acredito que a absoluta maioria dos professores
não vai cair nessa mentira. Como, infelizmente, não temos a capacidade e o controle
de fazer com que a informação chegue no momento certo a todos eles, pode ser que,
de alguma forma, essa informação chegue distorcida para as pessoas, para alguns
profissionais e, dessa forma, possa levá-los a aceitar, acreditar que essa proposta de
emenda  à  Constituição  vai  abrir  alguma  brecha,  ou,  como  disse  um  deputado,
resolver o problema. Se não resolver, pelo menos a Assembleia poderia chegar ao
limite  de  sua  tentativa.  Isso  é  enganar  novamente  a  população.  Com  a
responsabilidade que temos, não podemos fazer isso. Não basta querer aprovar uma
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proposta de emenda à Constituição, porque, mesmo se for aprovada, o resultado será
uma enganação, uma mentira e não vai resolver o problema dos professores.

Da nossa parte, no mínimo, a responsabilidade nos impõe a necessidade de alertá-
los e de, obviamente, falar a verdade, e esta é uma só: uma enganação. Essa PEC
não terá nosso apoio porque, mais uma vez, vem no intuito de prorrogar, de empurrar,
de  enganar,  gerando  nova  expectativa,  nova  esperança,  situação  em  que  os
professores já se encontram há anos. Precisamos de ações efetivas de um estado
que  enganou  esses  professores,  e,  assim,  não  cabe  a  nós  querer,  por  uma
perspectiva de empurrar a solução, enganar os professores.

Deputado, somo nossa força, nosso apoio porque é demagógico, é mentiroso, é
uma enganação levarmos isso à frente. O mínimo que o governo deveria fazer seria
assumir seus equívocos, olhar no olhos, dialogar com os professores, o que não vem
fazendo.  Tenha  nosso  apoio,  nosso  reconhecimento.  Mais  uma vez,  reafirmamos
nosso apoio aos professores e profissionais da educação que estão passando por
isso.  Infelizmente,  esse  tempo  todo  o  governo  os  enganou.  Agora,  no  período
eleitoral, quer inventar uma proposta de emenda à Constituição que, mais uma vez,
vai  empurrar  essa  expectativa,  porque,  votado  isso,  não  dará  em  nada.  Por  um
momento curto, por um momento eleitoral não vamos criar uma ação demagógica.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Ulysses Gomes, foi  bom V. Exa. fazer
essa intervenção porque  vou  renovar  ao  demagogo deputado  federal  Rodrigo  de
Castro  a  seguinte  proposição,  um  desafio.  Disse  que,  se  ele  resolvesse  esse
problema, da forma demagógica como fala, antes das eleições, eu deixaria de ser
candidato.  Caso  contrário,  ele  o  faria.  Ele  não  topou  o  desafio,  veio  ontem  à
Assembleia Legislativa fazer demagogia.

Demagogo Rodrigo de Castro, faço outro desafio a V. Exa. Se, até abril do ano que
vem, prazo do concurso  público,  V.  Exa.  resolver,  dessa forma como promete  às
professoras enquanto está em campanha, abro mão do mandato, evidentemente se o
tiver. E V. Exa. abrirá mão do seu, se o tiver, caso não resolva da forma como propõe.
O prazo  é  até  abril.  O  governo deveria  chamar  os  sindicatos,  conversar  com  os
professores e fazer uma transição que garantisse às professoras, aos professores,
aos trabalhadores da educação seus direitos da Lei nº 100. E são muitos. E estão
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tentando enrolar para depois das eleições. Um desses direitos é que o auxiliar de
escola faça seu concurso público. A Dra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento,
na  reunião  que  teve  com  o  sindicato,  aventou  a  possibilidade  de  se  fazer  a
privatização  das  escolas  públicas  no  lugar  do  concurso  público.  Com  isso,
terceirizam-se os serviços de limpeza e da merenda.  Se ela terceirizar,  contratará
pessoas que não são as que estão na escola, sem dar a estas sequer o direito ao
concurso prático e com contagem de tempo. Estão armando para depois das eleições
uma  arapuca  ainda  maior  para  professores,  professoras  e  trabalhadores  da
educação. Agora, demagogicamente, querem fingir que têm uma solução mágica.

Demagogo Rodrigo de Castro, faço outra sugestão: peça ao governo e ao seu pai,
Danilo  de  Castro,  que  enviem  à  Assembleia  Legislativa,  se  querem  ajudar  as
professoras, a transformação do subsídio que V. Exas. impuseram, transformando-o
em  piso  salarial.  Temos  compromisso de lutar  pelo  piso  salarial  das  professoras.
Mandem para cá o piso salarial. Esse sim, deputado Tadeu, se vier do governo, é
constitucional.  Se Rodrigo  de  Castro quiser,  convença o  pai  dele  e o governador
Alberto Pinto Coelho a desfazerem esse malefício que foi feito com a educação. Não
venha com demagogia na reta final de eleição. Até rimou. Grande abraço, deputado
Tadeu Leite, muito obrigado.

O presidente (deputado Tadeu Martins Leite) - Tendo em vista a importância das
matérias  constantes  na pauta,  a  presidência  solicita  ao secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 29 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  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.
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Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.555/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº  46/2013,  a proposição em análise  requer  seja  encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  a  viabilidade  e  a
conveniência das medidas previstas na referida proposta.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 18/4/2013, vem a matéria à Mesa
da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise  tem por  objetivo colher  informações junto a  órgão do

Poder  Executivo  a  fim  de  subsidiar  o  processo  legislativo.  Requer-se,
especificamente, que o Comando-Geral da PMMG informe sobre a viabilidade e a
conveniência  das  medidas  previstas  na  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
46/2013.

A requisição de informações junto ao Poder Executivo é prerrogativa constitucional
do parlamento e decorre da aplicação do princípio da separação dos Poderes. Tal
princípio, no caso brasileiro, está expressamente previsto no art. 2º da Constituição
da República como um dos fundamentos do Estado.

O texto constitucional, em seu art. 50, dispõe sobre o dever de o Poder Executivo
prestar  informações  ao  Legislativo.  Esse  preceito  é  reproduzido  na  Constituição
Mineira  no  art.  54,  segundo o  qual,  nos  termos  de seus  §§  2º  e  3º,  a  Mesa da
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Assembleia  pode encaminhar  a  Secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
estaduais  pedido  escrito  de  informação,  implicando  a  sua  recusa  ou  o  não
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa, crime de
responsabilidade ou infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Observe-se  que  a  aludida  prerrogativa  parlamentar  está  postada  no  âmbito  do
exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo (SILVA, José Afonso da. Curso
de  Direito  Constitucional  Positivo.  São  Paulo:  Malheiros,  2000).  Sua  realização
implica a possibilidade de a casa legislativa conhecer todos os atos praticados na
esfera  administrativa  estatal,  para  bem  concretizar  seu  dever  de  fiscalização  e
controle, tendo em vista a concretização da ideia de um governo exercido sob a lei, e
não, segundo o interesse do governante.  Trata-se de efetivar o chamado controle
parlamentar, mediante o qual deve o parlamento acompanhar a implementação das
decisões tomadas pelo Executivo (SARTORI,  Giovanni.  Elementi  di  teoria politica.
Bologna: Il Mulino, 1987).

O  requerimento  sob  exame não  se  insere  nessa  perspectiva  fiscalizadora.  Seu
escopo  é  apenas  o  de  colher  uma  posição  da  autoridade  supracitada  sobre  a
viabilidade e a conveniência da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013. Por
viabilidade entenda-se a possibilidade de a medida legislativa ser concretizada. Já
conveniência implica um juízo sobre a adequação do texto normativo pretendido ao
contexto em que deverá ser aplicado.

Não  compete  ao  Poder  Executivo  opinar  sobre  a  conveniência  de  proposição
legislativa, salvo no momento constitucionalmente fixado para tanto, o de aposição de
sanção ou veto.  Trata-se,  novamente,  da aplicação do modelo de  separação dos
Poderes, tal como previsto na Constituição da República. Assim como cabe ao Poder
Legislativo, de forma autônoma, decidir sobre a conveniência da edição de leis, ao
Poder Executivo cumpre executá-las fielmente.

Quanto a um posicionamento de órgão da administração pública sobre a viabilidade
de proposição,  embora não se trate de medida  ortodoxa,  há que reconhecer  seu
cabimento, especialmente em face dos recentes desenvolvimentos da legística.

Com  efeito,  na  esfera  da  União,  o  Decreto  Federal  nº  4.176,  de  2002,  que
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“estabelece  normas  e  diretrizes  para  a  elaboração,  a  redação,  a  alteração,  a
consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos
normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal”, preocupa-se,
em inúmeros dispositivos,  com a viabilidade da norma.  Consta expressamente no
Anexo I questão referente à exequibilidade da norma.

No mesmo sentido, inúmeros Estados nacionais têm editado regramento exigindo o
cuidado  do  legislador  com  a  factibilidade  da  norma.  Em  França,  a  reforma
constitucional  levada  a  cabo  pela  Lei  Orgânica  nº  2009-403,  de  15/4/2009,
determinou que todo projeto de lei fosse acompanhado de avaliação de impacto, a fim
de indicar necessidade, custo e alcance da medida legislativa proposta (PHILIPE-
GAY,  Matilde  (org.).  Les  études  d'impact  accompagnant  les  projets  de  loi.  Paris:

LGDJ, 2012).
Na Grã-Bretanha, o impact assessment obriga o parlamento a elaborar um relatório

de impacto da legislação que pretende editar. Na Itália, prevê o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados uma comissão permanente cuja finalidade é a emissão de
parecer sobre todas as proposições legislativas, a enfocar aspectos essenciais da
legística.  Outros  países,  como Suíça,  Canadá e Estados Unidos,  também contam
com  instrumentos  parlamentares  semelhantes  (SOARES,  Fabiana  de  Menezes.
“Legística e desenvolvimento: a qualidade da lei  no quadro da otimização de uma
melhor legislação”. In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG, nº 50, págs. 124-
142, janeiro a julho de 2007). Na esfera da União Europeia, igualmente, o relatório de
impacto, abrangendo aspectos econômicos, sociais e ambientais das proposições, é
medida  que  se  impõe.(Disponível  em:  <http://ec.europa.eu/governance  /  
impact/index_en.htm>.  Acesso em 23/4/2013.)

Assim,  embora  não  haja  previsão  normativa  expressa  para  tanto,  deve-se
considerar lícita e mesmo desejável a coleta de informações junto ao Poder Executivo
para fins de exame da viabilidade da norma que se almeja editar, notadamente em
casos como o da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013, cujo escopo é a
instituição da carreira única  nas corporações militares  do Estado.  A requisição de
informações,  neste  caso,  obedece a  uma racionalidade  também inerente  à  teoria
tripartite, qual seja a da necessidade de colaboração entre os Poderes da República
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em  prol  da  realização  do  interesse  público  (CLÈVE,  Clèmerson  Merlin.  Atividade
Legislativa do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000). Deve, pois,
o requerimento ser aprovado; contudo, acrescido da Emenda nº 1, que o aperfeiçoa,
ao retirar do texto a referência imprópria à análise da conveniência da Proposta de
Emenda à Constituição nº 46/2013 por parte do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.555/2013 com a

Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.
EMENDA Nº 1

Suprimam-se os termos “e a conveniência”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2014

ATA
ATA DA 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/8/2014
Presidência do Deputado Fabiano Tolentino

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente - Entrega de Placas - Palavras do Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas
- Palavras do Sr. José Humberto Bahia - Palavras do Sr. Janir Adir Moreira - Palavras
do Sr. Amintas de Araújo Xavier - Palavras do Deputado Federal Domingos Sávio -
Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

Abertura
O presidente (deputado Fabiano Tolentino) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
-  O  deputado  Tiago  Ulisses,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a maçonaria pela comemoração,
em 20 de agosto, do Dia do Maçom.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Roney Luiz Torres

Alves da Silva, advogado-geral do Estado, representando o governador do Estado,
Alberto Pinto Coelho; Amintas de Araújo Xavier, grão-mestre do Grande Oriente do
Brasil  Minas  Gerais;  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas,  primeiro  vigilante  da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; José Humberto Bahia, grão-mestre adjunto
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do  Grande  Oriente  Minas  Gerais;  Janir  Adir  Moreira,  grão-mestre  ad  vitam e
secretário-geral adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil; Gabriel
Campos de Oliveira, deputado federal e coordenador líder da Bancada Federal da
Assembleia  Maçônica  do  Grande  Oriente  do  Brasil;  Domingos  Sávio,  deputado
federal;  e  Joaquim Francisco Neto,  delegado assistente da  Polícia Civil  de  Minas
Gerais - PCMG -, representando o chefe da PCMG, Oliveira Santiago Maciel.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Srs. Galeno Gomes Siqueira,

defensor público de Minas Gerais; Rodrigo Otávio dos Anjos, grande mestre estadual
do Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais; e Cap. José
do Carmo Barbosa, representando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Registramos também a presença, neste ato, do nosso colega servidor da Assembleia
Dr. Paulo Alves de Oliveira, gerente-geral da área de Saúde da Casa.

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

pela Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios -, sob a coordenação do 1º-Sgt.
Amauri Pereira de Paula.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.
Palavras do Presidente

Neste momento vou ler a mensagem do deputado Dinis Pinheiro, presidente desta
casa. (- Lê:)

“Mais  uma  vez,  seguindo  o  rito  de  uma  tradição,  esta  Casa  homenageia  a
maçonaria, especialmente para celebrar o Dia do Maçom. Temos a grande honra de
acolher neste Plenário os membros do Grande Oriente do Brasil,  seção de Minas
Gerais,  do  Grande  Oriente  Minas  Gerais  e  da  Grande  Loja  Maçônica  de  Minas
Gerais,  que reúnem os mais altos defensores dos eternos ideais da liberdade, da
fraternidade e da igualdade.

Têm sido esses valores iluministas os grandes norteadores que permeiam não só
as  instituições  democráticas  como  a  própria  cultura  ocidental.  É  assim  que  os



583
____________________________________________________________________________

grandes  momentos da  história  deste  país  trazem  a  indelével  marca  dos maçons,
desde  a  Inconfidência  Mineira  até  os  momentos  cruciais  da  Independência,  da
Abolição e da Proclamação da República.

Nossa identidade nacional é tributária dos princípios de uma organização universal
que cultiva o conhecimento e o amor à pátria sem paixões políticas ou religiosas. É o
gosto pela investigação da verdade que nos defende da intolerância e do fanatismo,
prescrevendo a defesa dos direitos individuais e coletivos sobre o uso da força e da
violência.

Já  aberta  às  mulheres  e  à  juventude,  a  maçonaria  mineira  vem  assumindo  as
grandes bandeiras sociais em defesa da cidadania, sendo uma importante parceira
das principais campanhas empreendidas por esta Casa. Além de combater as drogas
e se preocupar com o voto consciente, objetos de nossas marchas contra o crack e
do Parlamento Jovem, adotou, de coração aberto, nossa defesa da saúde pública, na
preocupação de levar a todos o projeto Assine+Saúde.

Esta Assembleia, que sempre, ao longo de sua história, abrigou deputados maçons,
se congratula, portanto, com os dirigentes que hoje respondem pela presença ativa
da  maçonaria  em  nosso  estado.  Cumprimento,  em  nome  de  todo  o  povo
representado  por  esta  Assembleia,  o  grão-mestre  Amintas  de  Araújo  Xavier,  o
sereníssimo mestre  adjunto  José Humberto  Bahia e  o  eminente  primeiro-vigilante
Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas.

Minas Gerais orgulha-se de sua maçonaria como se orgulha de sua bandeira, tão
ligada aos ideais da organização. Lembramo-nos, neste momento solene, de grandes
personalidades que construíram este país, os extraordinários adeptos da maçonaria
que foram D. Pedro I, José Bonifácio, Feijó e Deodoro, entre inúmeros outros vultos
que nos deixaram o legado indelével de suas ações.

Vemos, cada vez mais, o povo brasileiro preocupado com a busca constante de um
país  transparente,  sem fome,  sem analfabetos,  sem doentes  desassistidos.  É um
justo futuro, erguido pela prática efetiva da fraternidade, que as lideranças maçônicas
vêm, ao longo dos séculos, descortinando para cada cidadão brasileiro e sua família.
É por acreditar nesses dias que virão, mais solidários e equilibrados, quando todos
desfrutarão de condições semelhantes, que realizamos este tributo à grandiosa obra
da maçonaria. Muito obrigado.”
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Esta  é  a  mensagem  do  presidente  a  todos  os  nossos  irmãos  e  cunhadas,
celebrando o Dia do Maçom.

Entrega de Placas
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
eminente  grão-mestre  do  Grande Oriente  do  Brasil  Minas  Gerais,  Sr.  Amintas  de
Araújo Xavier; ao sereníssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente Minas Gerais,
Sr. José Humberto Bahia; e ao eminente primeiro-vigilante da Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais, Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, de placas alusivas a esta
homenagem. As placas a ser entregues contêm os seguintes dizeres:

“Não interessam  a  origem,  a  classe social,  o  credo,  a  orientação  política  ou  a
postura ideológica de seus integrantes. Para a maçonaria, o mais importante é que
seus  membros  comunguem  dos  ideais  de  promoção  do  bem-estar  e  de  busca
constante do aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. Em Minas
Gerais,  a  instituição  vem  assumindo,  cada  vez mais,  a  vanguarda  na  defesa  da
solidariedade  e  da  cidadania,  por  meio  de  diversas  iniciativas,  entre  as  quais
campanhas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra
o uso de drogas e em defesa do meio ambiente. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais,  em comemoração do Dia do Maçom, presta justa homenagem ao Grande
Oriente  do  Brasil  Minas  Gerais,  na  pessoa  de  seu  representante,  grão-mestre
Amintas  de  Araújo  Xavier,  reconhecendo  sua  importante  atuação  em  favor  do
desenvolvimento humano em nosso Estado.”

“Não interessam  a  origem,  a  classe social,  o  credo,  a  orientação  política  ou  a
postura ideológica de seus integrantes. Para a maçonaria, o mais importante é que
seus  membros  comunguem  dos  ideais  de  promoção  do  bem-estar  e  de  busca
constante do aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. Em Minas
Gerais,  a  instituição  vem  assumindo,  cada  vez mais,  a  vanguarda  na  defesa  da
solidariedade  e  da  cidadania,  por  meio  de  diversas  iniciativas,  entre  as  quais
campanhas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra
o uso de drogas e em defesa do meio ambiente. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, em comemoração do Dia do Maçom, presta justa homenagem à Grande Loja
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Maçônica  de  Minas  Gerais,  na  pessoa  de  seu  representante,  primeiro-vigilante
Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, reconhecendo sua importante atuação em favor
do desenvolvimento humano em nosso Estado.”

“Não interessam  a  origem,  a  classe social,  o  credo,  a  orientação  política  ou  a
postura ideológica de seus integrantes. Para a maçonaria, o mais importante é que
seus  membros  comunguem  dos  ideais  de  promoção  do  bem-estar  e  de  busca
constante do aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. Em Minas
Gerais,  a  instituição  vem  assumindo,  cada  vez mais,  a  vanguarda  na  defesa  da
solidariedade  e  da  cidadania,  por  meio  de  diversas  iniciativas,  entre  as  quais
campanhas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra
o uso de drogas e em defesa do meio ambiente. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais,  em comemoração do Dia do Maçom, presta justa homenagem ao Grande
Oriente Minas Gerais,  na pessoa de seu representante,  grão-mestre adjunto José
Humberto Bahia, reconhecendo sua importante atuação em favor do desenvolvimento
humano em nosso Estado”.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras do Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas

Boa noite a todos. Cumprimento, primeiramente, o Exmo. Sr.  Deputado Fabiano
Tolentino, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, representando,
neste  ato,  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,
deputado Dinis Pinheiro. Cumprimento também o Exmo. Sr. Roney Luiz Torres Alves
da Silva,  advogado-geral  do Estado de Minas Gerais,  neste ato,  representando o
Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Alberto  Pinto  Coelho.
Cumprimento  também  o  eminente  Sr.  Amintas  de  Araújo  Xavier,  grão-mestre  do
Grande  Oriente  do  Brasil  Minas  Gerais.  Saúdo  também  o  Sereníssimo  Sr.  José
Humberto  Baia,  grão-mestre  adjunto  do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais.  Saúdo
também o Sr. Janir Adir Moreira, sereníssimo grão-mestre  ad vitam da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais e secretário-geral adjunto da Confederação da Maçonaria
Simbólica do Brasil. Saúdo, com muita satisfação, o nosso irmão, deputado federal
Domingos  Sávio,  e  o  nosso  deputado  federal  Gabriel  Campos  de  Oliveira,
coordenador líder da bancada federal da Assembleia Maçônica do Grande Oriente de



586
____________________________________________________________________________

Minas  Gerais,  e  também  o  Sr.  Joaquim  Francisco  Neto,  delegado  assistente  da
Polícia Civil de Minas Gerais, representando o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais,
Oliveira Santiago Maciel.

Caríssimos irmãos, com muita alegria, comparecemos a esta Casa em ocasião tão
significativa para todos nós, em que, reafirmando a relação de amizade, consideração
e respeito para com a maçonaria, o Parlamento Mineiro se reúne em sessão especial
para celebrar o Dia do Maçom, a requerimento do jovem, talentoso e dinâmico irmão
deputado Fabiano Tolentino.

Representando a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, em nome do sereníssimo
grão-mestre Leonel Ricardo de Andrade, agradecemos esta honrosa homenagem, ao
tempo em que reafirmamos nossa disposição permanente para o estabelecimento de
parcerias com o parlamento mineiro em todas as iniciativas e movimentos que visem
o fortalecimento da cidadania e do Estado Democrático de Direito.

Meus irmãos, é importante destacar que a celebração do Dia do Maçom é uma
ocasião  que  sempre  nos  propicia  momentos  para  intensa  reflexão,  sobretudo,
fortalecendo a compreensão das nossas responsabilidades e compromissos com os
princípios  fundamentais  que  nos  regem  e  que  nos  encaminham  à  constante
preocupação com o bem-estar da sociedade, da Pátria e da humanidade,

Vivemos momentos de definições importantes na vida nacional, em que o cidadão,
sobretudo o maçom, tem de estar atento à conjuntura, acompanhando, participando,
analisando e se inteirando do cenário, para que, de posse de amplas e confiáveis
informações, possa, com consciência e responsabilidade, contribuir no processo de
fortalecimento de nossas instituições e da nossa jovem democracia.

Com  preocupação,  constatamos  que  a  indignação  toma  conta  da  sociedade.
Assusta-nos que esse estado de indignação, ao nosso sentir, esteja se transformando
em desesperança. Não podemos permitir que o povo brasileiro perca a esperança. É
preciso resgatar a dignidade e a confiança da sociedade em nossas instituições.

Nesse  contexto  é  que aderimos,  com  muito  entusiasmo e  comprometimento,  à
campanha  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,  denominada  Voto
Consciente  -  Eleições  2014.  Entendemos  que,  pelo  exercício  do  voto  consciente,
configura-se a cidadania plena.  A maçonaria, asseguramos-lhes, não será omissa.
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Estaremos  sempre  tomando  posicionamentos  responsáveis  no  sentido  de
implementar  ações  concretas  e  contributivas  à  construção  de  novas  perspectivas
para a sociedade e para o futuro do Brasil.

A propósito,  informamos  aos.  deputados  que  as  27  Grandes  Lojas  Maçônicas
Brasileiras estiveram reunidas em Belo Horizonte no período de 26 a 30 de julho para
a realização da Assembleia Geral  Ordinária Anual  da Confederação da Maçonaria
Simbólica do Brasil - CMSB -, discutindo assuntos maçônicos e não maçônicos, estes
sobretudo relacionados a questões políticas,  econômicas e sociais  do Brasil,  com
deliberações e encaminhamento de várias ações de trabalho a serem implementadas.

Como destaque dessas deliberações, registramos a proposta de anteprojeto de lei
de iniciativa popular visando a combater a corrupção e a impunidade, denominado
Crime de Lesa-Pátria, que foi encampado por todas as grandes lojas e se constituirá
no grande trabalho a ser desenvolvido em todas as unidades da federação e que,
sem sombra de dúvidas,  se constituirá em significativa contribuição da maçonaria
contemporânea à sociedade e ao Brasil.

No desenvolvimento dos trabalhos envolveremos todos os segmentos da sociedade
civil organizada. Sr. Presidente, no momento oportuno, buscaremos também o apoio
e  a parceria desta Casa.  Destacamos também que,  ao final  da assembleia  geral
acima referida, foi  produzida, fruto das discussões desenvolvidas, a Carta de Belo
Horizonte,  assinada por  todos os grão-mestres,  tendo como escopo cientificar,  de
forma sintética e objetiva, a sociedade e os poderes constituídos sobre o pensamento
e  o  posicionamento  das  Grandes  Lojas  Maçônicas  Brasileiras,  e  já  está  sendo
amplamente divulgada em todo o Brasil.

Com muito entusiasmo passamos uma cópia desse documento às mãos do ilustre
deputado Fabiano Tolentino, solicitando-lhe o obséquio de efetuar a sua leitura em
sessão plenária da Assembleia Legislativa.

Reiteramos  por  fim  os  nossos  agradecimentos  por  esta  honrosa  homenagem,
desejando  aos  ilustres  deputados  que  colocam,  mais  uma  vez,  seus  nomes  à
apreciação dos cidadãos mineiros, muito sucesso nessa caminhada e que possam
continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido, com a prestação de relevantes
serviços  à  sociedade mineira.  Muito  obrigado,  com os  nossos  melhores  votos  de
felicidade e prosperidade a todos.
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Palavras do Sr. José Humberto Bahia
Boa noite a todos. Cumprimento os Exmos. Sr. Deputado Fabiano Tolentino, meu

irmão,  autor  do  requerimento  que deu origem a  esta  homenagem, representando
neste  momento  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  egrégia  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais; Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, advogado-geral do
Estado de Minas Gerais, representando meu amigo Alberto Pinto Coelho, governador
do Estado de Minas Gerais; eminente Sr. Amintas de Araújo Xavier, irmão e grão-
mestre do Grande Oriente do Brasil Minas Gerais; eminente Sr. Geraldo Eustáquio
Coelho de Freitas, primeiro-vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,  a
quem trato como amigo, grande Tataco; Sr. Janir Adir Moreira, grão-mestre ad vitam e
secretário-geral adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, amigo de
longas e longas décadas; meu irmão e deputado federal Domingos Sávio, que há oito
anos nos brinda com sua excelente presença; Dr. Joaquim Francisco Neto, delegado
assistente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que representa o Dr. Oliveira
Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; irmão Gabriel Campos de
Oliveira,  deputado  federal  e  coordenador  líder  da  Bancada  Federal  Assembleia
Maçônica do Grande Oriente do Brasil;  meus queridos irmãos maçons de todo o
Brasil,  em  especial  de  Minas  Gerais;  minhas  diletas  cunhadas  e  meus  queridos
sobrinhos DeMolays.

Inicio  dizendo  que  não  somos  aquilo  que  dizem  que  somos.  Apenas  somos
homens, cristãos e maçons. Ninguém nasce maçom, mas nasce cristão, acredita no
Ente Supremo, que é Deus, o nosso grande arquiteto do universo. E, assim iniciando,
participamos  dia  a  dia  da  vida  nacional.  Temos  família,  temos  trabalho,  temos
colegas. Somos homens comuns como todo ser humano; não somos diferentes dos
outros. O tratamento que se dá a um maçom é o tratamento que se dá a um cidadão
brasileiro, nato ou não.

A maçonaria do Brasil viveu e vive momentos importantes na política brasileira, em
especial de Minas Gerais. Vou além das fronteiras do nosso país. Cito três países que
têm  conosco,  maçons,  uma  afinidade  incomensurável:  a  liberdade  dos  Estados
Unidos pela maçonaria; a liberdade dos franceses pela maçonaria; e a liberdade dos
ingleses pela maçonaria.  Portanto,  estamos presentes em todo o  mundo,  sempre
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levando e dizendo que nada se faz sem liberdade, sem fraternidade e sem igualdade.
A igualdade por último, porque se trata de igualdade por responsabilidade. Não é
tirando de quem tem para quem não tem, provocando um desacerto social ou, quem
dissera, provocando uma corruptividade nacional. O maçom se preza primeiramente
pela sua postura perante a sociedade, portanto a honestidade é característica própria
da maçonaria.

Temos um berço, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens, que devemos
preservar um nome ímpar de poucas letras, mas que diz tudo que existe dentro e fora
da nossa casa. Esta palavra, a maçonaria preza com o maior respeito: família. Não
existe maçonaria sem a presença da família. E a nossa dádiva é estarmos lado a lado
com os nossos filhos, as nossas esposas, os nossas netos, propagando a maçonaria.
Digo isso com muito orgulho porque tenho uma família maçônica.

O maçom, ao se iniciar na ordem, leva sua família para participar da maçonaria. Ele
é um homem que diz respeito ao próximo, porque está levando o bem mais precioso
que o cidadão tem para participar de uma entidade. A maçonaria se completa com o
iniciando, que leva sua esposa, seus filhos e, consequentemente, seus sobrinhos,
sobrinhas e seus amigos. Assim, dedico o dia 20 de agosto a toda a minha família, a
toda minha família maçônica. Quando digo família maçônica, estou abraçando todas
as  famílias  que  participam  da  maçonaria.  Não  é  por  acaso  que  estamos  hoje
participando de uma reunião especial desta egrégia Assembleia Legislativa do nosso
estado.  Os  representantes  do  nosso  povo,  a  quem  dedicamos  nosso  voto,
concederam-nos este espaço para falar unicamente da maçonaria.

Assim sendo, ao encerrar minhas palavras, em nome do soberano grão-mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais, dos nossos servidores, dos nossos maçons, abraço
as potências e as obediências maçônicas. Sempre digo em minhas falas que somos
uma única  potência porque somos irmãos maçons e trabalhamos para o bem da
humanidade. Queiram-nos bem porque queremos bem o povo brasileiro e o povo
mineiro. A maçonaria acredita na família.

Vamos nos dar  as  mãos e andar  justos e perfeitos  para um bom entendimento
nacional.  Muito  obrigado  a  todos.  Agradeço  a  oportunidade  de  falar  pelo  Grande
Oriente de Minas Gerais. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Janir Adir Moreira
Exmo. Sr.  Deputado Fabiano Tolentino, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem,  representando  o  ilustre  deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Roney Luiz  Torres
Alves da Silva, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, neste ato representando
o governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho; eminente Sr. Amintas
de Araújo Xavier, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil  Minas Gerais; Sr. José
Humberto  Bahia,  sereníssimo  grão-mestre  adjunto  do  Grande  Oriente  de  Minas
Gerais;  Sr.  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas,  eminente  primeiro-vigilante  da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputado Federal Domingos
Sávio,  nosso  querido  irmão;  Gabriel  Campos  de  Oliveira,  deputado  federal  e
coordenador líder da bancada federal da Assembleia Maçônica do Grande Oriente do
Brasil;  Sr.  Joaquim Francisco Neto,  delegado assistente  da Polícia Civil  de Minas
Gerais, representando o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais.

Meus irmãos maçons presentes, demais irmãos espalhados por todos os rincões
desta nossa Minas Gerais e do nosso Brasil, comunidade que nos acompanha pela
TV Assembleia, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que, na
qualidade de secretário-geral adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica do
Brasil  -  CMSB  -,  venho  à  tribuna  da  Casa  do  povo  mineiro  para  agradecer  ao
deputado  Fabiano  Tolentino  a  proposição  das  homenagens  alusivas  ao  Dia  do
Maçom e, ao mesmo tempo, para nos posicionarmos em relação aos desafios que
nos  são impostos  a  cada momento  de  nossas  vidas,  em especial  de  nossa vida
maçônica.

Temos  certeza  absoluta  da  singular  dedicação,  do  esforço  sobre-humano,  do
acendrado amor à causa maçônica do irmão deputado estadual Fabiano Tolentino e
dos  outros  deputados  irmãos  que  sempre  se  esmeraram  em  propor  essas
homenagens, que, com o passar dos anos, têm marcado o calendário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Em especial o hoje deputado federal Domingos Sávio,
que, durante todo o tempo em que esteve nesta Casa, propiciou-nos a condição de
estarmos  aqui  para  sermos  homenageados  como  instituição  maçônica.  Nossa
instituição, portanto, queridos irmãos e amigos, grava indelevelmente a mais profunda
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gratidão a esses irmãos, que têm honrado a condição de maçons, tendo em conta o
prodigioso trabalho que desenvolvem em benefício da coletividade, mas, acima de
tudo, preservando a ética e a moral nesta e em outras Casas Legislativas.

As  comemorações  do  Dia  do  Maçom,  portanto,  meus  irmãos,  já  demonstram
efetivamente  que  o  nosso  lema  é  o  trabalho  pela  coletividade,  pois  enaltecem
exatamente  a  participação  efetiva  dos  maçons  no  movimento  que  resultou  na
Independência do Brasil, quando o nosso querido irmão Joaquim Gonçalves Ledo,
então primeiro-vigilante do Grande Oriente Brasílico, em sessão realizada na Loja
Maçônica  Comércio  e  Artes,  no  Rio  de  Janeiro,  proferiu  inflamado  discurso
defendendo a imediata independência da pátria brasileira. Mas nem só de história
pode viver a maçonaria. Vivemos no momento presente, e é nossa responsabilidade
também fazermos história.

Atualmente, preocupados com quaisquer possibilidades que possam, ainda que de
longe,  comprometer  o Estado Democrático  de Direito,  conquistado a duras penas
durante longos anos em nosso país, não podemos perder de vista que cabe a cada
um de nós lutar para que os direitos dos cidadãos sejam preservados. E, a pretexto
das eleições que se avizinham, devemo-nos conscientizar que essa, meus irmãos,
será a grande oportunidade para prestarmos efetivamente importante contribuição ao
processo  democrático  brasileiro,  elegendo  pessoas  comprometidas  com  a
preservação de valores morais e éticos na defesa intransigente do patrimônio público
e  do  interesse  da  nação  brasileira.  Essa  é  a  orientação  que  deveremos  ter  e  a
orientação que a maçonaria nos passa e apregoa por  todos os rincões da nossa
pátria.  Elegendo  pessoas  com  esse  perfil,  estaremos  preservando  a  nossa  e  as
futuras  gerações.  Necessitamos  colocar  nos  cargos  públicos  pessoas  que  se
apresentem como agentes de transformação, capazes de organizar-se por meio de
equipes preparadas para os enormes desafios dos estados e do País e que tenham
história, experiência, competência, transparência, energia, disposição e coragem para
manter e melhorar o que é bom, e mudar com ousadia e inovação aquilo que se tem
demonstrado como fator de frustração da tão sofrida sociedade brasileira.

É nessa marcha cívica que estamos empenhados, meus irmãos. A maçonaria não
vive entre quadro paredes. Ao contrário, estamos a cada momento nos interagindo
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com a sociedade, buscando soluções capazes de minimizar as situações aflitivas por
que passam os cidadãos.

Com a sua capilaridade e contando com lideranças e formadores de opinião em
todos os rincões do nosso país, podemos afirmar que a maçonaria representa a união
de homens livres, inteligentes e virtuosos por laços de estima, confiança e igualdade
e por deveres de fraternidade e prática de virtudes, que no momento atual, a pretexto
das eleições que se avizinham, se propõe a um trabalho cívico de conscientização
para a responsabilidade do cidadão no exercício da democracia. É o momento de
propugnarmos pelo voto consciente, aqui já mencionado pelo nosso eminente irmão
grande primeiro-vigilante, Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas.

Por voto consciente devemos entender aquele que não se vincula à retribuição por
quaisquer  pseudobenefícios  particulares  recebidos  de  quaisquer  candidatos.  Voto
consciente é exatamente aquele que é direcionado ao prestígio de candidatos que se
apresentam com um passado limpo e que se comprometem a trabalhar  por  uma
sociedade  melhor,  pelo  Estado  e  País  mais  evoluídos,  com  programas  de
desenvolvimento e sustentabilidade voltados ao bem-estar do povo. Mas, acima de
tudo, meus irmãos - e esse é o ponto principal -, a extirpação da corrupção em nosso
país  é  a  nossa  principal  meta,  eis  que  essa  mazela,  aliada  à  impunidade,  tem
corroído os alicerces da nossa pátria.

Estamos comprometidos com os programas que preconizam a moralidade e a ética
na política e, assim, na Casa do povo, podemos afirmar que esse compromisso se
vincula ao grande objetivo da construção de um Brasil maior, melhor e mais igual.
Sempre pugnamos pela fraternidade e pela construção de uma sociedade livre, justa
e igualitária.  Honra, dignidade, liberdade e fraternidade,  portanto, fazem parte dos
princípios que, desde os tempos mais remotos, norteiam a instituição maçônica em
todo o mundo.

A maçonaria mineira tem exortado o seu povo a formar uma grande cruzada de
moralidade em prol da ética no comportamento social e no seio político. A maçonaria
não pode se calar, meus irmãos, esta é a verdade, e muito menos se omitir diante das
situações que se apresentam. É hora de nos lembrarmos de Martin Luther King, que
disse: "O que me preocupa não é o grito dos violentos: é o silêncio dos bons".
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Estejam  certos:  não  seremos  omissos.  A maçonaria  mineira  e  a  brasileira  têm
tomado uma posição clara e definida no contexto social e político, ainda que isso
possa  provocar  o  descontentamento  de  poucos  que  insistem  na  tese  de  nosso
recolhimento aos arcanos para nos embalarmos no sono letárgico da inoperância.
Muito obrigado.

O  presidente  -  Na  oportunidade,  lerei  a  carta  da  Confederação  da  Maçonaria
Simbólica do Brasil, que foi entregue a esta Mesa pelo Geraldo Eustáquio. (- Lê:)

“Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB. Carta de Belo Horizonte.
A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB -, instituição que congrega
as Grandes Lojas Maçônicas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal,
reunida na XLIII Assembleia Geral Ordinária, no período de 26 a 30 de julho de 2014,
em  Belo  Horizonte,  manifesta-se,  contundentemente,  no  sentido  de  conclamar  os
brasileiros,  em  especial  os  eleitores,  para  que,  com  vistas  ao  fortalecimento  da
democracia  e  para  restituir  a  credibilidade  na  legítima  representação  política
decorrente do exercício do voto, não vendam o seu voto; não votem em branco nem
anulem seu voto; não votem em quem quer comprar seu voto; não elejam políticos
antiéticos  e  de  comportamento  descomprometido  com  a  moral;  não  apoiem
candidatos oportunistas, interessados em enriquecer-se ilicitamente no exercício de
mandatos eletivos;  acompanhem e participem ativamente das acões que têm sido
empreendidas em favor da decência nas relações sociais; que os futuros mandatários
atuem  de  acordo  com  os  princípios  constitucionais  da  legalidade,  probidade  e
moralidade  administrativa  e,  principalmente,  mostrem  comprometimento  com  a
solução dos problemas do povo brasileiro;  reiterar  sua firme disposição de seguir
participando das iniciativas destinadas a coibir a impunidade e erradicar a corrupção;
cientificar  as  autoridades  constituídas  de  que  as  Grandes  Lojas  Maçônicas
Confederadas continuarão adotando posturas junto à sociedade, a fim de esclarecer
o verdadeiro significado de cidadania, assumindo o compromisso de exercê-la em
sua plenitude, utilizando-se, inclusive, dos meios de comunicação; alertar a sociedade
brasileira e os entes estatais constituídos que patrocinará projeto de lei de iniciativa
popular com o objetivo primordial de neutralizar a corrupção e erradicar a impunidade;
e convidar a população a aderir aos movimentos em curso e aos que virão, visando
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ao aperfeiçoamento das regras institucionais que legitimam e consolidam o Estado
Democrático de Direito.” Essa carta está assinada por Leonel Ricardo de Andrade,
grão-mestre  da  Grande  Loja  Maçônica  de  Minas  Gerais  e  presidente  da  XLIII
Assembleia Geral  Ordinária  da  CMSB; e  Etevaldo Barcelos  Fontenele,  secretário-
geral da Loja.

Parabéns e muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado a todos. Creio que isto é a
maçonaria: querer o bem do Brasil e de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Amintas de Araújo Xavier
Estimado irmão deputado Fabiano Tolentino, membro da Loja Maçônica Marcius da

Anunciação  Dias  e  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,
também representando, neste ato, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais,  deputado  Dinis  Pinheiro;  irmão  José  Humberto  Bahia,  sereníssimo  grão-
mestre adjunto do Grande Oriente Minas Gerais; irmão Geraldo Eustáquio Coelho de
Freitas, eminente primeiro-vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais; irmão
Roney Luiz Torres Alves da Silva, advogado-geral do Estado de Minas Gerais e, na
maçonaria, ministro do Supremo Tribunal Federal Maçônico, do Grande Oriente do
Brasil, neste ato representando S. Exa. o governador do Estado de Minas Gerais, Sr.
Alberto Pinto Coelho; estimado irmão deputado federal Domingos Sávio, membro da
Loja  Maçônica  Vigilantes  do  Santuário;  irmão  Joaquim  Francisco  Neto  e  Silva,
delegado assistente da Polícia Civil de Minas Gerais, grande procurador do Grande
Oriente do Brasil, Minas Gerais, neste ato representando o chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais,  Sr.  Oliveira Santiago Maciel;  irmão Adir  Moreira,  sereníssimo grão-
mestre ad vitam e secretário-geral adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica
do  Brasil;  poderoso  irmão  Gabriel  Campos  de  Oliveira,  deputado  da  soberana
Assembleia  Federal  Legislativa  do  Grande  Oriente  do  Brasil;  demais  autoridades
maçônicas; caros irmãos cunhadas,  sobrinhas,  sobrinhos e amigos da maçonaria,
boa noite. A nossa saudação especial vai para os sobrinhos da Ordem DeMolay.

Inicialmente  queremos  dizer  que  o  Grande  Oriente  do  Brasil  em  Minas  Gerais
agradece a esta Casa de leis  as  homenagens à maçonaria mineira,  acolhendo a
moção do nosso irmão deputado Fabiano Tolentino. Começamos as nossas palavras
pinçando o final do nosso pronunciamento feito em 22/8/2005, quando aqui estivemos
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pela primeira vez, representando o Grande Oriente do Brasil em Minas Gerais, isto é,
há nove anos:

“Aos  nossos  irmãos,  aproveitamos  a  oportunidade  para  lembrá-los  de  que  a
maçonaria mineira também deve cumprir a sua parte. Todos nós - e aqui incluímos os
nossos irmãos que são membros desta Casa Legislativa - temos a responsabilidade
do exemplo de conduta, em nossos meios familiar, social, profissional e, acima de
tudo, maçônico.

Como  líderes  em  nossas  áreas  de  atuação,  como  formadores  de  opinião
progressista  e  evolucionista,  temos  que  prestar  a  nossa  contribuição  para  o
amadurecimento político do nosso país, que, por via de consequência, levar-nos-á ao
crescimento econômico e ao tão desejado desenvolvimento social.

Temos,  enfim,  a  responsabilidade  de  honrar  aqueles  que  nos  antecederam  na
história da maçonaria brasileira e que, comprovadamente, tanto fizeram pela nossa
nação, deixando-nos um legado de muitas lutas e inesquecíveis vitórias. Honremos
aqueles que,  no passado,  pugnaram pelo objetivo máximo de nossa instituição: o
social”.

Em  outra  oportunidade,  isto  é,  em  20/8/2009,  também  desta  mesma  tribuna,
manifestamo-nos da seguinte forma:

“Infelizmente,  sempre  temos uma crise  institucional  de  plantão,  e  as  apurações
acabam em nada, para não usar, aqui, o nome de uma iguaria de nome italiano, bem
ao  gosto  popular,  que  adjetiva  o  resultado  das  apurações  desses  escândalos.  O
Grande Oriente  do  Brasil  está  engajado na campanha Ficha Limpa,  e  exortamos
todos os maçons do nosso estado para que participem desse movimento, que busca
moralizar o processo eleitoral em nosso país.

Vivemos em um país onde só tem acesso às melhores escolas quem pertence a um
reduzido  grupo  de  pessoas  com  excelente  poder  aquisitivo.  Assim,  com  poucas
exceções,  só consegue acesso às  universidades federais  esse reduzido  bloco de
privilegiados.  Não  se  concebe  o  desenvolvimento  de  um  país  onde  não  sejam
priorizados projetos para avanço técnico, científico, cultural, etc.

Mas,  perguntamos,  até  quando  vamos  ficar  nos  discursos  de  protestos  e
manifestarmos  nossa  indignação  apenas  através  de  uma  retórica  surrada,  que,
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sabemos,  não surtiu,  nem surtirá  o efeito que desejamos? Por mais persuasiva e
coerente  que  seja  a  retórica,  jamais  alcançaremos  nossos  objetivos,  se  não
passarmos do discurso à ação.

Qual ação que nos cabe,  como maçons? Agirmos como formadores de opinião,
buscando o melhor para o social. Entretanto, tal qual a retórica, a ação também não
nos  trará  nenhum  resultado  se  não  agirmos  no  nosso  meio  profissional,  social,
familiar  e outros, com a coerência dos exemplos que a sociedade espera de nós.
Pensamos, dentro da nossa humilde ótica, que esse é um dos caminhos. Há outros?
Com certeza, eles existem, mas todos pedem só uma coisa: ação.

Deixamos, nesta oportunidade,  a todos os presentes,  sejam maçons, cunhadas,
sobrinhas, sobrinhos e até aqueles que, mesmo não tendo nenhum vínculo com a
maçonaria, mas igualmente almejam o progresso de nosso país, uma pergunta, para
nossa reflexão: vamos agir?”.

O discurso de hoje talvez tenha sido o mais fácil que redigimos. Afinal, o que mais
usamos foram as teclas “Ctrl-c”  e “Ctrl-v”,  isto é,  repetimos nossas manifestações
ditas  anteriormente.  Entretanto,  por  outro  lado,  não tem sido  nada fácil  para  nós
conviver com a cruel realidade da inércia da maioria, que comodamente se instala no
palanque  daqueles  que  criticam  os  poucos  que  têm  a  coragem  de  agir,  com  a
esperança de mudarmos esse cenário que nos tem trazido tanta apreensão, tanta
tristeza e tanta vergonha. A palavra de ordem, principalmente para nós, maçons, é:
vamos agir! Uma boa-noite a todos e muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Domingos Sávio
Boa  noite  a  todos  os  meus  irmãos,  aos  presentes,  a  minhas  cunhadas,  aos

sobrinhos  e  aos  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV Assembleia.  Em
especial, cumprimento o deputado Fabiano Tolentino, meu irmão, que, além de autor
deste  requerimento,  também representa  o deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da
Assembleia. É uma alegria, Fabiano, ter você dando sequência a esse trabalho de
que, por tantos anos, tive a honra de ter a iniciativa. Cumprimento os Exmos. Srs.
Roney  Luiz  Torres  Alves  da  Silva,  advogado-geral  do  Estado  de  Minas  Gerais,
representando  S.  Exa.  o  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Alberto  Pinto
Coelho; Amintas de Araújo Xavier, meu líder, meu mestre, meu irmão, eminente grão-
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mestre do Grande Oriente do Brasil Minas Gerais; José Humberto Bahia, sereníssimo
grão-mestre adjunto do Grande Oriente Minas Gerais; Geraldo Eustáquio Coelho de
Freitas, nosso querido Tataco, eminente primeiro-vigilante da Grande Loja Maçônica
de Minas Gerais; Janir Adir Moreira, sereníssimo grão-mestre ad vitam e secretário-
geral adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil; deputado federal
Gabriel Campos de Oliveira, prezado irmão, coordenador líder da bancada federal da
Assembleia  Maçônica  do  Grande  Oriente  do  Brasil;  e  Joaquim  Francisco  Neto,
delegado  assistente  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  representando  o  chefe  da
PCMG, Oliveira Santiago Maciel.

Meus irmãos, primeiro falo da alegria de estar nesta Casa, que por tantos anos
frequentei, que foi uma escola de vida e de aprendizado democrático. Alegria de estar
novamente  participando  de  uma solenidade  que  deve  ser  perpetuada,  simbólica,
como é nossa ordem, mas, acima de tudo, com fundamentos, com princípios. Aqui, é
a Casa do povo mineiro; aqui, é o berço da democracia. Esses são fundamentos da
ordem maçônica universal.

Algumas  tradições  precisam  ser  mantidas,  especialmente  em  tempos  que,  de
maneira sorrateira, valores éticos, valores morais já se mostram sendo corroídos. É
preciso que estejamos vigilantes, atentos e que possamos partir para a ação como
nos  indica  o  nosso  sereníssimo  grão-mestre  Amintas.  É  preciso  ação,  é  preciso
exemplo, é preciso atitude, é preciso compromisso. Mais do que nunca, os tempos
exigem isso. A história da maçonaria, ao longos dos séculos, já foi aqui mencionada,
mas o dia a dia da maçonaria também se faz em gestos, em atos de solidariedade, de
respeito e de preocupações com os princípios morais e éticos da família, essa célula
que,  com frequência,  vem  sendo  corroída  e  desrespeitada.  Como lembrado,  nos
grandes momentos da história, não faltou a presença maçônica.

Nosso irmão Bahia iniciou esta sessão solene relembrando isso. Na Inconfidência
Mineira, o alferes Tiradentes e tantos outros foram bravos maçons que se levantaram
contra a atitude tirânica, contra a derrama. Mas hoje assistimos, pasmos, situações
até mais absurdas do que essa, em que a sociedade se vê refém de governos que
pouco  se  sensibilizam  ao  sacrificar  aqueles  que  querem  produzir,  trabalhar  e
transformar com uma carga tributária escorchante. Quando a escravidão campeava
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no Brasil, em países da América do Norte e em tantos outros países que hoje se
glorificam  da liberdade,  a  maçonaria  se levantou para  dizer  que era  inadmissível
irmão escravizar irmão. Mas não há ainda hoje tanta gente sendo escravizada pela
droga, pelo tráfico e pela indiferença de muitos que entendem que saúde e educação,
aqui  lembrada  pelo  Amintas,  como  direitos  de  todos  são  apenas  uma  letra  na
Constituição?

Quando  a  maçonaria  se  levantou  para  liderar  a  Revolução  Francesa  com  os
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, pilares essenciais da democracia, o
mundo compreendeu a missão que aqueles bravos irmãos ombrearam. Mas, e hoje?
Estaríamos nós absolutamente livres  dos tiranos? Não seria ainda a humanidade
sujeita àqueles que, sob o pretexto fácil de ações populistas e demagógicas, usando
a repetição de propaganda oficial, tentam pregar a ideia de que querem um país para
todos e governam para todos,  quando a cada dia querem, sorrateiramente,  impor
práticas  autoritárias  e  autocráticas?  Não  teríamos  de  estar  atentos  ao  risco  de
passarmos a ser governados por decretos que usurpam do Poder Legislativo a sua
autonomia e tentam transferir  a  conselhos nomeados de maneira autocrática pelo
Executivo  o  poder  de  decidir  sobre  políticas  públicas  no  País?  Estaríamos,  sim,
podendo dormir tranquilos de que a nossa democracia e os nossos valores libertários,
morais e éticos estão bem guardados? Ou estaríamos no momento de chamar por
cada irmão para que venha à luta com atitudes e exemplos, como lembrou o nosso
irmão Amintas? E o erário púbico? E a atitude dos déspotas que se apropriam do que
é de todos por meio do processo da corrupção que está se banalizando?

Não é possível aceitarmos tudo isso de maneira passiva. Sinto-me absolutamente
seguro,  irmão  Amintas,  para  me  dirigir  a  vocês  e  a  todos  os  mineiros  que  nos
acompanham, porque os valores e princípios morais e éticos da maçonaria, com a
qual  tenho o privilégio de conviver de maneira fraterna, norteiam a minha atitude.
Lembrando que fico feliz em estar  aqui  ao lado do advogado-geral  do Estado de
Minas Gerais,  profundo conhecedor de toda a estrutura jurídica do nosso Estado,
quero dizer que, quando cheguei a esta Casa como deputado, senti-me diante disto:
como pode um maçom, como pode alguém livre, de bons costumes, olhar nos olhos
de cada mineiro e dizer que quer lutar contra a corrupção e trabalhar por igualdade,
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fraternidade  e  princípios  libertários,  se  não  tomar  uma atitude?  Então,  tomamos
atitudes: desde a luta objetiva com relação ao que se deve fazer no exemplo pessoal.

Não falo para me gabar, mas é uma luta que sei que esse jovem, Fabiano Tolentino,
também abraça: a de agir com transparência.

Logo  no  primeiro  ano  aqui,  assim  como  fiz  na  Câmara  Federal,  entreguei  ao
Ministério  Público  do  Estado,  ao  procurador-geral  de  Justiça  do  Estado,  a  minha
declaração de que, enquanto vida pública exercer, o meu sigilo fiscal e patrimonial
estarão permanentemente abertos ao Ministério Público, sem que tenha de solicitar
qualquer autorização judicial  para tal.  Já está autorizado,  assinado,  protocolado e
registrado. Eleito deputado federal, entreguei essa declaração ao procurador-geral da
República. Sendo substituído agora o Alberto Gurgel pelo Dr. Janot, entreguei essa
declaração em mãos. É bravata? Não, é atitude.

Deputado Fabiano Tolentino, entendo que, morando em Divinópolis, faz um esforço
enorme de voltar diariamente a essa cidade. Também abriu mão do auxílio-moradia,
brigou pela retirada de adicionais de 14º salário e 15º salário.  Levamos a mesma
bandeira à Câmara Federal, e lá se retirou qualquer tipo de benefício que a sociedade
não aceita e que deve ser repudiada.

Atitude!  É isso que nós, maçons, temos de ter.  Mas no dia a dia do Congresso
Nacional,  no  dia  a  dia  da  Assembleia,  além  de  lutar  para  aprovar  questões  de
interesse do povo mineiro e do  povo brasileiro,  é preciso estar  vigilante,  Fabiano
Tolentino, e sabemos o quanto isso é importante. Os irmãos que aqui estão também
sabem que devemos estar atentos contra iniciativas que querem destruir os valores
éticos  e  morais  da  família,  os  princípios  cristãos,  mas  querem  corroer  essa
democracia ainda engatinhando, ainda jovem, que estamos construindo no Brasil.

Não se pode pensar em uma democracia quando os princípios que a sociedade
considera como valores essenciais são destruídos. A lei deriva da moral. A lei não é a
concepção de alguns iluminados que estudaram um pouco mais e vão impor regras
aos demais membros da sociedade. A lei  deve derivar dos costumes, dos valores
éticos, dos valores morais, e deve ser preservada quanto a isso. É assustador como
podem apresentar propostas à Câmara Federal que queiram retirar da Constituição
brasileira o conceito de família, de pai, de mãe.
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Prezo e respeito a liberdade de escolha, seja sexual, religiosa ou política, de todo
cidadão. É princípio essencial da maçonaria respeitar a liberdade de escolha. Mas
não posso aceitar que, sob o pretexto de liberdade de escolha, queiram educar ou
estimular  as  nossas  crianças  ao  homossexualismo  ou  a  qualquer  conceito  que
desrespeite  o  princípio  de  organização  da  família,  outro  valor  essencial  para  a
maçonaria.  Não  posso  aceitar  que os princípios  essenciais  da  democracia  sejam
destruídos pela atitude de alguém que temporariamente ocupe o governo, e que quer
rasgar  princípios da Carta Magna,  usurpando poderes do Legislativo e quebrando
esse  princípio  essencial  do  estado  de  direito,  que  é  a  independência  entre  os
poderes.

Perdoem-me  se  me  alonguei,  mas  uma  sessão  solene  em  homenagem  à
maçonaria, para mim, associa-se, de maneira clara, a uma sessão solene de tributo
aos valores éticos e morais da Pátria. Para mim, a maçonaria só se justifica como
uma organização de homens livres que têm compromisso permanente com a pátria,
com a família e com a busca da verdade.

Portanto, uma oportunidade como esta não é apenas de homenagear os irmãos,
mas também de elevar templos da virtude e a nossa voz para louvar e ratificar o
nosso compromisso com esses valores, para que, a exemplo do que disse o nosso
irmão Bahia, não nos confundam aqueles que pensam que a maçonaria é uma ordem
secreta.  Eles  se equivocam, pois  ela é uma ordem discreta,  que não se arvora a
exibir os seus feitos ou a buscar o reconhecimento individual desse ou daquele. Ela é
uma ordem que busca, sim, permanentemente interagir com o nosso povo e com a
nossa pátria na defesa de valores essenciais,  para que a nossa sociedade possa
prosperar.

Por isso, a cada ano, me orgulho de voltar aqui e de dizer, de maneira clara, que
tenho muita alegria em poder tratá-los como irmãos. Tenho muita honra em procurar
representar os valores que compartilho com cada um dos senhores. Tenho um zelo e
até um apelo a cada um de vocês para que me mantenham na direção da luz e firme
nos princípios da ordem maçônica, pois a nós é reservada uma missão, como é a
todo homem livre e de bom costume, de zelar pela liberdade, pela igualdade, pela
fraternidade  e  pelos  bons  princípios  e  bons  valores  morais  e  éticos  que  devem
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orientar uma sociedade justa e perfeita. Isso é o que queremos não apenas para os
maçons, mas para toda a humanidade.

E o  Brasil,  que amamos tanto,  e  Minas  Gerais,  da  qual  nos  orgulhamos tanto,
precisam,  mais  do  que  nunca,  como disse  o  nosso  sereníssimo  grão-mestre,  da
atitude de cada um de nós,  pois estamos sob graves riscos, e não há como nos
acomodar. O que campeia por aí de corrupção, de droga e de desrespeito aos valores
morais não pode deixar nenhum maçom livre e de bom costume acomodado diante
desse cenário.

A atitude do jovem irmão Fabiano Tolentino de prestar esta homenagem é a de
quem quer gritar aos quatro cantos de Minas Gerais que é possível aliar a ética à
política  e  os  princípios  e  valores  morais  à  atividade  pública.  Deputado  Fabiano
Tolentino, V. Exa. faz isso muito bem. Conheço-o desde criança e conheço a sua
atitude  como  homem  público  e  o  seu  trabalho  como  deputado  estadual,  que  é
exemplar não apenas no Centro-Oeste mineiro, onde convivemos em nossa querida
Divinópolis, mas também em toda Minas Gerais. Parabéns pela iniciativa.

Agradeço a todos os irmãos que vieram e que nos acompanharam e acompanham
pela TV Assembleia. Muito obrigado.

O locutor - Com a palavra, o deputado Fabiano Tolentino, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Boa noite a todos, aos meus irmãos, às minhas cunhadas e aos meus sobrinhos da

Ordem DeMolay. É um prazer estar aqui. Depois de ouvir palavras tão sábias, é difícil
proferir tão boas palavras como as proferidas pelos que me antecederam. Vamos lá,
pois  hoje  é  um  dia  de  festa  da  ordem  maçônica  do  Brasil.  É  muito  importante
estarmos aqui  na Assembleia  Legislativa,  na Casa do povo mineiro,  para  festejar
hoje, dia 21, o dia 20, e para escutar tão belas palavras proferidas nesta grande festa.
Creio  que  hoje  todos  nós  tivemos  aulas  de  diversos  valores  éticos,  políticos  e
democráticos. Isso brinda a nossa festa e o dia de hoje.

Gostaria de cumprimentar, com imensa satisfação, o Exmo. Sr. Roney Luiz Torres
Alves da Silva, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, neste ato representando
o Sr. Alberto Pinto Coelho, governador de Minas Gerais, que já foi nosso presidente
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na época em que Domingos Sávio  era  deputado estadual;  Sr.  Amintas  de Araújo
Xavier, eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil Minas Gerais, por quem
temos grande estima. Muito obrigado por sua presença. O Amintas esteve conosco
em  todas  as  nossas  comemorações  do  Dia  do  Maçom  na  Assembleia;  Sr.  José
Humberto Bahia, sereníssimo grão-mestre adjunto do Grande Oriente Minas Gerais;
Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, eminente primeiro-vigilante da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais, o Tataco, amigo do meu pai. Os dois já trabalharam juntos
em Curvelo, na época da adolescência, por isso essa proximidade também familiar
com ele; Sr. Janir Adir Moreira, sereníssimo grão-mestre ad vitam e secretário-geral
adjunto da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, essa bandeira da ordem
maçônica, uma bandeira moral que também nos brinda hoje com a sua chegada até a
Assembleia Legislativa e que em todos os momentos esteve presente, assim como o
Tataco, o Bahia, o Janir; o deputado federal Gabriel Campos de Oliveira, coordenador
líder da bancada federal da Assembleia Maçônica do Grande Oriente do Brasil, que
aqui também representa as cinco lojas de Divinópolis juntamente com o meu irmão
Altair.  Por  esse  motivo  Divinópolis  se  sente  envaidecido  de  estar  participando
também, com o Gabriel e o Altair  e  através das cinco lojas que nos representam
dentro  da  nossa  cidade  de  Divinópolis;  o  deputado  federal  Domingos  Sávio,
companheiro.

Desde novos temos uma ligação muito grande, porque também sou do meio rural.
O deputado Domingos Sávio é veterinário e eu sou juiz da raça Campolina de cavalo.
Então sempre estivemos juntos em tantos eventos e hoje estamos juntos também
nesse  trabalho  político,  trabalho  moderno  da  política  diferente  que  tentamos
empregar e que aqui hoje deu uma aula primeiramente de sabedoria, uma aula de
ações a serem feitas por um Brasil melhor. O deputado realmente é um espelho para
seguirmos na forma de trabalho, na transparência dos seus atos. Parabéns por tudo.
Ele representa a nossa região Centro-Oeste, a nossa cidade de Divinópolis e toda
Minas Gerais;  Sr. Joaquim Francisco Neto, delegado assistente da Polícia Civil  de
Minas  Gerais,  representando  o  chefe  da  PCMG,  Oliveira  Santiago  Maciel.  Muito
obrigado pela presença.

Meus irmãos, acho que a palavra que mais escutamos hoje foi realmente política.
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Estamos na maçonaria e na política e, às vezes, alguns irmãos podem perguntar:
“Mas  política  e  maçonaria?  Não  tem  algo  diferente  nisso?”.  Acho  que  não.  A
maçonaria por si só deveria estar até muito mais junto da política. Temos uma força
muito grande pelas nossas ramificações, para ajudar os entes políticos que querem
fazer  o  bem  pelo  Brasil,  o  bem  por  Minas  Gerais.  Assim,  é  o  momento  de
conversarmos o que aqui foi dito: de não desperdiçarmos o nosso voto, de votar bem,
de  não  votarmos  em  branco,  porque,  se  assim  fizermos,  independentemente  de
qualquer situação,  nesta Casa estarão 77 deputados.  Se nós,  da maçonaria,  não
escolhermos bem e se a população que nos assiste pela TV Assembleia não escolher
bem, aqui estarão 77 deputados. Queiram ou não, os 77 vão nos representar e aí
serão representados por  aqueles  que realmente  não gostam da política,  que não
estão  nem  aí  para  a  política,  que  não  querem  votar.  Mas  aqui  estarão  os  77
deputados.

Por isso temos de ter, neste momento em que se aproxima a campanha eleitoral,
sensibilidade em nosso voto. O voto para nós é um direito dos mais belos que temos.
É escolher nossos representantes para a Assembleia Legislativa, para o Congresso
Nacional, para o Senado, para a presidência da República, para o governo de Minas
Gerais.  Agora,  nós,  políticos,  estamos  realmente  em  um  momento  muito
desacreditado. O que vemos na mídia são maus exemplos. Dificilmente uma mídia
coloca um bom exemplo da política. Mas os maus exemplos existem, eles são muito
mostrados e acabam colocando um todo ruim, como se todos os políticos fossem
ruins,  como  se  ninguém  prestasse  no  mundo  da  política.  Na  verdade,  há  boas
pessoas e temos de ter mais.

Aqui  cheguei  com 26 novos nomes dispostos a fazer  melhor  por  Minas Gerais.
Vamos entender que 13 fizeram bom trabalho e que vão continuar. Se chegarem mais
26, seremos 50% desta Assembleia. Para refletirmos, vejam a velocidade em que a
política muda. Terça-feira tínhamos um quadro político. Infelizmente, com a morte do
nosso  candidato  à  presidente,  Eduardo  Campos,  olha  como mudou  o  quadro.  A
política muda muito rápido. Tudo é muito rápido na política e aqui nesta Casa também
é assim. Com quatro anos teremos praticamente 50% de mudança na Assembleia
Legislativa. Por  isso acredito na mudança, em bons atos,  em bons princípios,  em
costumes. Assim temos de fazer.
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Deste  primeiro  mandato  vou  citar  três  bons  exemplos,  dois  já  iniciados  pelo
deputado Domingos Sávio. Tive o prazer de estar à frente dos três. Primeiro, o 14º e o
15º  salários.  Os  deputados  desta  Casa,  além  do  13º,  ganhavam  o  14º  e  o  15º
salários, dois salários a mais anualmente. Entendi que isso não era um ato que a
sociedade  tivesse  como  um  ato  perfeito,  apesar  de  ter  juridicidade,  de  ser
juridicamente correto. Mas ele era moralmente correto? A população aceitava essa
situação?  Então,  por  meio  de  um  ofício  direcionado  ao  presidente  desta  Casa,
deputado Dinis Pinheiro, abri mão desses pagamentos dizendo que não os receberia.
Mais  5  deputados  me  acompanharam.  Então,  eram  6  deputados  em  77,  e
conseguimos que o presidente da Casa entrasse com um projeto de lei  da Mesa.
Assim, conseguimos extinguir o pagamento para os 77 deputados, com votação nesta
Casa.

A Assembleia de Minas, através de um ato, conseguiu, com o deputado Domingos
Sávio, no Congresso e no Senado, derrubar nas três esferas a medida. Tudo isso foi
iniciado aqui em Minas Gerais por uma pessoa que no momento achou que aquilo
não era certo. Vocês podem ver como um ato muda uma realidade que há 30 anos
estava aí. Acreditem, houve deputado que foi me xingar. É óbvio, mexeu no bolso, é
difícil. Alguns falaram que isso é muito complicado. Perguntaram-me por que estava
fazendo  aquilo,  já  que  era  um  direito  adquirido.  Mas  temos  de  fazer  o  certo,  a
sociedade quer ver atos que têm tudo a ver com nossa ordem, com nossos princípios
maçônicos.  Precisamos  fazer  o  que  é  justo.  O  que  é  justo  tem  de  ser  feito,
independentemente  das dificuldades que há para  se  fazerem alguns atos.  Mas é
preciso ter coragem, porque não é fácil.

Segundo ato levantado pelo deputado Domingos Sávio: auxílio-moradia. Moro em
Divinópolis, logo poderia receber auxílio-moradia, mas estou indo e voltando todos os
dias, então não é justo receber um valor que não estou gastando. Mesma coisa, abri
mão.  Automaticamente, levantou-se uma discussão na Casa:  e os deputados que
moram em Belo Horizonte, é justo receberem? Não é justo. Os deputados que moram
em Belo Horizonte não podem recebê-lo, pois moram aqui. As coisas têm de ser de
acordo com o que é certo, é o que a lei preconiza. Então, conseguimos cortá-lo para
os deputados de Belo Horizonte. E foram feitos dois atos bons.
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Às vezes costumamos falar que a política não muda, que é difícil mudar alguma
coisa na política, que um sozinho não vai fazer nada, que uma andorinha sozinha não
faz verão. Faz. Foram dois atos que representam uma mudança de comportamento,
uma mudança de princípio, uma mudança ética na política.

O terceiro ato está muito relacionado a este painel que vocês estão vendo, que é o
voto.  Antigamente,  em  alguns  projetos  na  Assembleia  Legislativa  o  voto  não  era
aberto, ficava somente um “v” atestando que se votou, não mostrava se votou “sim”
ou  “não”.  Em  quais  exemplos?  Num  veto  de  governador,  numa  cassação  de
deputado. No Congresso, o deputado Domingos Sávio participou, e vimos muito bem
o exemplo disso na íntegra: o deputado Donadon, quando o voto era fechado, não foi
cassado; quando abriram o voto, foi cassado com ampla maioria de votação porque o
voto está ali, é expresso. Dessa maneira, a população sabe como estamos votando,
nosso  eleitor  vai  saber  como  é  nossa  forma  de  voto.  Por  isso  é  importante.  É
transparência nos atos públicos.

A Assembleia está de parabéns, o deputado Dinis Pinheiro está de parabéns pelos
três atos muito importantes para esta Casa que mudam o norte da política de Minas
Gerais. Passamos a ser vanguarda em todo o Brasil, iniciando nova corrente de uma
Minas melhor, de uma política melhor e mais acreditada pela população.

E agora, nesta Casa o voto é aberto. Em nenhum projeto, do mais simples ao mais
complexo, o voto aparece oculto. Sempre aparecerá a forma como o deputado votou.
E há momentos em que é difícil,  porque há projetos polêmicos,  em que há duas
partes disputando algumas situações. A lei tem de ser equilibrada, então cabe a nós
emendarmos  em  algumas  situações  o  projeto  de  lei,  melhorá-lo,  discuti-lo,  para
alcançar o equilíbrio. Porém, há alguns momentos em que a coisa é mais difícil, mais
complicada, mas temos de ter coerência no nosso voto. Mas o voto tem de estar lá, o
eleitor tem de saber de que forma votamos. Portanto, são três exemplos que mudam
significativamente a política de Minas Gerais e que levamos como bandeira para o
Brasil, através das ações feitas por esta Casa.

Outra  ação  em  que  acho  que  a  Assembleia  deveria  ombrear  e  abraçar  com
bastante força é a temática do voto distrital.  O voto distrital  para nós, da política,
representa muito, representa uma presença nossa na cidade. Fazer campanha em
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Minas Gerais é muito difícil, é muito caro. Portanto, temos de tentar de tudo, porque o
projeto de lei, se aprovado, determinando a mudança do nosso código eleitoral, seja
por distrito, seja por regiões, facilitará nosso trabalho, vamos ficar mais presentes na
cidade.  Vamos saber  mais  o  que a  cidade está precisando porque estaremos  lá,
andando com a população, vendo quais são os desafios. Numa Minas Gerais inteira,
é difícil sair da região Centro-Oeste e ver o que estão precisando nossos irmãos do
Norte, os nossos irmãos do Sul.

É mais complicado fazer uma política de Minas inteira, mas, quando estamos numa
região, isso facilita porque estamos presentes no dia a dia da população. Por isso é
que brigo e acho que o mais certo é o voto distrital, o voto por região. Porque ele
facilita muito para a política e diminui muito o custo de uma campanha e o custo geral
de um mandato, e nos coloca mais presentes e facilita estarmos toda hora na cidade.
Então é um princípio que acho que a ordem maçônica deveria levar também como
uma grande bandeira de mudança no cenário político: o voto regional, o voto distrital.
Vamos  pensar  nisso,  meus  irmãos.  Aí  mudamos  significativamente  a  política  do
Brasil, principalmente a política de Minas Gerais.

E, estando distrital, dou um exemplo: R$30.000.000,00 de recursos já levamos para
a  região  Centro-Oeste.  E  ali  atendemos  todas  as  situações:  entidades,  esporte,
educação, lazer da cidade, porque estamos na região, sabemos o que é necessário,
somos o elo do governo de Minas Gerais para com os prefeitos, para com as cidades.
Acho  que  isso  é  importante.  Porque  cabe  a  nós,  deputados,  saber  o  que  é
necessário, e que o governo atue por meio do nosso orçamento. Quando sabemos
com  melhor  consciência  o  que  é  necessário  na  cidade,  melhor  empregamos  e
ajudamos  a  ser  empregado  o  dinheiro  do  governo.  Por  isso  é  necessário  que
estejamos presentes em toda a região.

Finalizando, quero dizer que é uma honra ter os irmãos na noite de hoje, esta noite
de festa. Acredito, sim, numa política moderna, numa política de novas ações, novos
fatos, que justifique estarmos aqui. Porque não é fácil carregarmos hoje o fardo de
ser político. Ser político hoje é pejorativo. Somos rotulados, sim, do ruim, daquele que
trabalha pouco e ganha muito. Então temos que ter bons hábitos e mudar, para que a
população e o mundo profano possa ver,  num futuro bem próximo, o político com



607
____________________________________________________________________________

outros olhos. A política do bem e uma política que a ordem preconiza. Muito obrigado
a todos. Boa noite. É sempre um prazer recebê-los aqui.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a apreciar o talento da Bombeiro Instrumental

Orquestra Show - Bios -, que, sob a regência do 1º-Sgt. Amauri Pereira de Paula,
apresentará as músicas Your latest trick, de Mark Knopfler, e Smooth, de Itaal Shur e
Rob Thomas.

- Procede-se à apresentação musical.
O  presidente  -  Maravilhosa  a  apresentação  musical.  Parabéns!  Sou  filho  de

musicista, minha mãe é professora de música e pianista. Portanto, sabemos como é
gostoso ter a música como essência nos nossos lares. Parabéns a todos!

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para as especiais de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/8/2014
Presidência do Deputado Paulo Lamac

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente - Entrega de Placa - Palavras da Sra. Marília de Fátima Ferreira Cunha -
Apresentação Musical - Apresentação Artística - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Genaro - João Vítor Xavier - Paulo Lamac.

Abertura
O presidente (deputado Paulo Lamac) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião. Sob

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

Ata
- O deputado Antônio Genaro, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a entidade Cidade Ozanam.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Mesa a Exma. Sra. Marília de
Fátima Ferreira Cunha, presidente da Cidade Ozanam - Obra Unida da Sociedade de
São Vicente de Paulo; o Exmo. Sr. Alberto Nazaré Pires, vice-presidente do Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo; a Exma. Sra.
consócia Ada Ferreira, coordenadora da Zona 2 da América do Sul, representando o
Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo; o Exmo. Sr.
confrade  Marcelo  de  Almeida,  presidente  do  Conselho  Central  Nossa  Senhora
Aparecida; representando todos os conselhos centrais; o Revmo. Sr. padre Sebastião
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de Carvalho Chaves,  diretor espiritual  da Cidade Ozanam; e o Exmo. Sr.  Antônio
Rodrigues, advogado da Cidade Ozanam, representando os funcionários.

Registro de Presença
O  locutor -  Gostaríamos de registrar  a presença nesta solenidade dos 1ºs-vice-

presidentes,  Sra.  Zilda  Costa  e Sr.  Israel  dos  Passos de Oliveira  Pinto.  Conosco
também estão a jornalista Regiane Gonçalves Estevam e o Sr. José Marcos Ramos,
tesoureiro do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte. Especial saudação ao Cel.
Ari de Freitas, colaborador da instituição. Em sua pessoa, saudamos todos os demais
colaboradores simpáticos à causa. O Cel. Ari já prestou relevantes serviços a esta
Casa e tem conosco fortes laços de amizade.

Execução do Hino Nacional
O  locutor -  Ouviremos agora o Hino Nacional,  que será interpretado pelo cantor

Paulo Veloso, acompanhado do violonista e tecladista Tiago Mozelli.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra o deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
É  com  imensa  alegria  que  estamos  reunidos  hoje  para  homenagear  a  Cidade

Ozanam,  obra  do  Conselho  Central  Nossa  Senhora  Aparecida,  vinculada  ao
Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo.

"Vencer sem perigo é triunfar sem glória. Quanto mais difícil for a obra, mais belo
será desempenhá-la."

Não poderia iniciar esta homenagem sem antes citar essa frase do fundador da
Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo,  Antônio  Frederico  Ozanam,  o  inspirador  e
verdadeiro responsável pela reflexão e transformação da assistência social em todo o
mundo.

Com apenas 20 anos,  Frederico fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo,
juntamente com seus companheiros, sem imaginar o grande legado que deixaria para
o resto da vida. Acreditou no poder do amor e da caridade e conseguiu, com sua
persistência e compaixão pelo próximo, atender a esse grande chamado de Deus,
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traduzido nesse belíssimo trabalho de atendimento àqueles que mais necessitam do
carinho, da compreensão, da ajuda espiritual e material.

"Formar uma rede de caridade e de ajuda ao próximo." Esse seu apelo, aliado a
sua coragem e ao seu olhar diferenciado para as questões que afligem a dignidade
humana,  não  foi  em  vão.  Legítimo  cidadão,  lutou  até  a  morte  por  aquilo  que
acreditava:  uma  corrente  de  pessoas  católicas  que  pudessem  trabalhar  pelos
mesmos objetivos: a valorização do ser humano e a defesa da igualdade de direitos,
o que hoje chamamos de cidadania.

Desde  o  início  do  século  passado,  os  membros  das  conferências  vicentinas
expressavam a vontade de criar uma vila que abrigasse a população desassistida de
Belo Horizonte. Nos anos 1930, com o apoio do poder público, graças à ação do
prefeito  Otacílio  Negrão  de  Lima,  os  vicentinos,  capitaneados  pelo  presidente  do
Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente de Paulo, à época o confrade
Joaquim Furtado de Menezes, entregaram à cidade um conjunto de 1 praça e 13
ruas, pronto para abrigar 34 pavilhões de solteiros e 106 casas para famílias. Um
ambulatório médico, uma farmácia e um grupo escolar foram também construídos no
local, então conhecido com o poético nome de Vila Manacá, onde passava a existir
uma real assistência aos sem pão e sem teto. Era uma pequena cidade dentro da
cidade maior, e não um mero asilo para os pobres, instalada no atual Bairro Ipiranga.
Tornou-se  a  Vila  Manacá  a  nossa  tão  cara  Cidade  Ozanam,  numa  justíssima
homenagem ao beato Antônio Frederico Ozanam, fundador da Sociedade de São
Vicente de Paulo.

Presentes  no  Brasil  desde  1872,  os  vicentinos  reúnem  hoje  mais  de  250  mil
voluntários, organizados em 20 mil conferências e 33 conselhos metropolitanos. São
homens, mulheres e também adolescentes e crianças dedicados a realizar o grande
sonho de Ozanam: formar uma grande rede de ajuda ao próximo.

Com o tempo,  dois outros  importantes projetos  sociais  vieram integrar  a cidade
Ozanam. O mais antigo é a Casa do Ancião Francisco Azevedo, criada em 1959 para
receber idosos carentes. Mais tarde, em 1984, foi a vez de ser beneficiada a criança,
com a abertura da creche Odete Valadares, atendendo um público infantil a partir dos
6 meses de vida,  tendo em vista seu desenvolvimento físico,  emocional,  social  e
nutricional.
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Além  das  comemorações  de  75  anos  da  Cidade  Ozanam,  comemoramos,
exatamente na data de hoje, o 17° aniversário de beatificação de Frederico Ozanam,
duas datas de extrema importância para a Sociedade de São Vicente de Paulo.

Se Frederico Ozanam estivesse entre nós, certamente se orgulharia dessa obra tão
extraordinária  que  é  a  Cidade  Ozanam,  merecedora  de  todas  as  nossas
homenagens.  São  140  crianças  de  até  6  anos,  55  famílias  em  condição  de
vulnerabilidade social e quase 100 idosos, que recebem diariamente carinho, amor e
muita dedicação de toda a equipe: diretoria, funcionários e voluntários. Em recente
visita à instituição, tivemos oportunidade de apurar, com nossos próprios olhos, todo o
cuidado dispensado às pessoas beneficiadas pelo trabalho da Cidade Ozanam.

O País é cercado de instituições nesse modelo, mas cabe ressaltar que as obras
dirigidas  pela  SSVP  merecem  destaque  especial,  pois  não  é  simplesmente  um
atendimento  técnico-profissional,  mas,  acima  de  tudo,  espiritual,  com
responsabilidade e promoção do ser humano, não importa sua idade ou condição
social.  Mesmo sendo obrigados, por força legal,  a cumprir os preceitos jurídicos e
constitucionais, os vicentinos não abrem mão de seus princípios humanos, espirituais
e religiosos, com a perspectiva de melhorar cada dia mais a vida e sua relação com
as  pessoas,  considerando-as  não como um número,  mas cada  pessoa  de forma
individual,  com  suas  necessidades,  com  suas  características,  enfim,  é  uma
abordagem realmente humanística, que Ozanam tão bem preconizou com sua ação.

Gostaríamos  hoje,  nesta  noite,  de  homenagear  a  instituição  pelos  relevantes
serviços prestados à sociedade mineira,  por  sua impecável  e competente gestão,
pelo compromisso com as pessoas assistidas, pois todos nós sabemos do grande
desafio que é dirigir uma entidade tão sólida e com um histórico tão rico, afinal são 75
anos de muita luta. E ter à frente dessa instituição pessoas capazes de fazer com que
o sonho de Ozanam se materialize em obra tão grandiosa não é tarefa simples nem
fácil.  Então,  prestamos  esta  homenagem  à  Cidade  Ozanam,  na  pessoa  de  sua
presidente, Marília de Fátima Ferreira Cunha. Parabéns, Marília, por seu esforço, por
seu  empenho,  que  certamente  dignificam  toda  essa  obra,  todos  os  75  anos  de
trabalho de tantas e tantas pessoas: funcionários, voluntários, diretorias que por lá
passaram, pessoas que foram assistidas nas diversas fases de sua vida. Na pessoa
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da Marília, fazemos hoje esta homenagem à Cidade Ozanam e a esse trabalho tão
grandioso.

Esta Casa procura ser reconhecida como Poder do cidadão na construção de um
mundo  melhor  e  promove  esta  homenagem  profundamente  identificada  com  os
fundadores e atuais responsáveis pela manutenção da Cidade Ozanam. Em nome de
toda a população representada neste Parlamento - aqui estão 77 representantes de
todos os mineiros e mineiras -, abraçamos a magnífica ideia que mantém viva essa
grandiosa obra que proporciona uma existência mais segura e digna a milhares de
famílias.

Aproveito  para  reafirmar  o  nosso  compromisso  e  empenho  como  cristão  e
parlamentar para que a Cidade Ozanam e a SSVP, com todas as suas conferências,
conselhos centrais, particulares, obras unidas e conselho metropolitano, continuem
prestando com o entusiasmo e a responsabilidade que sempre lhe foram peculiares
serviços de assistência aos que necessitam de ajuda. A recompensa da sociedade é
a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. Muito obrigado
pela presença de todos e de todas.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Paulo Lamac, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega à presidente da
Cidade Ozanam - Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo, Sra. Marília de
Fátima Ferreira Cunha, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue
contém  os  seguintes  dizeres:  “Constituída  em  25  de  agosto  de  1939,  a  Cidade
Ozanam surgiu como resultado do esforço de cidadãos de Belo Horizonte vinculados
à Sociedade de São Vicente de Paulo, com o objetivo de receber os mendigos de
Belo Horizonte.  O nome é uma homenagem ao fundador da sociedade, o italiano
Antônio Frederico Ozanam. Com casas,  asilo,  creche e escola,  proporciona a um
grande  número  de  pessoas  carentes  não  só  moradia,  mas  também  educação  e
cidadania, com uma assistência condizente com a dignidade da pessoa humana. A
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  à  nobre
tarefa  que  a  Cidade  Ozanam  desempenha  em  nossa  sociedade,  presta  a  seus
dirigentes esta merecida homenagem”.



614
____________________________________________________________________________

O presidente - Gostaria de convidar o vice-presidente do Conselho Metropolitano de
Belo Horizonte, Alberto Nazaré Pires, e o diretor espiritual da Cidade Ozanam, padre
Sebastião de Carvalho Chaves,  a nos acompanharem na entrega deste merecido
reconhecimento.  Na  entrega,  também  não  poderia  deixar  de  contar  com  a
coordenadora da Zona 2 da América do Sul, consócia Ada Ferreira. É uma honra para
nós  recebê-la  nesta  noite,  Ada,  gostaríamos  de  contar  com  a  sua  presença  na
entrega desse reconhecimento mais do que merecido.

Palavras da Sra. Marília de Fátima Ferreira Cunha
Minhas  primeiras  palavras  são de  agradecimento  a  Deus  pela  oportunidade de

estar nesta Casa, que é a expressão da vontade do povo de Minas, para receber esta
homenagem tão valiosa, em nome da Cidade Ozanam - Obra Unida da Sociedade de
São Vicente de Paulo.

Em segundo lugar, valho-me deste ensejo para cumprimentar o presidente da Casa,
Deputado  Diniz  Pinheiro,  bem  como  ao  digníssimo  deputado  Paulo  Lamac,  pela
iniciativa da homenagem veiculada nesta cerimônia, agradecendo ainda aos demais
pares, funcionários, convidados, senhoras e senhores presentes neste evento.

Senhoras  e  senhores,  se  por  um  lado é  motivo  de  muita  honra  vivenciar  este
momento tão importante para minha vida e para a belíssima história que vem sendo
escrita desde 25/8/1939 pela instituição que presido, por outro lado esta ocasião se
revela de incomensurável responsabilidade, não só pela importância da homenagem
ora expendida, mas também pela honradez e grandeza das pessoas que tiveram a
iniciativa de fomentar este salutar acontecimento, em especial o digníssimo deputado
Paulo Lamac, a quem exteriorizamos nossos sinceros agradecimentos.

Nesta  oportunidade,  peço  licença  às  autoridades,  funcionários,  convidados  e
demais  presentes,  para  retratar  um  pouco  do  caminho  percorrido  pela  Cidade
Ozanam, cujo limiar data de 25/8/1939, quando um prefeito chamado Otacílio Negrão
de  Lima,  revestido  do  viés  social  peculiar  a  poucos  administradores  públicos,
resolveu, juntamente com homens e mulheres dotados de responsabilidade social e
preocupados  com  a  causa  dos  menos  favorecidos,  dentre  estes  Custódio  Pinto
Coelho,  criar  a chamada cidade dos pobres.  Esta tinha como objetivo  acolher  os
mendigos, proporcionado-lhes não só moradia, mas também educação e promoção
humana.
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De lá prá cá, senhoras e senhores, muitas coisas aconteceram na vida do nosso
país e da nossa cidade, a começar pelo espaço físico, que antes era cercado pelo
frescor da vegetação natural e hoje é avizinhado pelos arranha-céus.

Contudo,  fiel  a  sua  identidade  e  atributos  institucionais,  a  Cidade  Ozanam
permanece refletindo a expressão da vontade dos seus fundadores, valorizando e
assistindo as crianças, futuro deste país, através das seguintes instituições: Creche
Odete Valadares, que é referência na comunidade em que está inserida, bem como
junto aos órgãos públicos que fiscalizam e auditam as suas atividades; e Casa do
Ancião Chico Azevedo, que acolhe, no seu seio, aproximadamente 100 idosos, que
recebem cuidados especiais, dentro dos padrões cidadãos da dignidade da pessoa
humana,  permitindo-lhes uma velhice condizente com a importância que cada um
daqueles preciosos idosos tem para o progresso deste país. Isso sem contar com as
mais  de  50  casas  edificadas na chamada Vila  Vicentina,  que acolhem, nos seus
átrios, em torno de 200 pessoas carentes.

Fato é, senhoras e senhores, que a história edificada pela cidade de Belo Horizonte
certamente está em parte sustentada nesse pilar de cunho social e cidadão que é a
Cidade Ozanam. Esta,  por  sua vez,  vem solidificando sua trajetória  com uma via
compactada  pelos  esforços  de  homens  e  mulheres  que  abrem  mão  dos  seus
interesses pessoais e sua comodidade para doarem tempo, recursos e o próprio suor
em benefício dos menos aquinhoados.

Tudo isso torna inequívoco que a semente plantada, há mais de dois séculos, por
um homem simples e de coração generoso, no caso São Vicente de Paulo, regada
em seguida por Frederico Ozanam, fundador da SSVP, caiu em terreno fértil e, apesar
da  aridez  enfrentada  ao  logo da caminhada,  continua  dando  bons  frutos.  Que o
Senhor  Jesus  continue levantando,  nessa geração  e gerações futuras,  homens  e
mulheres revestidos de boa vontade para dar continuidade às obras mantidas pela
SSVP.

Registro ainda que, em qualquer tempo, esta homenagem seria muito bem-vinda;
entretanto  não  posso  olvidar  em  dizer  que  não  haveria  outro  momento  mais
importante que este para essa grande honraria, já que, no dia 22/8/2014, completará
17  anos  da beatificação  de  Frederico  Ozanam,  fundador  da  SSVP e  patrono  da
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instituição  ora  homenageada.  Portanto  a  Cidade  Ozanam,  por  meio  de  sua
presidente,  ora  manifestante,  bem  como  todos  os  funcionários,  colaboradores  e
voluntários,  externa  seus  sinceros  agradecimentos  à  Assembleia  Legislativa  de
Minas,  na  pessoa  do  seu  digníssimo  presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  em
especial ao honrado e atuante deputado Paulo Lamac, pela iniciava que desembocou
nesta homenagem.

Por último, desta tribuna, quero agradecer a todos os presentes, aproveitando o
ensejo para convidar a todos aqueles que ainda não conhecem a Cidade Ozanam a
visitarem nossas dependências, bem como a se engajarem nas nossas obras sociais,
contribuindo com o seu valioso trabalho. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação do cantor Paulo

Veloso, que, acompanhado do tecladista e violonista Tiago Mozelli, cantará o Hino a
São Vicente de Paulo e, em seguida, o Hino a Frederico Ozanan.

- Procede-se à apresentação musical.
Apresentação Artística

O locutor - Assistiremos agora a uma apresentação artística com as crianças da
Creche Odete Valadares: Ana Clara, Tayla, Samuel Henrique, Gabriel, Cléber, Arthur
Pietro,  Manuela,  Alexandro,  Pedro  Henrique,  Thales  e  Letícia,  com  a  música
Depende de nós, de Ivan Lins e Vítor Martins.

- Procede-se à apresentação artística.
O presidente - Minha caríssima Marília e todos os nossos demais convidados, esta

é uma solenidade bastante simples e objetiva porque é um reconhecimento,  uma
homenagem que se faz a esse trabalho tão louvável. Sabemos que existem outras
atividades ainda na noite de hoje, então não nos prolongaremos muito. Eu gostaria
muito de agradecer a presença de cada um e de cada uma e aos nossos convidados
à  Mesa:  Alberto,  vice-presidente  do  Conselho  Metropolitano  de  Belo  Horizonte;
consócia  Ada  Ferreira,  coordenadora  da  Zona  2  da  América  do  Sul,  que  aqui
representa o Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo;
Marcelo de Almeida, presidente do Conselho Central Nossa Senhora Aparecida, que
aqui representa os demais conselhos centrais; Pe. Sebastião de Carvalho Chaves,
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reverendíssimo diretor espiritual da Cidade Ozanam; e Antônio Rodrigues, advogado,
que aqui representa todos os funcionários, colaboradores e voluntários da Cidade
Ozanam. É de fato uma grande satisfação para esta Casa fazer aqui, publicamente, o
reconhecimento  do  brilhante  trabalho  desenvolvido  nesses  75  anos  pela  Cidade
Ozanam.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para as especiais de segunda-feira, dia 25, às 14 e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/8/2014

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

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Dinis  Pinheiro  -  Entrega de Placa -  Palavras  da  Sra.  Tereza  da Gama
Guimarães  Paes  -  Palavras  do  Deputado  João  Leite  -  Palavras  do  Presidente  -
Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - João Leite - Sebastião Costa.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
- O deputado Joâo Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação Benjamin Guimarães
- Hospital da Baleia pelos 70 anos de sua criação.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra.  Tereza da Gama

Guimarães Paes, diretora-presidente da Fundação Benjamin Guimarães - Hospital da
Baleia; o Exmo. Sr. Felipe Caram, subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde,
representando o secretário de Estado de Saúde, José Geraldo Prado; a Exma. Sra.
Valma Leite da Cunha, promotora de justiça; e os Exmos. Srs. Roberto Fagundes,
presidente da Associação Comercial de Minas Gerais - ACMinas; e deputados João
Leite e Dinis Pinheiro, presidente desta Casa e autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos vereadores Nilton Ferreira da

Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Nova  União;  e  Jair  Higino  Rodrigues.
Registramos também a presença de diversos gerentes, diretores, superintendentes e
de todos os colaboradores da grande família do Hospital da Baleia.

Registramos  também  o  recebimento  de  mensagem  que  nos  foi  enviada  pelo
senador Aécio Neves, por meio da qual cumprimenta a entidade homenageada, na
pessoa que a representa na Mesa de honra, a diretora Tereza Guimarães. Parabeniza
também o deputado Dinis Pinheiro pela iniciativa.

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

pelo saxofonista Fabiano Melo.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro
Exmo.  Sr.  1º-vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  dileto

amigo,  deputado  Ivair  Nogueira;  Sra.  Diretora-Presidente  da  Fundação  Benjamin
Guimarães-Hospital  da  Baleia,  Dra.  Tereza  da  Gama  Guimarães  Paes,  essa
extraordinária mulher, dedicada, aguerrida, brava na defesa das causas sociais. Sua
bela história de vida é o que nos encanta, quando testemunhamos uma mulher cada
vez mais participativa, protagonista na construção de uma sociedade melhor,  mais
fraterna, mais justa. A você, Dra. Tereza, nosso carinho, nosso aplauso, e que Deus a
abençoe nessa bela caminhada!
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Quero saudar  o subsecretário  de  Vigilância  e Proteção à Saúde,  Felipe Caram,
grande amigo, defensor duro da saúde de Minas Gerais e do Brasil, representando o
secretário  de  Estado de Saúde de Minas  Gerais,  o fraterno  amigo José Geraldo;
Exma. Sra. promotora de Justiça, Dra. Valma Leite, nosso abraço e nosso carinho - é
uma alegria enorme revê-la; o presidente da Associação Comercial de Minas Gerais,
esse  grande  mineiro  altamente  comprometido  com  o  desenvolvimento  de  Minas
Gerais,  estimado amigo Roberto Fagundes -  é uma satisfação enorme tê-lo  aqui;
esse grande exemplo de vida pública, querido e admirável por BH, por Minas, por
todos e, de forma especial, pelos atleticanos - e eu sou um deles -, deputado João
Leite;  senhoras  e  senhores,  amigos  e  amigas;  farei  uma  breve,  uma  singela
saudação, até porque saudar e reverenciar essa instituição magnânima é realmente
um desafio extraordinário.

Fico falando por Minas e pelo Brasil afora sobre as fragilidades, sobre as mazelas
que o Brasil está vivenciando: o Brasil da desigualdade, o Brasil que pouco cresce, o
Brasil dos juros altos, o Brasil da carga tributária. Um Brasil que, lamentavelmente,
está fazendo renascer a inflação, um Brasil que, acima de tudo, não tem cuidado com
a  generosidade,  com  o  carinho  e  com  o  amor  do  povo  brasileiro,  até  porque,
presidente  Ivair  Nogueira,  para  cuidar  do  povo,  para  cuidar  do  próximo  e  do
semelhante, obrigatoriamente, você tem de transportar  ao cidadão mais pobre, ao
cidadão mais carente, uma boa saúde, uma saúde eficiente, dinâmica, rápida, uma
saúde próxima. Infelizmente o Brasil não tem tratado da saúde pública com prioridade
absoluta.  Conseguimos verificar  que a dor  é muito  grande e  que  a  dificuldade é
enorme para um cidadão simples buscar uma consulta, um exame, uma cirurgia, um
atendimento mais qualificado, mais especializado.

Tive a oportunidade, Dra. Tereza, ao lado de tantos deputados, homens, mulheres,
sonhadores e idealistas, de contar com sua estimável colaboração, de promover uma
cruzada, certamente uma das mais significativas da minha pequenina história de vida:
o  Assine  +  Saúde.  Relembro-lhes  aqui  a  coragem,  a  força,  a  união  de  Minas,
buscando a coleta de assinaturas para a apresentação de um projeto de iniciativa
popular em Brasília, de modo que o governo federal pudesse investir 10% da receita
bruta na saúde. Sempre tenho dito, e reafirmo aqui, que a saúde pública no Brasil
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está  caminhando  aos  trancos  e  barrancos  pela  participação  constitucional  dos
Estados, pela participação constitucional e obrigatória dos municípios e, acima de
tudo, presidente Ivair, pelo coração, pela força da generosidade do povo brasileiro.
Essa é a dura realidade que estamos vivenciando.

O Brasil, há pouco, Roberto Fagundes, foi alçado à condição de 6ª ou 7ª economia
do mundo, mas, quando se fala da saúde, até os países africanos estão investindo
mais que o Brasil. Se fizermos um cotejo, um paralelo entre a Argentina e o Chile,
essa  comparação  também  vai  decepcionar  o  povo  brasileiro.  Hoje,  Dra.  Tereza,
quando se leva em consideração o índice  per capita, 75 países estão promovendo
mais  investimentos  na  saúde  que  o  Brasil.  É  por  isso  que  digo,  na  condição de
mineiro, de ser humano, de cristão e de empregado dos mineiros, que sonho, sonho
muito com um novo Brasil,  com um novo tempo, com um novo caminho, com um
Brasil  que,  verdadeiramente,  possa cuidar  do  seu povo e,  acima de  tudo,  possa
valorizar  a  saúde,  com  carinho,  com  responsabilidade,  com  eficiência,  com
planejamento e com eficácia, da mesma maneira que o Hospital da Baleia faz com
seu povo, com sua gente. Se por um lado estamos externando nossa tristeza e nossa
frustração com alguns acontecimentos pelo Brasil afora, por outro, nosso coração fica
cada dia mais vivo, mais forte e revigorado, para que possamos cumprir nosso dever,
até porque existe uma obra  que hoje  celebra  70  anos,  uma obra  que,  na minha
análise, é uma obra santa, uma obra luminosa que nos inspira, que nos dá força e
nos dá coragem para fazer da nossa vida pública um instrumento de enfrentamento
dessas mazelas, dessas desigualdades, dessas injustiças.

Quero aqui, Dra. Tereza, reverenciar essa belíssima obra. Ah, como seria bom se o
Brasil virasse seus olhos e abrisse seu coração para uma obra espetacular como a do
Hospital da Baleia. Setenta anos. A imprensa, há pouco, indagou-me o porquê dessa
homenagem. Ora, não somente o Dinis Pinheiro, não somente a Assembleia, mas
certamente Minas e o Brasil querem aplaudir e homenagear essa obra extraordinária,
essa instituição fenomenal. É uma história, uma saga talhada, forjada no trabalho, na
coragem, na dedicação de dedicar aos mais pobres, ao ser humano mais carente,
uma obra extraordinária, de um senso humanitário e fabuloso que muito nos encanta,
e uma equipe muito qualificada e zelosa.
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Quero aqui, Dra. Tereza, deixar o meu abraço, meu aplauso e meu carinho. Acho
que compete a cada um de nós abraçar este momento e, certamente, absorver a
inspiração e um bom aprendizado para que a gente possa, em cada missão que a
vida nos apresentar, seguir esses mesmos passos, essas mesmas pegadas.

Aí, sim, haveremos de ter, deputado João Leite, uma vida melhor, uma sociedade
mais humana, mais cristã, mais solidária, mais justa. É o que desejo. Esse é o meu
sonho e certamente o sonho que brota no coração de cada um dos senhores e das
senhoras.

Portanto, Dra. Tereza, quero aqui, como presidente da Assembleia, na condição de
mineiro, de ser humano e de cristão, reverenciar para valer essa belíssima obra, essa
obra luminosa, recheada de carinho, essa obra que, a cada dia mais, transforma a
vida de BH, dos mineiros, que faz o bem e está semeando, acima de tudo, a luz, a luz
do amor aos mais pobres, a luz do amor a quem mais precisa. Portanto deixo a minha
palavra de carinho, deixo a minha palavra de gratidão por tudo que o Hospital da
Baleia tem feito a BH, a Minas e ao Brasil.

Sintam-se em casa, senhoras e senhores. Meus parabéns a cada um de vocês,
porque vocês fazem parte da edificação dessa obra, que realmente nos marca, nos
dá força e nos  dá  vibração para  que possamos fazer  desta  uma vida totalmente
destinada à felicidade dos outros.

Dra. Tereza, portanto, nosso abraço, força, sucesso e êxito. Continue em frente,
com esse dinamismo, com essa luz, com essa energia, com essa garra e, acima de
tudo, com esse amor no coração. Minas lhe deve muito, Minas deve muito ao Hospital
da  Baleia e aos seus antepassados,  àqueles  que iniciaram e fizeram brotar  essa
belíssima obra.

Quero  aqui  formular  os  nossos  votos  realmente  de  prosperidade,  de  força  e
coragem  para  continuar  fazendo  o  bem,  porque  a  melhor  maneira  de  buscar  a
felicidade própria é você levar, de forma generosa, a felicidade ao próximo e ao seu
semelhante. Isso realmente nos dá uma força enorme.

Eu me despeço, pois tenho outro compromisso ainda. Esse exemplo de vida do
Hospital da Baleia haverá de ficar guardado aqui, do lado esquerdo de meu peito.
Certamente ele está armazenado nos corações dos mineiros. E digo a cada um dos
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senhores e das senhoras: passar a vida inteira lutando pelos outros é ter uma vida
nobre,  é  uma vida  que vale  a pena.  Parabéns,  Hospital  da Baleia.  Que Deus os
abençoe! Paz, saúde, alegria e luz, luz para continuar iluminando o caminho de Minas
e do Brasil.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente  da

Assembleia Legislativa, fará a entrega à diretora-presidente da Fundação Benjamin
Guimarães -  Hospital da Baleia,  Sra.  Tereza da Gama Guimarães Paes, de placa
alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  traz  os  seguintes  dizeres:
“Referência  nacional  em  medicina  de  alta  complexidade,  a  Fundação  Benjamin
Guimarães-Hospital  da  Baleia  é,  hoje,  uma  das  instituições  de  saúde  mais
importantes e respeitadas do Estado. Com 1.200 colaboradores e atendimento em 22
especialidades,  a  entidade  realiza,  anualmente,  500  mil  procedimentos,  85%  dos
quais pelo SUS. Êxito que só é possível graças a uma gestão humana e transparente,
pautada na excelência, na sustentabilidade e, principalmente, na solidariedade. Em
reconhecimento  à  indispensável  contribuição  da  Fundação  Benjamin  Guimarães-
Hospital da Baleia para a saúde do povo mineiro, a Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais  concede-lhe justa homenagem, na ocasião do  aniversário de 70
anos de sua fundação”.

O presidente - Convido nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro, para nos dar a
honra de fazer a entrega juntamente com a Dra. Valma.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes

Exmos. Srs. Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais; Felipe Caram, subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde, representando
o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, José Geraldo Prado; Valma Leite
da  Cunha,  promotora  de  Justiça;  Roberto  Fagundes,  presidente  da  Associação
Comercial  de  Minas  Gerais  -  ACMinas;  deputado  João  Leite;  e  deputado  Dinis
Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem; boa noite.

Primeiramente, na pessoa do deputado Dinis Pinheiro, gostaria de cumprimentá-los



623
____________________________________________________________________________

e de agradecer  a  esta  nobre  Casa a  homenagem que ora  recebemos.  Agradeço
também  a  presença  de  todos,  principalmente  das  autoridades  governamentais  e
dosrepresentantes dos cidadãos de Minas Gerais.  Agradeço ainda a presença de
parceiros, dos integrantes do nosso Conselho Curador e de profissionais da nossa
instituição, que fizeram questão de estar aqui presentes.

É com muita alegria que comemoramos os 70 anos do Hospital da Baleia. Num ano
tão emblemático para nós, tenho a certeza de que o nosso bisavô e fundador do
hospital, Benjamin Ferreira Guimarães, ficaria orgulhoso da história que construímos
com o que ele nos legou. Benjamin foi um homem à frente do seu tempo, idealista e
de espírito empreendedor. Na verdade, era um homem que sonhava, tinha força e
energia para realizar seus sonhos, sempre muito comprometido com as causas da
saúde.

Além da Fundação Benjamin Guimarães, mantenedora do Hospital da Baleia, ele
também foi responsável pela construção de escolas, santas casas e vários hospitais
em Minas e em outros estados. Desde a sua fundação, nosso hospital oferece suas
melhores  competências  à  população  e  nossos  números  merecem  destaque.
Realizamos, anualmente, mais de 500 mil procedimentos, em sua maioria por meio
do Sistema Único de Saúde. Em 2013, foram feitas mais de 13 mil cirurgias, 27 mil
sessões  de  quimioterapia  e  38  mil  sessões  de  hemodiálise.  São  números
impressionantes. Por dia, atendemos mais de 4.400 pacientes em todas as nossas
unidades e oferecemos tratamento em 23 especialidades médicas. Somos referência
estadual em nefrologia, neurocirurgia, oncologia, ortopedia, pediatria e tratamentos de
fissuras  labiopalatais.  Também  somos  hospital  de  ensino,  credenciado  pelos
Ministérios da Saúde e da Educação. A cada ano, recebemos mais de 4 mil alunos
em formação na área de saúde. Essa trajetória de sucesso foi construída com muito
trabalho e dedicação, numa realidade desafiadora, como disse bem o deputado Dinis
Pinheiro.

A maioria  das instituições filantrópicas deste país  está passando por  momentos
muito difíceis, e o Hospital da Baleia, para dizer-lhes a verdade, tem de se reinventar
a cada dia para garantir sua sustentabilidade. Num momento de homenagem pelos
70 anos da nossa atuação, não podemos deixar de frisar que as causas da saúde são
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complexas, urgentes e merecem um olhar atento e ações eficazes por parte de toda a
sociedade, além de mais recursos, é claro, como disse o deputado Dinis Pinheiro. O
governo federal  investe  menos  de 6% de seu orçamento  em  saúde.  Valores  per
capita  muito  aquém  dos  investidos  por  países  como  Costa  Rica,  Venezuela  e
Colômbia são investidos num país que tem a grandiosidade do Brasil.  Então, tudo
isso  precisa  ser  revisto.  Por  isso,  destacamos  a  importância  dos  representantes
públicos que aqui estão na luta pelas causas da saúde e digo-lhes que necessitamos
do apoio e da intervenção desta Casa para manter e melhorar nossos atendimentos.
A Assembleia Legislativa foi e sempre será parceira do Hospital da Baleia. Temos aqui
representantes que nos ajudam - o querido deputado João Leite representa todos
eles -, e lhes digo que precisamos desta Casa para fortalecer a aliança com nossos
governantes, sempre com o intuito de beneficiar a população que é tão carente e tão
necessitada dos tratamentos de alta complexidade como os que oferecemos.

Para cumprir uma pauta de tempo, encerro reafirmando que o maior ativo de nossa
instituição é a credibilidade, que se deve principalmente à experiência acumulada ao
longo de 70 anos; à dedicação integral de nossos profissionais, a quem agradeço
novamente;  à  qualidade  dos  nossos  serviços;  e  à  eficácia,  à  austeridade  e  à
transparência  de  nossa  gestão,  cada  vez  mais  inovadora  e  sempre  focada  em
resultados e na perenidade da instituição. E tudo isso sem perder o nosso maior valor
e a nossa essência, que é a filantropia.

Sabemos  que  ainda  há  muito  a  ser  feito,  mas  este  é  um  momento  de
comemorarmos, de celebrarmos as conquistas já alcançadas e de olharmos adiante
para consolidarmos a história de sucesso do Hospital da Baleia. Mais uma vez, em
nome de todos que atuam conosco, agradeço à Assembleia esse reconhecimento da
nossa atuação solidária e competente. O Hospital da Baleia, reafirmo aqui,  é uma
casa a serviço da saúde e da vida. Muito obrigada.

Palavras do Deputado João Leite
Exmo. Sr. deputado Ivair Nogueira, 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais; caríssima Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes, diretora-presidente
da Fundação Benjamin Guimarães - Hospital da Baleia; Felipe Caram, subsecretário
de Vigilância e Proteção à Saúde, representando nosso caríssimo secretário José
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Geraldo Prado; Exma. Sra. Valma Leite da Cunha, promotora de Justiça; caríssimo
amigo Roberto Fagundes,  presidente da Associação Comercial  de Minas Gerais  -
ACMinas; senhoras e senhores, boa noite.

Queria saudar todos os que compõem a Fundação Benjamim Guimarães, todos do
Hospital da Baleia aqui presentes: os corpos médico e administrativo, os conselheiros
e  também  as  voluntárias  e  os  voluntários,  que,  como  sabemos,  têm  um  papel
fundamental  para  o  hospital  cumprir  missão  tão  importante  na  história  de  Minas
Gerais e do Brasil. Lembro-me aqui de tantos que se esforçam, em nosso Estado, a
fim de dar condições para o Hospital da Baleia continuar sendo essa porta aberta
permanentemente para o cidadão de Minas Gerais em seus momentos mais difíceis.

A TV Assembleia é transmitida para mais de 300 municípios do Estado e, neste
momento, caríssimo Damião, devemos pensar em uma pessoa lá do interior que já foi
atendida nesse hospital. Assim, de alguma forma, neste momento, o nosso Estado
está homenageando o hospital também de longe.

Queria dar  uma palavra  muito  breve de apoio  total  e,  especialmente,  dirigi-la  à
promotora das fundações, Dra. Valma. O Brasil convive, neste momento, com uma
grande contradição. Imaginem se os que estão à frente do governo da União, dos
estados e dos municípios tiverem de dar conta de tudo, por não haver espaço para a
filantropia, para a participação das associações e das entidades. A Dra. Valma tem o
papel fundamental de proteger fundações como essa, com uma história de 70 anos;
além de preservar vidas, atender e abrir uma porta permanente para os carentes e
necessitados que buscam atendimento médico, no momento mais difícil de sua vida,
ela precisa proteger uma instituição que tem, sem dúvida, a maior reserva ambiental,
florestal,  dentro  de  Belo  Horizonte.  Estamos falando de uma fundação totalmente
comprometida  com  a  população  de  Minas  Gerais,  com  a  população  de  Belo
Horizonte.

Creio que esse é o momento de o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e a
Câmara dos Deputados protegerem as nossas fundações. Imaginem se um governo
que pegou 98% do Fundo Nacional de Assistência Social e colocou no Bolsa Família
dará conta de exterminar fundações como a Fundação Benjamin Guimarães. Creio,
Dra.  Valma,  que  é  o  momento  de  esse  aguerrido  Ministério  Público,  que  tanto
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respeitamos e que acompanha a vida de Minas Gerais, proteger as fundações desse
ataque permanente que vêm sofrendo. Existe uma grande dificuldade de se conseguir
o título de filantropia. Estamos acompanhando a perseguição, o fechamento de Apaes
no  Brasil.  Chegou  o  momento  de  os  promotores  e  procuradores  de  Justiça
protegerem nossas fundações. Chegou o momento de todos nós, especialmente este
Poder Legislativo, trabalharmos nesse sentido.

Vivemos um momento  em que,  por  meio de  uma medida provisória,  o governo
federal tenta implantar uma nova Câmara dos Deputados, um novo Poder Legislativo
que  decidirá  longe  dos  plenários,  onde  estão  os  representantes  escolhidos  pela
população. Eles querem decidir,  em conselhos, o que acontecerá com a vida dos
brasileiros. Temos, portanto, que reagir.

Os 70 anos de uma fundação parecem-me, Damião, Manuel, o exemplo mais forte
para mostrarmos como se faz. Quero homenagear a Fundação Benjamim Guimarães
-  Hospital  da  Baleia  pela  contribuição;  e  quero  homenagear  todos  os  que  o
administram dando sua vida e, em alguns momentos, seus bens para atender aos
mais carentes, enquanto um governo insensível acha que dará conta de administrar à
moda da cortina de ferro. E não dará conta da saúde, da educação, da segurança
pública, do Estado.

A Fundação Benjamim Guimarães, o Hospital da Baleia, seus administradores e
seus fundadores  merecem todo o reconhecimento  do Poder  Legislativo  de  Minas
Gerais, da Assembleia Legislativa. Parabéns!

Palavras do Presidente
Exma.  Sra.  Tereza da Gama Guimarães Paes,  diretora-presidente da  Fundação

Benjamin  Guimarães -  Hospital  da  Baleia;  Exmo. Felipe  Caram, subsecretário  de
Vigilância  e  Proteção  à  Saúde,  representando  nosso  caríssimo  secretário  José
Geraldo Prado; Exma. Sra. Valma Leite da Cunha, promotora de Justiça; Sr. Roberto
Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  de  Minas  Gerais;  meu  amigo
deputado João Leite; coube a mim representar aqui o deputado Dinis Pinheiro, autor
do requerimento que deu origem a esta justa homenagem. Digo que os 70 anos do
Hospital  da  Baleia  que  comemoramos  nesta  noite  consistem  numa  história  que,
aliando tradição e modernidade, resultou numa das maiores referências na promoção
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da saúde em Minas Gerais. Um hospital geral com 22 especialidades e com 85% de
seus atendimentos dedicados ao Sistema Único de Saúde, recorrendo ao trabalho de
mais de 300 médicos e 70 residentes anuais em seu hospital de ensino, é fruto de
uma ideia do industrial mineiro Benjamin Guimarães, despertada pelas necessidades
da população carente, especialmente das crianças.

A personalidade que criou a instituição, que logo atingiria renome nacional, também
emprestou seu nome ao vapor que navega no Rio São Francisco. Dotado de uma
alma sábia e generosa, tinha uma enorme capacidade de trabalho, que o levou de
simples caixeiro a empresário de indústrias têxteis e banqueiro. Onde instalava um
ramo de  suas  atividades,  fundava  uma instituição de  proteção  aos  necessitados.
Construiu as santas casas de Pitangui, Oliveira e Barbacena, mas sua grande obra foi
o Hospital da Baleia, inaugurado em 1944.

Integrando a cruzada mineira contra a tuberculose, foi instalado na antiga Fazenda
da  Baleia,  doada  pelo  então  governador  Benedito  Valadares,  localizada  numa
importante área de nascentes e matas, que proporcionava aos pacientes o contato
com o ar puro e a natureza para o restabelecimento de suas condições de saúde.
Benjamin  Guimarães  financiou  a  construção,  voltada  para  crianças  filhas  de  pais
tuberculosos. Atendendo jovens portadores de problemas locomotores, sequelas da
própria  tuberculose,  da  poliomelite  e  outras  doenças  neurológicas,  o  conjunto  de
hospitais foi se especializando no tratamento ortopédico e cirúrgico, vindo também a
atender adultos.

Com  o  trabalho  de  primeira  ordem  desenvolvido  pela  equipe  do  médico  José
Henrique da Matta Machado, passou a ser bastante requisitado na área da ortopedia,
tornando-se o primeiro hospital em Minas Gerais a oferecer residência médica nessa
especialidade.

A fundação que leva o nome de Benjamin Guimarães foi dirigida por mais de duas
décadas pelo Dr. Baeta Vianna, que convidou as Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria  para  que  atuassem nas  funções  assistencial  e  educativa.  Oferecendo  hoje
procedimentos  de  alta  complexidade,  com  uma  equipe  reconhecida  por  sua
capacidade e com uma gestão que valoriza a humanização da saúde, o Hospital da
Baleia  é  reconhecido  e  admirado  por  toda  a  população  de  Belo  Horizonte.  Esta
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homenagem celebra, portanto, a notável trajetória de uma instituição que goza de
enorme credibilidade e respeito. A Assembleia de Minas, por tudo isso, comemora
com  imenso  orgulho,  junto  à  Dra.  Tereza  da  Gama  Guimarães  Paes,  sua  atual
diretora,  as sete décadas de sucesso desse brilhante empreendimento. Parabéns.
Muito obrigado.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  mais  uma  apresentação  do

saxofonista Fabiano Melo, que interpretará as canções Besame mucho, de Consuelo
Velásquez,  um  pot-pourri  de  Asa branca  e Vida  de  viajante,  de Luiz  Gonzaga,  e
Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Parabéns.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
26/8/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/7/2014
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Romel Anízio, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  deputado Romel  Anízio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli
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Simões Pires (4), secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (24
e 27/6/2014 e 5/7/2014), e dos Srs. Flávio Ricardo Campos da Silveira, gerente de
Qualidade  do  Sindicafé-MG  (12/6/2014),  deputado  federal  Bernardo  Santana  de
Vasconcellos (14/6/2014),  deputado federal  Júlio  Delgado (4/7/2014),  André Merlo,
secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (4/7/2014).  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.748/2013,  5.207  e  5.270/2014  (deputado  Inácio  Franco);  4.755/2013,  5.220  e
5.271/2014  (deputado  Fabiano  Tolentino),  todos  em  turno  único;  2.955/2012  e
4.922/2014, no 1º turno (deputado Romel Anízio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente retira de pauta o Projeto
de Lei nº 2.955/2012, por não cumprir os pressupostos regimentais. Após discussão e
votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei
4.165/2013 (relator: deputado Romel Anízio) com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.780/2013 e 5.177/2014 (relator: deputado Romel
Anízio)  com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  votada em
separado. Votam "sim" os deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco e Romel
Anízio. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por  sua vez,  os  Projetos  de Lei  nºs  5.106,  5.129 e 5.189/2014 (relator:  deputado
Romel Anízio), que receberam parecer por sua aprovação. Votam "sim" os deputados
Antônio  Carlos  Arantes,  Inácio  Franco  e  Romel  Anízio.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 7.760/2014. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 4.668/2013, 4.842, 4.847, 4.848, 4.869, 4.895, 4.930, 5.004 e 5.008/2014. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:
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nº  10.441/2014,  do  deputado Sávio  Souza Cruz,  em que solicita  seja  realizada
reunião com convidados da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para
debater  a  comercialização  generalizada  de  sementes  com  padrão  de  qualidade
abaixo do permitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

nº  10.442/2014,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Inácio  Franco e  Romel
Anízio, em que solicitam seja encaminhado à Sra. Cleide Edvirges Santos Laia voto
de congratulações por  sua nomeação para  o  cargo  de secretária  de  Produção e
Agroenergia, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desejando-lhe
sucesso na condução dessa Secretaria.

nº  10.443/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em
audiência pública, a implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR - no Estado.

nº  10.444/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  e  dar  encaminhamentos  à  efetiva
implementação  da Lei  nº  13.965,  de  27/7/2001,  que  cria  o  Programa Mineiro  de
Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação
do Pequi e demais frutos e produtos nativos do cerrado - Pró-Pequi, regulamentada
pelo Decreto n° 42.646, de 5/6/2002.

nº 10.445/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministro de Minas e Energia para debater as medidas e ações relacionadas à
gestão dos recursos hídricos na Represa de Furnas e ao rebaixamento das águas da
Represa do Peixoto, localizada no Rio Grande, tendo em vista os grandes impactos
econômicos, sociais e ambientais que tais medidas poderão ocasionar nas regiões,
com  reflexos  na  agricultura,  no  turismo,  no  abastecimento  público  de  água,  na
produção de pescados, na atividade pesqueira e na economia local.

nº  10.446/2014,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Inácio  Franco e  Romel
Anízio, em que solicitam seja realizada reunião m Agropecuária e m para debater, em
audiência  pública,  no  Município  de  Campo  Florido,  a  situação  do  setor
sucroenergético do Estado durante a 6ª Canacampo Tech Show .

nº  10.447/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Copasa pedido de informações para esclarecer os motivos do atraso
na execução das obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgotos do
Município de Delfinópolis.

nº  10.448/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministro da Integração Nacional pedido de providências solicitando a
adoção de medidas concretas de revitalização do Rio São Francisco para promover a
recuperação de suas nascentes, a proteção das matas ciliares e sua despoluição,
tendo em vista sua situação extremamente preocupante em termos de qualidade e
quantidade de águas, de trechos assoreados, das precárias condições de suas matas
ciliares e outros problemas constatados nesse curso d'água no Estado.

nº  10.449/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Plenário pedido para que o Projeto de Lei nº 2.686/2011, que cria o
cadastro estadual dos consumidores de produtos agrotóxicos no Estado e dá outras
providências, seja distribuído à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
para emitir parecer quanto ao mérito, no 1º turno.

nº  10.454/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja
realizado  reforço  de  efetivo  pessoal  e  estrutura  operacional  de  defesa social,  no
Município  de  Boa  Esperança  e  região,  tendo  em  vista  aos  inúmeros  casos  de
violência, furtos e roubos ocorridos, em especial, na zona rural desses municípios.

nº  10.455/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para
que seja criada uma força-tarefa para aprofundar  investigações,  apurar  e coibir  a
violência no campo, especialmente em relação aos casos que constam em boletins
de  ocorrência  da  Polícia  Militar  lavrados  nos  Municípios  de  Curvelo,  Felixlândia,
Corinto, Josenópolis, João Pinheiro, Buritizeiro, Paracatu, Jequitaí, Claro das Poções,
Lassance, Bocaiuva, Brasilândia de Minas, Várzea da Palma, Augusto de Lima, Três
Marias,  Olhos  D'Água,  Taiobeiras,  São  Gonçalo  do  Abaeté,  Diamantina  e  São
Gonçalo do Rio Abaixo.

nº  10.521/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para
que seja realizado esforço de elevação da segurança na área rural dos Municípios de
Claro  dos  Poções  e  Jequitibá,  em  face  do  clima  de  insegurança  relatado  por
moradores locais.

nº  10.523/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhada ao comandante-geral da PMMG as notas taquigráficas da reunião da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, realizada em 11/6/2014, que teve
por  finalidade  retomar  o  debate  sobre  segurança  no meio  rural  com o  crescente
aumento de furtos e roubos nas fazendas no Estado, acompanhadas dos documentos
entregues pelos participantes.

nº  10.524/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao chefe da Polícia Civil as notas taquigráficas da reunião da Comissão
de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  realizada  em  11/6/2014,  que  teve  por
finalidade retomar o debate sobre segurança no meio rural com o crescente aumento
de furtos e roubos nas fazendas no Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  10.450/2014,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de informações sobre o Processo
nº 0528696-89.2014.8.13.0024, que busca qualificar o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros  -  AVCB -  como pré-requisito  para  a  formalização de procedimento  de
licença de operação, de licença de operação corretiva e de autorização ambiental de
funcionamento - AAF -, movido pelo Ministério Público de Minas Gerais, bem como
pedido de informações sobre as providências tomadas pelo referido Ministério para a
manutenção da suspensão dessa liminar.

nº 10.451/2014, do deputado Antonio Lerin, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  para debater,  em audiência
pública, no Município de Uberlândia, a situação provocada pela suposta quebra de
contrato entre a Empresa JBS e os avicultores da região.

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

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Antonio Lerin - Tony Carlos.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/8/2014
Às 17h15min, comparece no auditório da Associação Comercial e Empresarial de

Itabirito  o  deputado  Durval  Ângelo.  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 conhecer os trabalhos de ressocialização dos recuperandos da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - em Itabirito e ouvir
demandas  do  sistema prisional  da  região.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Aparecida Ribeiro Hudson, presidente
da Apac em Itabirito; e os Srs. Antônio Francisco Gonçalves, juiz diretor do Foro da
Comarca de Itabirito; Umberto de Almeida Bizzo, promotor de justiça da 2ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Itabirito; Wagner Washington Silva, advogado do Núcleo de
Assistência Judiciária e Valdeci Antônio Ferreira, diretor executivo da Fraternidade
Brasileira de Assistência aos Condenados -  FBAC -, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas  considerações  iniciais  e  solicita  que  a  equipe  de  jornalismo da  Assembleia
Legislativa registre imagens das obras da Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados, em construção no Distrito de Marzagão, em Itabirito. Logo após, passa
a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência
retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.327/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 677/2014, o projeto de lei em
epígrafe,  do  governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito  adicional  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG - e do Fundo Especial do Poder Judiciário.

Publicado no  Diário  do  Legislativo em 2/7/2014,  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  20  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  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais - TJMG -, até o valor de R$228.309.097,05, que se destinam
a atender despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$27.309.097,05,
e  despesas  com  proventos  de  inativos  civis  e  pensionistas,  até  o  valor  de
R$201.000.000,00.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
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 à 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.
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Segundo  a  Mensagem  nº  677/2014,  que  encaminhou  o  projeto,  os  recursos
destinam-se  a  atender  a  despesas  do  TJMG  nos  projetos  e  atividades  de  sua
competência constitucional e legal.

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 de Recursos Ordinários, até o
valor  de R$27.309.097,05; do excesso de arrecadação da receita de Contribuição
Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, do TJMG, até o valor de
R$134.670.000,00;  e  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Contribuição  do
Servidor para o Funfip, do TJMG, até o valor de R$66.330.000,00.

A  proposição  pretende  ainda  autorizar  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário, até o
valor de R$42.000,00, para atender a outras despesas correntes.

Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da
receita  de  recursos  diretamente  arrecadados  da  Fundação  Estadual  do  Meio
Ambiente - Feam -, para atender ao Convênio nº 249/2010. No entanto, no que se
refere  ao  convênio  em  questão,  consta  no  projeto  a  data  da  assinatura  de  seu
segundo termo aditivo, que ocorreu em setembro de 2013, sendo que o instrumento
jurídico foi originalmente firmado em outubro de 2010. Por essa razão, apresentamos
a Emenda nº 1, que objetiva corrigir essa impropriedade.

Por fim, 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 5.327/2014 em

turno único, com a Emenda nº 1, abaixo redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“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 do Meio Ambiente, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), conforme o Convênio nº 249/2010, firmado em 10 de outubro de 2010.”.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/8/2014
Presidência dos Deputados Rômulo Viegas e Hélio Gomes

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 689, 690, 691, 692 e 693/2014 (encaminhando o
Convênio  ICMS nº  62/2014,  Exposições  de  Motivos  da  Secretaria  de  Fazenda  a
respeito da concessão de Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte  mineiro  dos  setores  de  agricultura  familiar,  de  artefatos  de  material
plástico e de comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição, prejudicados
em sua competitividade ou impedidos de instalar-se em Minas Gerais, e requerimento
solicitando a retirada de tramitação da Indicação nº 40/2012, respectivamente), do
governador  do Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.463 a 5.466/2014 - Requerimentos nºs 8.648 a
8.740/2014  -  Requerimentos  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  outros  e  dos
deputados Anselmo José Domingos e outros, Paulo Lamac e outros, Sebastião Costa
e outros, Bosco e outros, Durval Ângelo e outros, Rômulo Veneroso e outros e Ivair
Nogueira  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Cultura,  de  Meio
Ambiente, de Saúde (2), de Prevenção e Combate às Drogas, de Segurança Pública
(2), do Trabalho, de Administração Pública e de Esporte e dos deputados Ulysses
Gomes  (2)  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados
Sargento Rodrigues e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Presidente - Designação de
Comissões:  Designação  das  Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  a
Indicação nº 103/2014 e sobre os vetos às Proposições de Lei nºs 22.287, 22.295,
22.306,  22.336,  22.337  e  22.352  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem
nº 693/2014; deferimento - Requerimentos dos deputados Sebastião Costa e outros,
Ivair Nogueira, Bosco e outros, Anselmo José Domingos e outros, Paulo Lamac e
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outros, e Rômulo Veneroso e outros, do deputado Durval Ângelo e da deputada Luzia
Ferreira e outros e da deputada Maria Tereza Lara e outros; deferimento - Questão de
Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André

Quintão - Carlos Henrique - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite
- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique
Caixa  -  Marques  Abreu -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 689/2014*
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  62,  de  9  de  julho  de  2014,
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.



639
____________________________________________________________________________

O referido Convênio altera o Convênio ICMS 45, de 26 de março de 2010, que
autoriza  as  unidades  federadas  que  especifica  a  conceder  isenção do ICMS nas
saídas de locomotivas.  A alteração promovida consiste no acréscimo do § 2º  que
autoriza  a  dispensa  do  ICMS  relativo  ao  diferencial  de  alíquotas  nas  operações
interestaduais, para as unidades federadas relacionadas no caput.

O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º
e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 62, DE 9 DE JULHO DE 2014
Publicado no DOU de 10.07.14
Altera o Convênio ICMS 45/10, que autoriza as unidades federadas que especifica

a conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  222ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 9 de julho de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

CONVÊNIO
Cláusula  primeira  -  O  parágrafo  único  da  cláusula  primeira  do  Convênio  ICMS

45/10, de 26 de março de 2010, passa a denominar-se § 1º, ficando acrescido o § 2º,
com a seguinte redação:

“§ 2º - Ficam as unidades federadas relacionadas no caput autorizadas a dispensar
o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais.”.

Cláusula segunda - Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2016 as disposições
do Convênio ICMS 45/10.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Flora Valladares Coelho, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
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Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito
Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Akio Valente
Wakiyama, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe
Julianelli  Afonso,  Minas  Gerais  -  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José
Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná - Luiz
Eduardo da Veiga Sebastiani,  Pernambuco -  Décio José Padilha da Cruz,  Piauí  -
Mário José Lacerda de Melo, Rio de Janeiro - Renato Augusto Zagallo Villela dos
Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Odir Alberto
Pinheiro  Tonollier,  Rondônia  -  Gilvan  Ramos  Almeida,  Roraima  -  Luiz  Gonzaga
Campos de Sousa, Santa Catarina - Antonio Marcos Gavazzoni, São Paulo - Andrea
Sandro  Calabi,  Sergipe  -  Jeferson  Dantas  Passos,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio
Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 690/2014*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte  mineiro  do  setor  de  agricultura  familiar,  prejudicado  em  sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/1975,

com a redação dada pelo art. 4° da Lei 19.979/2011.
Agricultura Familiar
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em. de Jurisp., v. 1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo
nosso).



642
____________________________________________________________________________

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1°  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V- às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade Federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo, o benefício provoca uma redução no preço da
mercadoria por ele alcançada, se comparada à mesma mercadoria com tributação
normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.
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Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A a  32-L,  da  Lei  n°  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de
industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria
industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,
de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de produtos eletroeletrônicos destinados a estabelecimento de contribuinte do
imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clinicas e hospitais, a
profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e
autarquias;

II -
III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado:
c) papelão ondulado.
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado:

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
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a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces e geleias, todos de frutas;
b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas;
c) na saída de conservas alimentícias vegetais e de cogumelo;
d) na saída de extrato, suco ou molho de tomate, inclusive ketchup”;
VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X -
XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

XII -  ao estabelecimento prestador  de  serviço de transporte ferroviário,  de valor
equivalente a até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto incidente na
prestação.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.
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Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de pão
do dia promovidas por estabelecimento fabricante:

IV  - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão  do  dia,  serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados o prazo, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive  alevinos.  O
processamento de pescado ou o abate ou o processamento de aves, de gado bovino,
equídeo, bufalino, caprino, ovino, suíno, de forma que a carga tributária resulte no
percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) nas operações de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais ou de seu
processamento,  inclusive  defumados  ou  temperados,  e  de  saída  de  produto
industrializado comestível cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais.

Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se também quando o abate ou a pesca
forem realizados em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
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de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -
ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos
com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do  telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga
tributária  superior  à  devida,  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma
mercadoria,  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira
concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por
seu adquirente;

II  -  ao contribuinte distribuidor, atacadista ou centro de distribuição que promova
operação subsequente com mercadorias  destinadas a estabelecimento de mesma
titularidade ou de outros contribuintes sistema de compensação que reduza neutralize
a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Parágrafo único - O disposto no inciso  II  do  caput aplica-se também à operação
com mercadoria importada promovida pelo importador.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).
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Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II  - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e
dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a
apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e
aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração
anterior ao inicio de vigência do regime especial.

§ 1° - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios  de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2°  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:
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I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1°;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em divida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3° - O disposto no § 2° aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4° - O recolhimento a que se refere o inciso  II  do § 2°, inclusive em relação às
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3°:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5° - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

§ 6° - Para fins do disposto nos incisos I e II do caput, o regulamento estabelecerá
os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual do crédito
presumido.

§ 7° -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos
termos  do  §  6°  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de
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mineração, compreendendo todos os custos até a saída do minério em transferência.
Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de
serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro
definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor dos
débitos apurados pelos estabelecimentos do contribuinte, no respectivo período ou a
sua transferência para os períodos subsequentes.

§ 1° - O disposto no caput não se aplica aos créditos presumidos:
I  -  previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção;
II - concedidos nos termos do § 2° do art. 29.
§ 2° - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito

presumido excedente deverá ser estornada.
Art.  32-K -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS de até  100% (cem por  cento)  do  imposto  devido nas  operações de saída,
desde  que  a  medida  adotada  seja  adequada,  necessária  e  proporcional  para
assegurar a isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência, enquanto
perdurarem  os  efeitos  decorrentes  da  presunção  de  constitucionalidade  de  ato
normativo de outra unidade da Federação que conceda benefício ou incentivo fiscal
ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado nos
termos da legislação específica.

§  1°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  enviará  à  Assembleia  Legislativa
expediente com exposição de motivos para adoção da medida a que se refere o
caput, podendo a concessão retroagir à data da situação que lhe tiver dado causa.

§ 2° -  A Assembleia Legislativa, no prazo de noventa dias contados da data do
recebimento  do  expediente  a  que  se  refere  o  §  1°,  deverá  ratificar,  por  meio  de
resolução, a medida adotada.

§ 3° - Decorrido o prazo previsto no § 2° sem a ratificação legislativa, a medida
adotada permanecerá em vigor até que a Assembleia Legislativa se manifeste.

§ 4° - A medida adotada perderá sua eficácia:
I - cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado causa ou quando se

mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública;
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II - com sua rejeição pela Assembleia Legislativa, hipótese em que não poderá ser
adotada nova medida, ainda que permaneça a situação que a tenha motivado.

§ 5° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia
Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram, na forma deste artigo.

§  6°  -  A medida  prevista  no  caput poderá  ser  substituída  por  outro  tratamento
tributário que se mostre, em razão de caso específico, mais adequado, hipótese em
que sua adoção deverá ser justificada no expediente referido no § 1°.

Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado
de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de
comunicações de empresas situadas neste Estado.

Salientamos que a Lei n° 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;
II - no § 2° do art. 4° da Lei nº 13.449, de 2000.”
Importante salientar que, apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento serão concedidas mediante regime especial a todo o setor, porém de forma
individualizada, através de termo de adesão a ser homologado a requerimento de
cada contribuinte.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o
contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,
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em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter-lhe  oferecido
benefícios.

Nestes termos,  foram concedidos regimes especiais  às  empresas de agricultura
familiar, signatárias de Protocolos de Intenções.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:
-  crédito  presumido  nas  saídas  tributadas  de  produtos  da  agricultura  familiar

produzidos por seus filiados, de modo que a carga tributária resulte em 3% (três por
cento).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima pode ser estendido a
todo  o  setor,  mas  desde  que  as  empresas  beneficiadas  sejam  signatárias  de
Protocolo de Intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar
empregos no Estado de Minas Gerais.  Desta forma,  o regime especial  concedido
obedecerá ao disposto no Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto.

Assim sendo, propomos o envio à Assembleia do presente expediente, atendimento
ao  disposto  no  art.  225-A,  da  Lei  n°  6.763/1975,  com  o  qual  demonstramos  a
necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
concedidos no 2° trimestre de 2014.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. A Subsecretária da Receita Estadual.
Sara Costa Félix Teixeira, Superintendente de Tributação.

Agricultura Familiar
* - O quadro contendo o setor de agricultura familiar, o nº do PTA, o tratamento e a

carga tributários, os dispositivos legais e o município mencionado foi publicado no
Diário do Legislativo, de 28.8.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 691/2014*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro do setor de artefatos de material  plástico, prejudicado em sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

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

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1° do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5° da Lei 19.979/11.
Artefatos de material plástico
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados;”.
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
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a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS.

Esses  Convênios  -  enquanto  instrumentos  de  exteriorização  formal  do  prévio
consenso  institucional  entre  as  unidades  federadas  investidas  de  competência
tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os conflitos de interesses que
necessariamente resultariam uma vez ausente essa deliberação intergovernamental,
da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito Federal, de isenções, incentivos e
benefícios fiscais pertinentes ao imposto em questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC
1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão: 17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01,
p.20; DJ1, de 08/09/1995. p. 28354). (grifo nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
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mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras
unidades da Federação. Desse modo, o benefício provoca uma redução no preço da
mercadoria por ele alcançada, se comparada à mesma mercadoria com tributação
normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Dessa forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Nesse  sentido,  foram  concedidos  benefícios  fiscais  pelo  Estado  da  Bahia,  que
instituiu  os  Programas  DESEVOLVE  E  BAHIAPLAST,  pelas  Leis  n°  7.351  de
15/07/1998  e  7.980,  de  12/12/2001,  respectivamente.  O  referido  Programa
BAHIAPLAST  encontra-se  revogado,  porém  os  benefícios  fiscais  concedidos  às
indústrias  de  transformação  plástica  foram  mantidos  com  base  no  Programa  de
Desenvolvimento  Industrial  e  de  Integração  Econômica  do  Estado  da  Bahia  -
DESENVOLVE, instituído pela Lei n° 7.980, de 21/12/2001, e o Decreto n° 8.205, de 3
de  abril  de  2002.  As  vantagens  proporcionadas  pelas  referidas  legislações  são
operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito presumido do
imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  os  contribuintes  instalados
nesta unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados
com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e  aplicação  em  novos
investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre concorrência em
relação aos estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado
citado  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de
investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos
gerados no nosso Estado.
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Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2°, inciso
Xll, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar n° 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para o setor de artefatos de material plástico
que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou
impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por
outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor, porém de forma individualizada, analisada a
requerimento de cada contribuinte, podendo, ainda, dar ensejo a cargas tributárias
diversas.

Isso se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa  por  outra  unidade  da  Federação  como também  o
impacto na produção mineira, sendo verificados: a) os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e b) o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
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tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se
burlar as Ações de Inconstitucionalidade eventualmente propostas. Dessa forma, a
base legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de
Minas  Gerais  possa  se  adaptar  à  nova  realidade,  qual  seja,  a  publicação  de
legislação de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou ainda, publicação de legislação
ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1°  do  art.  225  da  Lei  n°  6.763/1975,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RETs) até então concedidos, instituindo crédito
presumido:

-  implicando recolhimento  efetivo de  ICMS de 3% (três  por  cento)  do  valor  das
operações de vendas internas e interestaduais dos produtos industrializados neste
Estado, relacionados no ANEXO ÚNICO deste Regime, com conteúdo de importação
inferior ou igual a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos
pela Resolução do Senado nº 13, de 25 de abril de 2012.

Conforme previsto no § 6° do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

Artefatos de Material Plástico
* - O quadro contendo o setor de artefatos de material  plástico, o nº do PTA, o

tratamento e a carga tributários, os dispositivos legais e o município mencionado foi
publicado no Diário do Legislativo, de 28.8.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 692/2014*
Belo Horizonte, 20 de agosto de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte  mineiro  do  setor  de  comércio  distribuidor,  atacadista  ou  centro  de
distribuição, prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se em Minas
Gerais.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
supramencionado.

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

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4° da lei 19.979/2011.
Comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem
envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição
Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2° do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar
(...)
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”:
A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes
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Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida
concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de
exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa
deliberação interqovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito
Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
17/08/1995, Em. de Jurisp., v. 1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995. p. 28354). (grifo
nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal n° 24, de 7
de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1°  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
I - à redução de base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros:
III - à concessão de créditos presumidos;
IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,
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necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  cm  outras
unidades da Federação. Desse modo, o benefício provoca uma redução no preço da
mercadoria por ele alcançada, se comparada à mesma mercadoria com tributação
normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta  forma,  tais  concessões  provocam  desequilíbrio  na  competitividade  entre
empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da
Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas
passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
unidades da Federação.

Além disso, pelo fato do Estado de Minas Gerais não possuir território banhado pelo
mar  e  via  de  consequência  tampouco  portos  marítimos  para  o  desembarque  de
produtos importados de outros países, faz-se necessária a concessão de benefícios
para o estímulo à distribuição de tais produtos.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
artigos  32-A a  32-L,  da  Lei  n°  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para
determinados  segmentos  econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime
especial concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de
Minas Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de
industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria
industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,
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de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de
saída de produtos eletroeletrônicos destinados a estabelecimento de contribuinte do
imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais, a
profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e
autarquias;

II -
III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três virgula cinco por
cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;
c) papelão ondulado:
IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto
debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a
contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%
(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas
a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%
(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos
relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado
ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces e geleias, todos de frutas;
b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas;
c) na saída de conservas alimentícias vegetais e de cogumelo;
d) na saída de extrato, suco ou molho de tomate, inclusive “ketchup”;
VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons
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gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos
produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X -
XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à
prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por
cento) do valor do imposto devido ao Estado.

XII  -  ao estabelecimento prestador de serviço de transporte ferroviário,  de valor
equivalente a até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto incidente na
prestação.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  inciso  IX  do  caput,  a  concessão  do  crédito
presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a
3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o
Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido de
ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e
de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por
cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de
alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV  - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por
estabelecimento industrial;
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V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca. classificado na posição
1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a
que  se  refere  o  caput deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados o prazo, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive  alevinos,  o
processamento de pescado ou o abate ou o processamento de aves, de gado bovino,
equídeo, bufalino, caprino, ovino, suíno, de forma que a carga tributária resulte no
percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) nas operações de saída de peixe, de
carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais ou de seu
processamento,  inclusive  defumados  ou  temperados,  e  de  saída  de  produto
industrializado comestível cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais.

Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se também quando o abate ou a pesca
forem realizados em estabelecimento de terceiro situado no Estado.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,
observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,
especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -ECF
- ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos com a
Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado
com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio
eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos
do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de
serviços.
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Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a conceder:

I  -  ao  contribuinte  que  promova  operação  de  venda  de  mercadoria  com  carga
tributária  superior  à  devida,  na  saída  imediatamente  subsequente  com  a  mesma
mercadoria,  sistema  de  compensação  tributária  que  anule  a  distorção  financeira
concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição dessa mercadoria por
seu adquirente;

II  -  ao contribuinte distribuidor, atacadista ou centro de distribuição que promova
operação subsequente com mercadorias  destinadas a estabelecimento de mesma
titularidade  ou  de  outros  contribuintes  sistema  de  compensação  que  reduza  ou
neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Parágrafo único - O disposto no inciso  II  do  caput aplica-se também à operação
com mercadoria importada promovida pelo importador.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições
previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao
estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não
sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento
econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar
e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no
mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário
de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e
acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da
mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento da ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto:
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II  - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e
dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a
apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e
aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração
anterior ao início de vigência do regime especial.

§ 1° - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte:
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios  de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro:

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação as oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2°  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1°;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3° - O disposto no § 2° aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências



665
____________________________________________________________________________

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.

§ 4° - O recolhimento a que se refere o inciso  II  do § 2°, inclusive em relação às
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3°:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação:
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito:
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração, posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5° - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador;

§ 6° - Para fins do disposto nos incisos l e II do caput, o regulamento estabelecerá
os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual do crédito
presumido;

§ 7° -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos
termos  do  §  6°  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de
mineração, compreendendo todos os custos até a saída do minério em transferência.

Art. 32-J - A apropriação de crédito presumido do imposto, cumulada com créditos
normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de serviços,
não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro definido
pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor dos débitos
apurados  pelos  estabelecimentos  do  contribuinte  no  respectivo  período  ou a  sua
transferência para os períodos subsequentes.

§ 1° - O disposto no caput não se aplica aos créditos presumidos:
I  -  previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção;
II - concedidos nos termos do § 2° do art. 29.
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§ 2° - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito
presumido excedente deverá ser estornada.

Art.  32-K -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do
ICMS de até  100% (cem por  cento)  do  imposto  devido nas  operações de saída,
desde  que  a  medida  adotada  seja  adequada,  necessária  e  proporcional  para
assegurar a isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência, enquanto
perdurarem  os  efeitos  decorrentes  da  presunção  de  constitucionalidade  de  ato
normativo de outra unidade da Federação que conceda beneficio ou incentivo fiscal
ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado nos
termos da legislação específica.

§  1°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  enviará  à  Assembleia  Legislativa
expediente com exposição de motivos para adoção da medida a que se refere o
caput, podendo a concessão retroagir à data da situação que lhe tiver dado causa;

§ 2° -  A Assembleia Legislativa, no prazo de noventa dias contados da data do
recebimento  do  expediente  a  que  se  refere  o  §  1°,  deverá  ratificar,  por  meio  de
resolução, a medida adotada;

§ 3° - Decorrido o prazo previsto no § 2° sem a ratificação legislativa, a medida
adotada permanecerá em vigor até que a Assembleia Legislativa se manifeste;

§ 4° - A medida adotada perderá sua eficácia:
I - cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado causa ou quando se

mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública;
II - com sua rejeição pela Assembleia Legislativa, hipótese em que não poderá ser

adotada nova medida, ainda que permaneça a situação que a tenha motivado;
§ 5° - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia

Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram, na forma deste artigo.

§  6°  -  A medida  prevista  no  caput poderá  ser  substituída  por  outro  tratamento
tributário que se mostre, em razão de caso específico, mais adequado, hipótese em
que sua adoção deverá ser justificada no expediente referido no § 1°.

Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado
de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de
comunicações de empresas situadas neste Estado.
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Salientamos que a Lei n° 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos
abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da
publicação da Lei.

“Art.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia
mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela
Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de
publicação desta Lei, com fundamento:.

I - nos arts. 20-K, 32-A., 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;
II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”
Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento serão concedidas mediante regime especial a todo o setor, porém de forma
individualizada, analisada a requerimento de cada contribuinte, podendo ainda, dar
ensejo a cargas tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais aos contribuintes do setor de
comércio distribuidor, atacadista ou centro de distribuição que promovam operação
subsequente com mercadorias destinadas a estabelecimento de mesma titularidade
ou de outros contribuintes com, principalmente, os seguintes tratamentos tributários,
entre outros:

Crédito  presumido do  ICMS de 4% nas  vendas  internas de  produtos  acabados
importados  paru  comercialização,  relacionados  no  Regime  Especial,  vedado  o
aproveitamento de quaisquer outros créditos relacionados a essas operações: e de
2,5%  nas  vendas  interestaduais  de  produtos  acabados  importados  paru
comercialização,  relacionados  no  Regime  Especial,  vedado  o  aproveitamento  de
quaisquer outros créditos relacionados a essas operações:

Em operações internas destinadas a contribuintes,  crédito  presumido de:  a)  5%
(cinco por cento) sobre o valor da operação,  para as mercadorias tributadas pela
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alíquola de 25% (vinte e cinco por cento); e b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da
operação,  para  as  demais  mercadorias  tributadas com alíquotas inferiores  a 25%
(vinte e cinco por cento):

Importante observar que a definição da graduação da alíquota se deu considerando
o benefício oferecido por outros Estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei n° 6.763/75, com o qual demonstramos
a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam
manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais
concedidos no 2° trimestre de 2014.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI /SUTRI.
De acordo. À Subsecretária da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

COMÉRCIO DISTRIBUIDOR, ATACADISTA OU CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
* -  O quadro contendo o setor  de comércio distribuidor,  atacadista ou centro de

distribuição, o nº do PTA, o tratamento e a carga tributários, os dispositivos legais e o
município mencionado foi publicado no Diário do Legislativo, de 28.8.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 693/2014*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada da indicação do nome da

Sra. Simone Borrelli Achtschin Marinho para a função de Conselheira do Conselho
Estadual de Educação.

O pedido tem por fundamento a posterior promulgação da Lei nº 21.428, de 27 de
julho de 2014, que tornou prejudicada a indicação ao promover a readequação da
composição numérica dos conselheiros às atribuições que são próprias do Conselho,
órgão esse que atualmente tem seus assentos regularmente providos.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- Anexe-se à Indicação nº 40/2012.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do  Sr.  Agnaldo  Gonçalves  Reis  Júnior  agradecendo  a  esta  Casa  pela  Lei  nº

21.458/2014  e  pelo  Projeto  de  Lei  nº  5.422/2014,  que  garante  às  pessoas  com
deficiência  auditiva  unilateral  os  benefícios  já  concedidos àquelas  com deficiência
auditiva bilateral. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Alberto Pinto Coelho, governador do Estado (2), encaminhando relatórios de
todos os regimes especiais  de tributação concedidos no 2º trimestre de 2014 e a
relação  dos  regimes  especiais  anteriormente  concedidos  e  que  tiveram  seu
tratamento tributário alterado no mesmo período, nos termos dos arts. 225 e 225-A da
Lei nº 6.763, de 1975 . (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
Polícia  Militar,  prestando informações relativas ao Requerimento n°5.806/2013,  da
Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Clésio  Cândido  Amaral,  gestor  da  Divisão  de  Fiscalização  Ambiental  e
Saneamento Urbano da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de  Betim,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.044/2013,  da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Danilo Antônio de Souza Castro, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.677/2013,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 6.910/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Eduardo  Bernis,  secretário  de  Trabalho  (2),  prestando  informações  aos
Requerimentos nºs 6.785/2013, da Comissão de Participação Popular, e 7.601/2014,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Glêdson Guetão,  líder  de  governo na  Câmara Municipal  de  Governador
Valadares, pleiteando que esta Casa encaminhe ao governo do Estado projeto que
valorize os profissionais da educação quanto a cargos e salários da categoria. ( - À
Comissão de Educação.)
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Do  Sr.  Leandro  Guerra,  relações  institucionais  da  TIM,  prestando  informações
relativas ao acordo do plano de melhorias firmado pelas operadoras de telefonia e a
CPI da Telefonia. ( - Anexe-se ao Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Do  Sr.  Marcos  Antonio  de  Albuquerque,  responsável  pela  Superintendência  do
DER-SP,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.879/2014,  da
Comissão de Transporte.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (19),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  8.477/2014,  da  Comissão  de
Administração Pública; 8.489/2014, da Comissão de Assuntos Municipais; 6.454/2013
e 7.256/2014, da Comissão de Direitos Humanos; 2.023/2011, 4.093, 4.104, 4.107 e
4.121/2012, 6.823/2013, e 7.443 e 7.448/2014, da Comissão de Participação Popular;
7.379/2014,  da  Comissão  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas;  2.766/2012  e
7.665/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  5.771/2013,  da  Comissão  de
Transporte; 7.884/2014, da Comissão de Turismo; 4.365 e 4.603/2013, do Deputado
Anselmo José Domingos; 6.953 e 7.351/2014, do Deputado Luiz Henrique.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 6.681/2013, da Comissão de Participação Popular. (-
Anexe-se ao referido requerimento.)

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 5.463/2014

Declara de utilidade pública a Associação Lavrense de Árbitros de Futebol - Alaf -,
com sede no Município de Lavras.

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

Futebol - Alaf -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2014.
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Rosângela Reis
Justificação: A Associação Lavrense de Árbitros de Futebol, com sede no Município

de  Lavras,  é  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
filantrópico, organizacional, assistencial, promocional, recreativo e educacional, que
realiza importante e destacado trabalho, com a finalidade de organizar competições
de todas as modalidades,  difundir  arbitragem e modalidades afins,  principalmente
futebol de campo, em nível municipal e regional e realizar reuniões de recreação de
caráter social e cultural para crianças, adolescentes e adultos, através de programas
específicos  para cada área de atuação,  visando a promoção da vida  individual  e
coletiva dos assistidos e de suas famílias.

A documentação apresentada pela associação atende aos requisitos legais. Por sua
importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.464/2014
Declara de utilidade pública a Associação Grande Luz de Ação Solidária, com sede

no Município de Luz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Grande Luz de Ação

Solidária, com sede no Município de Luz.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Grande Luz de Ação Solidária é uma entidade sem fins

lucrativos,  com sede no Município  de  Luz,  que  tem  por  finalidade  criar,  produzir,
divulgar  e  realizar  serviços,  eventos  e  informações  de  natureza  artística  e
sociocultural, promovendo, assim, a cultura e a defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.465/2014
Declara de utilidade pública a São Lourenço Convention e Visitors Bureau, com

sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a São Lourenço Convention e Visitors

Bureau, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação: A São Lourenço Convention e Visitors Bureau é uma entidade sem fins

lucrativos, com sede no Município de São Lourenço, e tem por finalidade atrair, gerar
e estimular a captação e a realização de eventos, congressos e feiras, nacionais e
internacionais, principalmente os de natureza técnica, científica, esportiva, artística e
cultural, possibilitando o desenvolvimento e a difusão cultural, científica, tecnológica e
artística no Município de São Lourenço.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.466/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Sapata - CDCS -, com sede no Município de Almenara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Sapata - CDCS -, com sede no Município de Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2014.
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Ivair Nogueira
Justificação: Esta proposição objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento  Comunitário  de  Sapata  -  CDCS  -,  com  sede  no  Município  de
Almenara.

Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano e objetiva a cooperação mútua
entre os associados para o desenvolvimento regional, geração de emprego e renda,
proteção  ao  meio  ambiente  e  uso  sustentável  dos  recursos  naturais.  Propõe-se,
ainda, à prestação de serviços às famílias de baixa renda ou em situação de risco,
assegurando-lhes o exercício dos direitos sociais.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
associação não faz qualquer tipo de discriminação, destinando a totalidade de suas
rendas aos fins estatutários, e pode firmar parcerias com o poder público e outras
entidades  não  governamentais  para  captação  de  recursos  destinados  ao
fortalecimento da entidade e ao bem-estar dos associados.

Atendidos  todos  os  requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  solicito
anuência dos pares a este importante projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº  8.648/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à superintendente regional de Meio Ambiente pedido de informações
sobre todas as licenças ambientais concedidas a empresas sediadas no Setor 7 do
Município de Timóteo.

Nº  8.649/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  pedido  de
informações sobre todas as licenças ambientais concedidas a empresas sediadas no
Setor 7 do Município de Timóteo. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 8.650/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de pesar à família do candidato à Presidência da República Eduardo
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Campos em razão do seu falecimento em acidente aéreo ocorrido em 13/8/2014, em
Santos (SP). (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada
Liza Prado. Anexe-se ao Requerimento nº 8.631/2014 nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.)

Nº 8.651/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia
Independente de Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/8/2014, em São Joaquim de Bicas, que
resultou na apreensão de três adolescentes, armas e munição e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 8.652/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de
Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/8/2014, em
Uberaba,  que  resultou  na  apreensão  de  droga,  quantia  em  dinheiro,  celular,
motocicleta 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 8.653/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 27ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/8/2014,  em
Córrego do Bom Jesus, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro,
celulares,  um  veículo  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  8.654/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam
apuradas as denúncias que menciona, feitas pelo Sr. Ilton Santiago Resende e, se for
o caso, seja afastado o Sr. Luiz Felipe Pinheiro dos Santos, diretor-geral do Presídio
Dr. Nelson Pires, em Oliveira.
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Nº  8.655/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
aplicação  da  redução  de  jornada  para  o  militar  responsável  por  pessoa  com
deficiência, prevista no art. 240-D da Lei nº 5.301, de 1969, ao Curso de Formação de
Sargentos e ao Curso Especial de Formação de Sargentos.

Nº  8.656/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas
à criação de uma companhia de missões especiais da Polícia Militar no Município de
Teófilo Otôni.

Nº 8.657/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências
para  o  levantamento  das  comunidades  terapêuticas,  no  Município  de  Contagem,
habilitadas a efetivar parcerias com o Estado no âmbito do programa Aliança pela
Vida.

Nº 8.658/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a
dar  celeridade  na  instalação  de  um  centro  socioeducativo  para  adolescentes
infratores no Município de Contagem.

Nº 8.659/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  seja
instalado um centro de atenção psicossocial - álcool e drogas em Nova Contagem, no
Município de Contagem.

Nº 8.660/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao governador  do Estado pedido de providências com vistas  à
recomposição  dos  quadros  dos  efetivos  da  Polícia  Militar  e  da  Polícia  Civil  no
Município de Contagem.

Nº 8.661/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Defensoria Pública do Estado pedido de providências com vistas
à designação de defensores públicos para atuarem nas varas de família da Comarca
de Contagem.

Nº  8.662/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas ao
aumento da segurança na área rural dos Municípios de Claro dos Poções e Jequitibá.

Nº  8.663/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
criada uma força-tarefa para aprofundar investigações, apurar e coibir a violência no
campo, especialmente em relação aos casos que constam em boletins de ocorrências
da  Polícia  Militar  lavrados  nos  Municípios  de  Curvelo,  Felixlândia,  Corinto,
Josenópolis,  João  Pinheiro,  Buritizeiro,  Paracatu,  Jequitaí,  Claro  dos  Poções,
Lassance, Bocaiuva, Brasilândia de Minas, Várzea da Palma, Augusto de Lima, Três
Marias, Olhos d'Água, Taiobeiras, São Gonçalo do Abaeté, Diamantina e São Gonçalo
do Rio Abaixo.

Nº  8.664/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Cleide Edvirges Santos Laia por sua
nomeação para o cargo de secretária de Produção e Agroenergia, do Ministério da
Agricultura.

Nº  8.665/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja
reajustado o valor mensal de custeio de cada Apac em funcionamento no Estado.

Nº  8.666/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental,  à  Unidade  Regional
Colegiada Jequitinhonha e à Superintendência Regional de Regularização Ambiental
do Jequitinhonha pedido de providências para que a reunião do referido conselho no
Município  de Diamantina,  agendada para o dia  14/8/2014,  não se realize sem os
subsídios necessários para a avaliação dos impactos que atingirão as comunidades
tradicionais na área do projeto mineroexportador empreendido pela empresa Manabi
S.A.  e  para  que  sejam  incorporados  ao  processo  de  licenciamento  ambiental  os
pareceres recomendados pelo Ministério Público Federal.

Nº  8.667/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam
solucionados  os  problemas  encontrados  na  Apac  feminina  de  São  João  del-Rei,
decorrentes da falta de recursos para suprir a demanda crescente de vagas no local.
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Nº  8.668/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Polícia Civil pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo
policial, melhoria da infraestrutura no Município de Mato Verde e região e execução
de ações de inteligência, com o objetivo de reduzir os assaltos, o tráfico de drogas e
os crimes relacionados ao tráfico.

Nº  8.669/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da Polícia Militar pedido de providências para aumentar o
efetivo policial  e  melhorar  a infraestrutura da Polícia Militar  no Município de Mato
Verde e região, em consequência do crescimento da criminalidade.

Nº  8.670/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para  a instalação da
comarca de Mato Verde, criada formalmente há vários anos.

Nº  8.671/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
reativar o posto policial do Distrito de Quem-Quem, no Município de Janaúba.

Nº  8.672/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências com
vistas à apuração dos supostos atos de abuso de autoridade, assédio e ameaça, bem
como de atos de ingerência, praticados na unidade prisional de São Sebastião do
Paraíso, sob a administração do diretor-geral Sr. Carlos Marcelo Rodrigues.

Nº  8.673/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja  concedida  a  promoção  do  Sd.  PM  Mateus  Borges  Cardoso  Vieira  para  a
graduação de cabo, por ato de bravura.

Nº  8.674/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Governador Valadares pedido de providências
com vistas a que seja dotado de condições físicas e materiais o conselho tutelar do
município.

Nº  8.675/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja feito o
pagamento integral  das diárias  aos policiais  militares  lotados no 28º Batalhão,  no
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Município de Buritis, conforme previsto no art. 87 da Lei nº 5.301, de 1969.
Nº  8.676/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à
nomeação dos agentes de segurança penitenciários aprovados em concurso público,
edital  2012,  e  à  modificação do cronograma de  posse apresentado,  com término
previsto para fevereiro de 2015.

Nº  8.677/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à
nomeação dos agentes de segurança penitenciários aprovados em concurso público,
edital  2012,  e  à  modificação do cronograma de  posse apresentado,  com término
previsto para fevereiro de 2015.

Nº  8.678/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de  providências  com  vistas  ao  pagamento  da  verba  indenizatória  devida  aos
concluintes do Curso de Formação de Sargentos 2012 e 2013 da Polícia Militar e aos
alunos do Cefs 2013.

Nº  8.679/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando do 13º Batalhão de Polícia Militar e à Delegacia Regional
de Polícia Civil de Barbacena pedido de providências para realizar atuação conjunta
no combate ao tráfico de drogas em Desterro do Melo, especificamente na saída para
Santa Bárbara do Tugúrio.

Nº  8.680/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  o
pagamento integral de diárias aos policiais lotados no 28º Batalhão de Polícia Militar,
em Buritis.

Nº  8.681/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para a apuração de atos
de abuso de autoridade, assédio, ameaça e ingerência que teriam sido praticados na
administração  do  Sr.  Carlos  Marcelo  Rodrigues  na  Diretoria-Geral  da  unidade
prisional de São Sebastião do Paraíso.

Nº  8.682/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 17ª Reunião
Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a revisão da atuação
dos  agentes  estatais  no  sistema  prisional,  de  modo  a  prevenir  a  ocorrência  de
práticas violentas; a apuração da ocorrência de castigos coletivos e transferências
irregulares;  o  incremento  da  interlocução  entre  conselhos  disciplinares  e
representantes  de  entidades  de defesa  dos  direitos  humanos  naquele  sistema;  a
ampliação do quadro de servidores, incluindo-se agentes penitenciários, assistentes
sociais, advogados e profissionais da área de saúde; a fiscalização do fornecimento
de pertences básicos aos presos; a melhoria do tratamento dispensado aos visitantes
destes e o reforço do acompanhamento social ao fim do cumprimento da pena.

Nº 8.683/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  e  à  Uemg  pedido  de  providências  para  a
implantação de um câmpus dessa universidade em Uberaba.

Nº  8.684/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao
Comando-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  28ª  Reunião  Extraordinária
dessa comissão e pedido de providências com vistas à instalação de um posto da
PMMG no Distrito de Milho Verde, em instalações cedidas pela Prefeitura Municipal
de Serro.

Nº  8.685/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao IEF as notas taquigráficas da 28ª Reunião Extraordinária dessa
comissão e pedido de providências para a agilização da demarcação do Monumento
Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio, na Área de Proteção Ambiental
das Águas Vertentes, em particular na área do perímetro urbano do Distrito de Milho
Verde, em Serro.

Nº 8.686/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação  de  apoio  aos  Srs.  Luiz  Fernando  Ferreira  Leite,  Bruno  Emiliano
Campolina de Araújo e Paulo Sérgio Torres Procópio em face dos atentados contra a
vida do primeiro e contra suas residências, no Distrito de Milho Verde, em Serro.

Nº  8.687/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a ampliação
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das atividades de formação e capacitação de policiais  civis  e militares  para atuar
diante de grupos tradicionais culturalmente diferenciados, como os ciganos.

Nº  8.688/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde as
notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de
providências para a verificação das condições da água e das instalações sanitárias
nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  8.689/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências junto
aos  municípios  para  que  destinem,  em  seus  planos  diretores,  áreas  para
acampamentos ciganos.

Nº  8.690/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Iepha-MG as notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa
comissão e pedido de providências para que a língua original do povo cigano seja
reconhecida como patrimônio cultural imaterial.

Nº  8.691/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Iphan  as  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Ordinária  dessa
comissão e pedido de providências para que a língua original do povo cigano seja
reconhecida como patrimônio cultural imaterial.

Nº 8.692/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  à  Polícia  Civil  do  Rio  de  Janeiro  pela  investigação  do
esquema de venda ilegal de ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2014.

Nº  8.693/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  o  afastamento  do  Ten.-Cel.  PM  Jair  Antônio  Pontes  Neto  do
comando do 33º Batalhão de Polícia Militar, tendo em vista denúncias de violações de
direitos humanos que teria praticado em desfavor de policiais militares.

Nº  8.694/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e à Corregedoria-Geral da PMMG as notas taquigráficas da
18ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para a apuração das
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denúncias de violações de direitos humanos que teriam sido praticadas pelo Ten.-Cel.
PM Jair  Antônio Pontes Neto,  comandante do  33º Batalhão de Polícia  Militar,  em
desfavor  de  policiais  militares,  as  quais  teriam  acarretado  o  suicídio  do  Cb.  PM
Cristian Pablo Silva.

Nº  8.695/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e à Corregedoria-Geral da PMMG vídeo que mostra a ação de
policiais militares durante manifestação no prédio da Urbel, em 2/7/2014; o trecho das
notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato
da  Sra.  Érica  Coelho  Espeschit  sobre  agressão  que  teria  sofrido  e  pedido  de
providências para a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis pela ação.

Nº  8.696/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, à Promotoria de Justiça da Comarca de
Barbacena e à Corregedoria do Sistema Prisional do Estado cópia dos documentos
recebidos  por  essa  comissão,  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião
Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr.  Luciano Avlis  Marioley e
pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias  de  violação  aos  direitos
humanos praticada contra detentos do presídio de Barbacena.

Nº  8.697/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  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  rede,  tendo  em  vista  a  importância
estratégica desse espaço para o sistema de mobilidade da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Nº  8.698/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de
providências para a redução das alíquotas de ICMS de matérias-primas utilizadas na
produção de fardamentos, acessórios e uniformes da Polícia Militar.

Nº  8.699/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  presidente  da  República  e  aos  Ministérios  da  Fazenda  e  do
Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  pedido  de  providências  para  implantar  o
regime tributário competitivo para confecção para a fabricação de tecidos.

Nº 8.700/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a criação de comissão, composta
por  representantes  da  Uemg,  da  Unimontes,  da  Seplag  e  dos  demais  órgãos  e
entidades estaduais pertinentes, com a participação dessa comissão, para discutir e
elaborar  alternativas  para  a  situação  funcional  dos  servidores  das  universidades
estaduais  atingidos pela decisão do STF relativa  à  Lei  Complementar  nº  100,  de
2007.

Nº 8.701/2014, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a criação de comissão, composta
pela Seplag, Secretaria de Educação e demais órgãos estaduais pertinentes e por
representantes dos trabalhadores em educação, com a participação dessa comissão,
com a finalidade de discutir  e  elaborar  alternativas  para a  situação funcional  dos
servidores  da  educação  básica  atingidos  pela  decisão  do  STF  relativa  à  Lei
Complementar nº 100, de 2007.

Nº  8.702/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja liberado semestralmente o abono fardamento.

Nº 8.703/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que se fiscalize o índice
de  poluição  atmosférica  e  os  efeitos  para  o  meio  ambiente  das  atividades  de
empresas instaladas em Timóteo, especificamente nos Bairros de Limoeiro, Recanto
Verde, Alphavile, Macuco, Santa Terezinha, Alegre, Licuri e Celeste.

Nº  8.704/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia do Estado-Maior da Polícia Militar pedido de providências para
que regularize o pagamento de diárias dos policiais militares lotados no 35º Batalhão
da  Polícia  Militar,  em  Santa  Luzia,  que  foram  escalados  para  trabalhar  no  dia
5/7/2014 em Conceição do Mato Dentro.

Nº  8.705/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de providências para
a criação de um cartão emergencial para transferência de recursos diretamente às
famílias  afetadas por enchentes e outros desastres climáticos,  conforme sugestão
encaminhada  pela  Secretaria  de  Governo,  em  resposta  ao  Requerimento  nº
3.892/2012, da Comissão das Enchentes.

Nº  8.706/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhada à Corregedoria-Geral da Polícia Civil cópia da denúncia formulada pelo
Sr. Antônio Mendes de Souza Filho, que imputa ao delegado Marco Aurélio dos Anjos
a suposta prática do crime de prevaricação, por ter libertado irregularmente Daniel
Renan Pereira Camilo, acusado da prática de crime de latrocínio contra Adenilson
Mendes de Souza, ocorrido em setembro de 2000, e pedido de providências para que
seja instaurado procedimento administrativo para apuração das denúncias.

Nº 8.707/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam fiscalizadas as
atividades de disposição final de resíduos da construção civil no Distrito de Macacos,
em Nova Lima.

Nº  8.708/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência do Ipsemg pedido de providências para que a instituição reveja o acordo
celebrado  com  o  Hospital  Vera  Cruz,  posto  que  não  realiza  procedimentos  de
urgência e emergência.

Nº  8.709/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria do Sistema Prisional pedido de
providências, acompanhado do relato do Sr. Warley Costa Henriques, constante nas
notas taquigráficas da 29ª  Reunião  Extraordinária  dessa comissão,  para que seja
reaberta  a  investigação  de  denúncia  de  irregularidade  em  visita  à  Penitenciária
Drumond, em Ribeirão das Neves.

Nº  8.710/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria do Sistema Prisional pedido de
providências para envio de cópia dos vídeos sobre denúncia de irregularidades nas
visitas à Penitenciária Drumond, em Ribeirão das Neves, acompanhado das notas
taquigráficas da 29ª Reunião Extraordinária dessa comissão, em que consta o relato
do Sr. Warley Costa Henriques.
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Nº  8.711/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e à Delegacia Regional de Polícia Civil  de
Ipatinga  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  30ª
Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  abertura  de  inquérito  com  vistas  a
apurar  responsabilidades  da  empresa  Empreendimentos  Novo  Reno  Ltda.,  em
relação  ao  loteamento  dos  Bairros  Novo  Reno  e  Lagoa  da  Mata,  em  Coronel
Fabriciano, bem como seja ouvida a Associação de Moradores de Novo Reno durante
o inquérito.

Nº  8.712/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Sr.  Aníbal  Tamaoki,  promotor  de justiça da Comarca de Coronel
Fabriciano,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  30ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, para regularizar os lotes dos moradores dos
Bairros Novo Reno e Lagoa da Mata, nesse município, bem como seja realizada pela
promotoria  de  justiça  reunião  com  representantes  da  empresa  Empreendimentos
Novo Reno Ltda., da Associação de Moradores Novo Reno e da Prefeitura Municipal
de Coronel Fabriciano.

Nº 8.713/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao juiz Marcos Flávio Lucas Padula pela corajosa decisão
liminar  de  cancelar  o  despejo  das  famílias  das  ocupações  no  terreno  da  Granja
Werneck  na  ação  cautelar  ajuizada  pelo  Ministério  Público,  que  alega  que  a
desocupação forçada, sem a prévia destinação dos alunos matriculados nas escolas
da região para outras escolas próximas do novo endereço, fere o direito constitucional
à educação.

Nº  8.714/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria do Sistema Prisional pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 29ª Reunião Extraordinária
dessa comissão, em que consta o relato do Sr. Warley Costa Henriques, para que
envie a essa comissão cópia dos vídeos sobre a denúncia de irregularidades nas
visitas à Penitenciária Drumond, em Ribeirão das Neves.

Nº 8.715/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de  providências  para  que  confira  a
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consistência dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri, conforme a alteração
proposta pelo Projeto de Lei nº 4.743/2013.

Nº 8.716/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que fiscalize a fábrica de
ração Independência, situada no distrito industrial de Campo Belo, tendo em vista que
o mau cheiro exalado, segundo relata a comunidade local, tem provocado náuseas,
mal-estar, dores de cabeça e vômito na população.

Nº 8.717/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Jorge  Luiz  Cândido  Caldeira,  delegado  da  8ª
Delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano, pela apuração e esclarecimento da
morte  de  Frederico  Alan  de  Souza  Paiva,  ocorrida  em  Coronel  Fabriciano,  que
culminou com o indiciamento de policial  militar  pela  prática  do  delito  de  falsidade
ideológica.

Nº  8.718/2014,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Sd. PM Rosiane Cândido dos Santos, lotada no 37º BPM,
em Araxá, pelo título de Campeã Mineira Estadual  no 6º  Campeonato Mineiro de
Musculação e Fitness pela Federação IFBB.

Nº  8.719/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para, em conjunto com a empresa Empreendimentos Novo Reno Ltda., regularizar os
lotes dos moradores dos Bairros Novo Reno e Lagoa da Mata, no referido município.

Nº  8.720/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de
providências, acompanhado dos documentos entregues pela Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério Público de Minas
Gerais  e das notas taquigráficas da 19ª  Reunião Ordinária  dessa comissão,  para
garantir  o direito à moradia das famílias das ocupações Rosa Leão, Esperança e
Vitória,  localizadas  no  terreno  da  Granja  Werneck,  entre  os  Municípios  de  Belo
Horizonte  e  Santa  Luzia,  bem  como  sejam  reabertas  as  negociações  com  os
moradores dessas ocupações, a fim de evitar uma tragédia maior com uma possível
desocupação forçada.
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Nº  8.721/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para
que se priorize a apreciação das ações referentes às ocupações Rosa Leão, Vitória e
Esperança  no  terreno  da Granja  Werneck  ,  garantindo-se  às  pessoas  os  direitos
básicos de saúde, educação e assistência social, além de abastecimento de água e
saneamento  básico,  bem  como  para  que  cessem  as  intimidações  que  estão
ocorrendo, principalmente por parte da PMMG, que vem fazendo voos rasantes de
helicóptero em diversos horários, inclusive à noite.

Nº  8.722/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidente da República pedido de providências, acompanhado dos
documentos  entregues  pela  Ouvidoria  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da  República  e  pelo  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  e  das  notas
taquigráficas  da  19ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,  para  garantir  o  direito  à
moradia das famílias das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas no
terreno da Granja Werneck, entre os Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia.

Nº  8.723/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Prefeituras Municipais de Belo Horizonte e de Santa Luzia pedido de
providências, acompanhado dos documentos entregues pela Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério Público de Minas
Gerais  e das notas taquigráficas da 19ª  Reunião Ordinária  dessa comissão,  para
garantir  o direito à moradia das famílias das ocupações Rosa Leão, Esperança e
Vitória,  localizadas  no  terreno  da  Granja  Werneck,  entre  os  Municípios  de  Belo
Horizonte  e  Santa  Luzia,  bem  como  sejam  reabertas  as  negociações  com  os
moradores dessas ocupações, a fim de evitar uma tragédia maior com uma possível
desocupação forçada.

Nº  8.724/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a coordenação de
uma mesa de negociação entre lideranças dos moradores das ocupações Rosa Leão,
Esperança e Vitória e representantes do Ministério Público Estadual, da Defensoria
Pública  do  Estado,  do  governo  do  Estado,  das  Prefeituras  Municipais  de  Belo
Horizonte e de Santa Luzia e da Superintendência da Caixa Econômica Federal em
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Minas Gerais,  a fim  de  buscar  uma solução pacífica  para  esse conflito  fundiário,
garantindo-se os direitos fundamentais, como moradia, educação e saúde.

Nº  8.725/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para que seja
ampliado o número de servidores da vara de execução penal da Comarca de Alfenas.

Nº  8.726/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Coronel Fabriciano pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária
dessa comissão, com vistas à agilização da apreciação do caso penal referente à
morte de Frederico Alan de Souza Paiva.

Nº  8.727/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
com vistas ao aumento do contingente de policiais militares e ao envio de viaturas e
equipamentos de segurança para Coronel Fabriciano.

Nº  8.728/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Coronel  Fabriciano  e  à
Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a  apuração  das
denúncias de violência policial de que teria sido vítima a Sra. Ana Clara de Souza.

Nº  8.729/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas à
instalação, em caráter de urgência, de delegacia regional de Polícia Civil em Coronel
Fabriciano.

Nº  8.730/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Timóteo,  à
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Leste Mineiro e à Fundação
Estadual  do  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  com  vistas  à  apuração  de
denúncias  de  crimes  ambientais  em  Timóteo,  que  têm  sido  imputados  aos
representantes legais de empresas sediadas no Setor 7 desse município.

Nº  8.731/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Delegacia de Polícia de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária
dessa  comissão,  com  vistas  à  apuração  de  crimes  ambientais  que  estariam
ocorrendo no distrito industrial de Timóteo.

Nº  8.732/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da
32ª Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas à apuração das atividades
poluidoras  imputadas  a  empresas  sediadas  no  distrito  industrial  de  Limoeiro,  em
Timóteo.

Nº  8.733/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Conselho Estadual de Política Ambiental, à Fundação Estadual do
Meio Ambiente e à Promotoria de Justiça da Comarca de Timóteo laudo de avaliação
e pedido de providências com vistas à identificação da causa da poluição do ar no
distrito industrial de Timóteo.

Nº  8.734/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Timóteo  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária
dessa comissão e de fotografias que demonstram os efeitos danosos da poluição do
ar produzida por empresas do distrito industrial de Timóteo, para que sejam apurados
eventuais crimes ambientais.

Nº  8.735/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  Regional  do  Trabalho  em  Minas  Gerais  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária
dessa comissão, para apuração das condições de trabalho a que estão submetidos
os  trabalhadores  das  empresas  localizadas  no  distrito  industrial  de  Limoeiro,  em
Timóteo,  em  especial  da  Açovale,  Ambientall,  Edgepav,  Nusi,  Oli  Tech,  Solvi  e
Vamtec.

Nº  8.736/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a liberação do Salão
Nobre desse órgão para a realização do velório das pessoas que porventura vierem a
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óbito quando da desocupação pela PMMG, por  ordem judicial,  das ocupações da
Granja Werneck.

Nº  8.737/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  aos  Comandos-Gerais  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros
pedido de providências com vistas à disponibilização, em suas páginas da internet e
em  outros  meios  eletrônicos,  da  relação  das  empresas  e  pessoas  físicas
credenciadas para fornecerem fardamentos, acessórios e uniformes.

Nº 8.738/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  sejam
instalados dois redutores de velocidade na R. Desembargador Bráulio, no Bairro Alto
Vera Cruz.

Nº 8.739/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  com  vistas  à
realização de obras de escoamento pluvial no Bairro Alto Vera Cruz.

Nº 8.740/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  sejam
alterados os portões de entrada e saída da Escola Municipal Israel Pinheiro, no Bairro
Alto Vera Cruz.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  da  deputada  Maria
Tereza  Lara  e  outros  e  dos  deputados  Anselmo  José  Domingos  e  outros,  Paulo
Lamac e outros, Sebastião Costa e outros, Bosco e outros, Durval Ângelo e outros,
Rômulo Veneroso e outros e Ivair Nogueira.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura, de Meio Ambiente, de Saúde (2), de Prevenção e Combate às Drogas, de
Segurança Pública (2), do Trabalho, de Administração Pública e de Esporte e dos
deputados Ulysses Gomes (2) e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde. Não poderia,
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Sr.  Presidente,  deixar  de  tratar  aqui  de  um  assunto  gravíssimo  ocorrido  na
madrugada de domingo para segunda-feira, de 24 para 25 do mês de agosto, em
Santa Efigênia de Minas, região Leste de Minas Gerais.

Sr. Presidente, no início deste ano já havia um fato, quando o prefeito João Abnir
tentou  impedir  policiais  de  cumprirem  uma  determinação  judicial,  obviamente
ancorada num laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar, segundo a qual não se
poderia realizar o Carnaval na cidade, pois até então não era realizado. Em que pese
o laudo técnico do Corpo de Bombeiros Militar sediado em Valadares, em que pese
uma ordem judicial do juiz da Comarca de Virginópolis proibindo que se realizasse o
Carnaval em Santa Efigênia de Minas, o prefeito João Abnir de Souza foi a praça
pública e, em total afronta e desrespeito com os policiais, tentou de todas as formas
realizar o Carnaval de rua. A força policial foi ao prefeito e disse: “Olha, o senhor não
pode realizar o Carnaval porque o Corpo de Bombeiros emitiu um laudo que diz que
aqui não tem condições, porque não há segurança, não tem projeto contra pane e
prevenção de incêndio, e isso pode causar uma catástrofe”.

Mas o prefeito parece que não é o tipo de pessoa que lê jornais, vê televisão e ouve
rádio, para se lembrar do episódio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando
mais de 200 jovens foram mortos num incêndio na Boate Kiss. Na ocasião, descobriu-
se, deputado Mário Henrique Caixa, que a boate não tinha projeto de prevenção de
incêndio e pânico, não tinha as portas de saída necessárias, como a lei determina.
Preferiu o prefeito fazer o contrário: “Aqui vamos fazer na marra, de qualquer jeito”. E
pôs o dedo na cara do Sgt. Gabriel, comandante do destacamento de Santa Efigênia
de Minas, e disse que não seria um sargentinho de merda que iria impedir o prefeito,
mandatário maior da cidade, de realizar o Carnaval de rua.

Olha, não era sargentinho de merda, como disse o prefeito. Era o chefe de polícia
local, era a única autoridade de polícia da cidade, que tem o dever de cumprir a lei.
Cumprir a lei, não se trata de favor, Sr. Presidente. Parece que o prefeito não sabe,
não vê e não ouve não apenas jornais, mas também televisão e rádio. Parece que
tomou posse assumindo o mandato de prefeito sem sequer conhecer o art. 37 da
Constituição da República,  deputado Mário Henrique Caixa.  O servidor  público,  o
deputado, o ministro, o secretário, o prefeito, o governador ou qualquer servidor da
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administração pública dos municípios, do estados ou da União tem de conhecer, no
mínimo,  o  que  diz  o  art.  37  da  Constituição  da  República.  O  dispositivo  reza,
deputado Mário Henrique Caixa, os princípios norteadores da administração pública,
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Quero dizer nesta tribuna que esses são princípios inafastáveis do administrador
público. Nenhum deputado, nenhum servidor desta Casa, nenhum policial, nenhum
prefeito,  nenhum  vereador,  nenhum  servidor  público,  nem  mesmo  aqueles  que
trabalham para a administração pública ainda que sem remuneração, pode fugir aos
princípios da administração pública. Mas parece que o prefeitinho de Santa Efigênia
de Minas não conhece, não está nem aí. Por isso tratou com absoluto desrespeito a
autoridade policial da cidade.

Agora, deputados Mário Henrique Caixa, Hélio Gomes e Rogério Correia, V. Exas.
entenderão a gravidade do caso. Depois que os policiais prenderam o prefeito e sua
secretária, ele alegou truculência, que os policiais exageraram, que foram truculentos
e que cometeram abuso de autoridade. Dias depois, deputado Hélio Gomes, esse
mesmo prefeito  inflamou  mais  de  200  pessoas,  que  foram  para  a  casa  do  Sgt.
Gabriel, comandante do destacamento do município. Jogaram mais de 30 bombas
tentando incendiar a casa do sargento. O sargento, sua esposa e a filhinha de 2 anos
entraram em pânico dentro de casa, em Santa Efigênia de Minas, um município tão
pacato, deputado Rogério Correia.

Aí o policial pediu reforço. Somente com a chegada de outras viaturas de cidades
vizinhas é que a multidão foi dispersada. Quem diria, quem estava lá liderando aquela
multidão? Nada mais nada menos, deputado Hélio Gomes, que o prefeito João Abnir
de Souza.  Exatamente quem não poderia fazer  isso era o homem que liderava a
multidão para tentar agredir o Sgt. Gabriel, comandante do destacamento.

O tempo passou, e aliás aprovamos um requerimento na Comissão de Segurança
Pública para chamar o prefeito, o comandante do destacamento e o Ministério Público
a esta Casa para exaustivamente  debatermos e mostrarmos as falhas que foram
cometidas  nesse processo.  Pasmem, deputados  Mário  Henrique Caixa e  Rogério
Correia, na madrugada do dia 24, agora, de domingo para segunda-feira, um incêndio
queimou todo o quartel de Santa Efigênia de Minas. Queimou todo o quartel, todos os
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BOs, computadores, mesas e viaturas. Destruiu tudo. O resultado da perícia ainda
não saiu, as investigações da Polícia Civil se iniciaram, mas pergunto aos senhores e
às  senhoras  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia:  é  preciso  dizer  que  os
indícios, que são muito fortes, vieram da direção do prefeito? É óbvio que não.

Vejam: o prefeito ameaçou o sargento, tentou fazer o Carnaval na marra e disse,
em  praça  pública,  que  não  seria  bombeiro,  promotor,  juiz  ou  muito  menos  um
sargentinho de merda que impediria que o Carnaval fosse realizado. Tentou invadir a
casa do sargento com uma multidão logo depois dos fatos, 15, 20 dias depois. Agora,
o destacamento amanhece todo queimado, deputado Hélio Gomes. Será que esse
prefeito  sabe  a  real  dimensão  da  responsabilidade  que  ele  tem  à  frente  de  um
município? Será que esse moço sabe verdadeiramente que, como prefeito, ele tem o
dever de seguir a lei? O dever de ser impessoal? De atuar sob o ponto de vista da
moralidade pública, da eficiência, de ser um homem equilibrado, já que é detentor de
mandato eletivo?

Não foi uma vez, não foram duas vezes, deputados Hélio Gomes e Mário Henrique
Caixa, que esse prefeito foi ao Comando da Polícia Militar numa tentativa sorrateira
de transferir o Sgto. Gabriel. Não foi uma nem duas vezes que este deputado disse
ao Comando que se o sargento fosse transferido por causa do prefeito, com certeza o
assunto seria tratado na Comissão de Segurança Pública da Assembleia e que nessa
reunião seriam pedidas explicações. As sindicâncias seriam feitas, deputado Hélio
Gomes.  Foram realizados  procedimentos  de  apuração  para  saber  se  os  policiais
agrediram o prefeito, para verificar o que aconteceu na ocorrência. O resultado não
foi outro, o resultado não seria diferente. A sindicância não apontou nenhum tipo de
culpa em relação ao sargento e ao cabo que estavam à frente da operação.

O  prefeito,  que  estava  ameaçando  o  sargento,  ameaçou  a  família  dele,  jogou
bomba na casa dele, tentou incendiar a casa do sargento e disse que na cidade quem
manda  é  ele.  Será  que  uma  pessoa  como  essa  pode  continuar  governando  o
município? Realizaremos uma audiência pública. Fiz pedido ao ilustre presidente da
comissão, deputado João Leite, pessoa honrada e equilibrada. Ele mesmo entendeu
que passou de todos os limites. Ele mesmo entendeu que, após os fatos, a situação
poderia ganhar um curso de tranquilidade e normalidade, que o problema poderia se
extinguir com o passar do tempo.
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Não há nenhum tipo de cidadão na face da terra, aqui no Estado de Minas Gerais,
que não diga que o principal suspeito do incêndio criminoso é o prefeito. Todos os
indícios apontam para o prefeito, todos os indícios apontam o prefeito como o autor
ou mandante do incêndio no destacamento da cidade de Santa Efigênia de Minas. O
prefeito  deixou  isso  explícito.  Ele  verbalizou,  diante  de  várias  pessoas  da
comunidade,  que não queria  o  sargento  ali,  que  era  ou  ele  ou  o  sargentinho de
merda. Foi assim que o prefeito falou.

Sr. Presidente, quero fazer um apelo e um alerta ao comandante-geral da Polícia
Militar, Cel. Márcio Martins Sant'Ana. Comandante-geral, em situações como essa o
senhor deve demonstrar ao prefeito quem é o chefe de polícia,  quem comanda a
instituição. Quem comanda a instituição é o comandante-geral dela, o Cel.  Márcio
Martins  Sant'Ana.  Ele  é quem vai  falar  se o  sargento  fica  ou  não.  Diante  de  um
quadro como esse,  a Polícia Militar  tem de dar  uma resposta  imediata.  A Polícia
Militar tem de respaldar as ações dos policiais militares do município. Tem de ser
providenciada,  junto  à  Polícia  Civil,  uma  investigação  rápida,  célere,  para  que
realmente venhamos a conhecer os verdadeiros culpados.

Eu, de antemão, no auge de minha experiência de vida, em razão dos 15 anos que
passei nos quadros da Polícia Militar, nunca vi algo igual a isso. É uma coisa inédita
em nosso estado um prefeito  ser  o  principal  suspeito de  algo  assim.  E todos  os
indícios levam a crer que foi o prefeito João Abnir de Souza que mandou queimar ou
queimou o destacamento da Polícia Militar. É um crime contra o patrimônio público,
embora o maior crime de todos seja o fato de isso vir de um prefeito. Esse crime não
pode ser aceito. Faremos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública
para que a coisa não tome uma dimensão maior, deputado João Leite. Isso não pode
chegar a outro nível. O prefeito precisa ser investigado e responder por seus atos. Ele
descumpriu o laudo técnico do bombeiro, uma ordem judicial e a ordem da autoridade
policial quando foi preso. Ainda querem perseguir o sargento e pedir sua remoção.
Vamos fazer a audiência pública, que já está marcada.

Quero agradecer ao deputado João Leite a pronta resposta quando anunciamos os
fatos e lhe mostramos no jornal  o destacamento incendiado.  É um ato criminoso,
muito pior que um ato cometido por qualquer cidadão comum, porque foi praticado
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por detentor de mandato eletivo. Estou falando isso porque todos os indícios levam a
crer que o prefeito foi o responsável pelo incêndio no quartel ou foi seu mandante.
Esperamos que o Comando da Polícia Militar, nas pessoas do Cel. Márcio Martins
Sant'Ana e do Cel. Sérgio, comandante da região de Valadares, deem todo apoio à
Polícia Militar e ao Sgto. Gabriel no Município de Santa Efigênia de Minas.

São essas as nossas considerações na data de hoje. Muito obrigado.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O  deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputados,  bancada  da

imprensa,  companheiros  e companheiras  que estão  nas galerias,  venho à tribuna
hoje  para  fazer  repercutir  o  seminário,  o  ciclo  de  debates  que  realizamos  nesta
Assembleia Legislativa na semana passada, sobre o lançamento do Plano Safra da
Agricultura Familiar 2014-2015, o mesmo ciclo de debates que comemorou o ano de
2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar - Aiaf. O lançamento do Plano
Safra e a comemoração do Aiaf foram um sucesso aqui na Assembleia. O evento foi
um ciclo de debates com temas atuais. Ele fez parte do nosso calendário de debates,
foi muito importante para Minas Gerais e durou três dias. Tive a honra, juntamente
com o deputado Antônio Carlos Arantes, de fazer a abertura do evento no Plenário
desta Casa. Posteriormente, foram feitos debates com diversos temas, que vou ler a
seguir. Eles enriqueceram as demandas dos movimentos de agricultores familiares
em torno desse tema tão importante.

Notadamente tivemos muitas notícias boas e muitas informações. Queria repassar
algumas delas para que os deputados e nossos telespectadores tenham noção do
que está acontecendo na agricultura familiar e quais são os caminhos para esse setor
importante da economia brasileira e da economia mineira.

Para se ter ideia, aqui em Minas Gerais, segundo dados trazidos pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA -, a agricultura familiar responde por 47% do milho,
por 45% do leite e por 31% do café produzidos em Minas Gerais. Além disso, 22% do
leite  e  67% do café da agricultura familiar  do Brasil  saem do nosso estado.  Isso
mostra a pujança da agricultura  familiar  mineira  para o Brasil  e  a importância da
agricultura  familiar  para  esses  produtos  que  são  essenciais  à  economia  mineira:
milho, leite e café.
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O ciclo de debates foi  denominado Mãos Que Alimentam e Cuidam do Planeta.
Quem representou o MDA no lançamento do Plano Safra foi o Argileu Silva, que é
funcionário efetivo da Emater e hoje responde no Ministério da Agricultura em Brasília
pelo  Plano  Safra  da  Agricultura  Familiar  e  pelas  questões  relativas  à  produção
agrícola em todo o Brasil. É claro que ele, como mineiro do Jequitinhonha, tem por
Minas um carinho muito grande.

O Argileu  fez  questão  de parabenizar  a  Assembleia  Legislativa  por  promover  o
debate, mesmo em período de eleição, em que há outras tarefas a serem cumpridas
pelos  deputados.  O  ciclo  de vida no  campo e na  cidade continua,  e as  pessoas
também  continuam  plantando,  colhendo  e  comendo.  Isso  incentivou  o  ciclo  de
debates  que  realizamos.  Talvez  o  dado  mais  importante  que  o  Ministério  do
Desenvolvimento  Agrário  nos  trouxe  foi  em  relação  aos  valores  aplicados  na
agricultura familiar através do Pronaf, crédito destinado ao pequeno produtor, o qual
vem aumentando anualmente e chegou a R$15.300.000.000,00 na edição de 2011
para 2012, tendo ampliado para R$22.300.000.000,00 e devendo atingir agora a cifra
de R$24.100.000.000,00. Esse é um valor muito alto para a economia brasileira. Para
que as pessoas tenham ideia, ele corresponde a 10% do PIB brasileiro e equivale
aproximadamente à produção das grandes montadoras de automóveis. O valor se
espalha pelas pequenas cidades deste país afora que contribuem para o combate ao
êxodo rural e para o desenvolvimento.

Senhores deputados,  o valor  para Minas  este  ano é  de  R$3.400.000.000,00.  É
muito recurso vindo para o Estado. Quando o presidente Lula assumiu o governo
federal, esse valor era aproximadamente de R$200.000.000,00. Quando eu saí do
Ministério do Desenvolvimento Agrário - deixei o cargo de delegado em 2010 -, estava
em  torno  de  R$1.200.000.000,00.  Agora,  para  a  safra  atual,  esperamos
R$3.400.000.000,00 para  os  municípios  menores.  Percebe-se  que,  num ano,  são
destinados R$15.000.000,00, R$20.000.000,00 a alguns municípios. É muito recurso
que alimenta e movimenta o mercado interno. Então o anúncio feito pelo ministério dá
conta desse valor astronômico de R$3.400.000.000,00. Deputado Hélio Gomes, esse
dinheiro é emprestado aos produtores com juros subsidiados que variam de 0,5% a
3,5% ao ano. Para cooperativas esse índice é de no máximo 4%. Portanto são juros
negativos, porque são mais baixos que a inflação.
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Foram assinados em Minas Gerais  208 mil  contratos,  ou  seja,  208 mil  famílias
foram beneficiadas com o crédito do Pronaf, que representa um crescimento de 42%
em relação à safra passada. O Argileu também nos informou que esse crédito será
ampliado para os assentados da reforma agrária, sendo que R$1.600.000.000,00 já
foram distribuídos. É uma nova modalidade de crédito que fortalece esse importante
movimento. Os assentados representam um número bastante razoável em Minas e
no Brasil.

Esses dados foram apresentados no primeiro dia do evento. No segundo dia, os
trabalhadores  se  debruçaram  sobre  temas  prevendo  o  que  pode  ser  feito  para
melhorar o sistema da agricultura familiar em Minas Gerais. Faço um parêntese: no
ano passado, aprovamos três projetos de lei importantes, sendo um deles de minha
iniciativa, que estabeleceu a lei da agricultura familiar, uma espécie de lei orgânica da
agricultura familiar. Ela estabelece o que será obrigatoriedade do governo estadual
em relação a essa área e inclui a apresentação de um plano anual, instituindo as
prioridades do governo e o valor a ser destinado aos agricultores familiares, o seu
aproveitamento.

Então, isso estabelece prioridades, seja em relação à assistência técnica, seja em
relação  à  comercialização  dos  produtos  da  agricultura  familiar  ou  o  que  é  hoje
fundamental para construção de agroindústrias que agreguem valor ao produto. Esse
plano  anual  será  elaborado  pela  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  -  a  qual
esperamos que seja transformada em secretaria - e, a partir daí, também teremos o
estabelecimento nos municípios de um plano da agricultura familiar municipal.

Sabem o porquê disso? Deputado Hélio Gomes, a lei estabeleceu a necessidade de
o município também produzir  uma lei da agricultura familiar. Então o Estado, com
base  no  debate  com  o  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  da  Agricultura
Familiar, elabora um projeto, que é aprovado por nós aqui através do orçamento, e os
municípios também terão a sua lei dizendo quais as prioridades do município. Então,
passaremos  a  ter  um  sistema  nacional  da  agricultura  familiar  que  coloca  as
obrigações dos municípios, estados e União. O estabelecimento dessa lei será muito
útil para o crescimento da economia em Minas Gerais. Propus a lei, que foi aprovada
pela  Assembleia  Legislativa  no  ano  passado  e  agora  já  é  uma  realidade.  Em
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novembro o governo apresentará na Assembleia Legislativa o resultado desse plano
para que possamos aprovar o orçamento em dezembro.

Queremos  solicitar  aos  nossos  prefeitos,  vereadores,  sindicatos  e  técnicos  da
Emater  que  estudem  essa  legislação  a  ser  aqui  apresentada  aos  municípios,
favorecendo todo o povo mineiro. Esse foi um tema muito debatido no trabalho em
grupo.  O outro diz respeito à assistência e à melhora dela.  Foi  muito  debatida a
criação da agência nacional da terra, agora estabelecida para ajudar não apenas as
empresas estaduais, mas as entidades técnicas a desenvolverem o trabalho técnico
de assistência. Também foi bastante elogiada nesse processo e reivindicada agilidade
na implantação da agência nacional da terra.

Portanto,  tivemos  um debate  bastante  produtivo  aqui  na  Assembleia  Legislativa
entre os agricultores familiares. O plenário esteve cheio. Foram três dias de debate e,
mesmo com todo esse processo eleitoral no Brasil e em Minas, os deputados e a
democracia brasileira foram mobilizados. Os agricultores familiares fizeram questão
de vir aqui. Nesse debate foi confirmado pela Subsecretaria de Agricultura Familiar
que o plano a ser apresentado pela subsecretaria levará em conta os parâmetros aqui
apresentados. Isso deixou entusiasmados os delegados participantes porque sabem
que  o  debate  feito  será  aproveitado  na  apresentação  do  plano.  Além  disso,
poderemos ter no ano que vem um planejamento adequado da agricultura familiar no
Estado de Minas Gerais. É um procedimento novo, mas que será muito proveitoso
para  que  evolua  a  agricultura  familiar,  do  ponto  de  vista  da  produção,  da
comercialização, da assistência técnica e de créditos que podem ser criados também
em Minas Gerais.

Saí  daqui  muito animado com a agricultura  familiar.  Como já disse a vocês, fui
delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -, e sabemos que
esse setor da economia mineira da agricultura familiar precisa não só de crédito, mas
de  incentivo  da  assistência  técnica,  que precisa  ser  ampliada.  Os  sindicatos  são
parceiros, as entidades são parceiras, as cooperativas são parceiras, mas queremos
ampliar essa parceria.

Presidente,  o  último debate  que  tivemos  foi  relativo  à  reforma  agrária,  quando
muitas críticas foram apresentadas em relação a ela.
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Os participantes declararam que,  embora reconheçam avanços, muitos  desafios
ainda precisam ser vencidos em relação à reforma agrária, tanto a tradicional, vamos
dizer  assim,  estabelecida  pelo  Incra,  como uma parte  da  reforma agrária  que  se
estabelece por meio do crédito fundiário, que em Minas beneficiou 5 mil famílias, mas
que julgamos, apesar do avanço, pouco em relação ao que precisa ser feito. Há, só
no departamento que cuida do crédito fundiário - já não temos o Iter -, mais de 40 mil
pedidos  de  pessoas  que  querem  comprar  a  terra  por  meio  desse  crédito.  Se
conseguíssemos,  esse procedimento seria uma verdadeira revolução.  Geralmente,
são pessoas que têm pouca terra ou são filhos de pequenos proprietários, que, se
tiverem  a  terra,  garanto  que ficam no interior,  garanto  que produzirão,  que terão
crédito, que movimentarão a economia.

Precisamos andar com o crédito fundiário. Essa foi uma solicitação feita entre eles e
também foi uma solicitação das comunidades tradicionais, que nos pediram muitas
ações específicas para elas, especialmente as quilombolas, que têm uma situação de
vida ainda muito precária e nas quais precisamos ampliar as ações.

Por  tudo  isso,  presidente,  fiz  questão  de  vir  aqui  fazer  repercutir  as  ações  da
Assembleia Legislativa.  Nem todos puderam estar ativos aqui,  mas fiz questão de
expor rapidamente um resumo do ciclo de debates. Os agricultores familiares saíram
daqui  satisfeitos  e  me  pediram  também,  como  porta-voz  dos  deputados,  que
agradecêssemos  o  empenho  da  Assembleia  Legislativa  e  dos  deputados  Antônio
Carlos Arantes, presidente da Comissão de Política Agropecuária, e Dinis Pinheiro,
presidente da Assembleia Legislativa, que nos ajudou a consolidar esse debate no
Ano Internacional da Agricultura Familiar - Aiaf.

Viva a agricultura familiar, vivam os camponeses, viva a terra brasileira. Um abraço,
presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Hélio Gomes) - Não havendo outros oradores inscritos, a
presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
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compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

anexação do Projeto de Lei nº 5.169/2014, do deputado Tony Carlos, ao Projeto de
Lei nº 3.095/2012, do deputado Arlen Santiago, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 26 de agosto de 2014.
Hélio Gomes, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas

do Estado relativa ao exercício financeiro de 2011 foi publicada em essencialidades
no Diário do Legislativo do dia 22 de agosto e distribuída em avulso às deputadas e
aos deputados, na mesma data, por meio eletrônico. A presidência informa, ainda,
que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas
teve início no dia 25 de agosto, encerrando-se na quarta-feira, dia 3 de setembro.

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

Emitir Parecer sobre a Indicação nº 103/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Bosco; suplentes - deputados Bonifácio Mourão e Rômulo Viegas; pelo
BAM: efetivos - deputados Anselmo José Domingos e Marques Abreu; suplentes -
deputados  Gil  Pereira  e  Agostinho  Patrus  Filho;  pelo  BMSC:  efetivo  -  deputado
Pompílio Canavez; suplente - deputado Tony Carlos. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.287. Pelo BTR: efetivos - deputados
João Leite e Dalmo Ribeiro Silva;  suplentes -  deputados Duarte Bechir  e Rômulo
Viegas;  pelo  BAM:  efetivos  -  deputado  Marques  Abreu  e  deputada  Liza  Prado;
suplentes  -  deputados  Anselmo  José  Domingos  e  Duilio  de  Castro;  pelo  BMSC:
efetivo - deputado Adalclever Lopes; suplente - deputado Carlos Henrique. Designo.
Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
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sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.295. Pelo BTR: efetivos - deputados Luiz
Henrique e Rômulo Viegas; suplentes -  deputada Luzia Ferreira e deputado João
Vítor Xavier; pelo BAM: efetivos - deputados Tiago Ulisses e Antonio Lerin; suplentes
- deputados Neilando Pimenta e Rômulo Veneroso; pelo BMSC: efetivo - deputado
Gilberto Abramo; suplente - deputado Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.306. Pelo BTR: efetivos - deputados
Bonifácio  Mourão  e  Sebastião  Costa;  suplentes  -  deputados  João  Leite  e  Luiz
Henrique;  pelo  BAM:  efetivo  -  deputado  Rômulo  Veneroso;  suplente  -  deputado
Tenente  Lúcio;  pelo  BMSC:  efetivos  -  deputados  Tony  Carlos  e  Elismar  Prado;
suplentes - deputados Leonídio Bouças e Almir Paraca. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.336. Pelo BTR: efetivos: deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Corrêa; suplentes: deputados Duarte Bechir e Fred
Costa; pelo BAM: efetivos - deputado Wander Borges e deputada Rosângela Reis;
suplentes - deputados Tiago Ulisses e Marques Abreu; pelo BMSC: efetivo - deputado
Durval Ângelo; suplente - deputado Sávio Souza Cruz. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.337. Pelo BTR: efetivos - deputados
Lafayette de Andrada e Luiz Henrique; suplentes - deputados Duarte Bechir e Rômulo
Viegas; pelo BAM: efetivos - deputados Tiago Ulisses e Wander Borges; suplentes -
deputados Duilio de Castro e Agostinho Patrus Filho; pelo BMSC: efetivo - deputado
Almir Paraca; suplente - deputado André Quintão. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
dobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.352. Pelo BTR: efetivos - deputados
Célio Moreira e Luiz Henrique; suplentes - deputado João Vítor Xavier e deputada
Luzia  Ferreira;  pelo  BAM:  efetivo  -deputado  Tiago  Ulisses;  suplente  -  deputado
Wander  Borges;  pelo  BMSC:  efetivos  -  deputados  Leonídio  Bouças  e  Gilberto
Abramo;  suplentes  -  deputados  Carlos  Henrique  e  Elismar  Prado.  Designo.  Às
Comissões.
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Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 8.654 a 8.656, 8.671 a
8.682,  8.688 e  8.704 a 8.706/2014,  da Comissão de Segurança Pública,  8.657 a
8.661/2014,  da  Comissão  de Prevenção e  Combate  às  Drogas,  8.668 a  8.670  e
8.697/2014,  da  Comissão de Assuntos  Municipais,  8.665 a  8.667,  8.684 a  8.687,
8.689 a 8.696, 8.709 a 8.714, 8.717 e 8.719 a 8.736/2014, da Comissão de Direitos
Humanos, 8.698, 8.699, 8.702 e 8.737/2014, da Comissão de Defesa do Consumidor,
8.703,  8.707,  8.715  e  8.716/2014,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  8.738  a
8.740/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  8.662  a  8.664/2014,  da  Comissão  de
Política  Agropecuária,  8.683,  8.700  e  8.701/2014,  da  Comissão  de  Educação,
8.708/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  e  8.718/2014,  da  Comissão  de  Esporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas
Comissões de Cultura - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 9/7/2014, dos

Projetos de Lei nºs 4.905/2014, da deputada Liza Prado, 5.255/2014, do deputado
Fred Costa, e 5.264/2014, do deputado Tadeu Martins Leite, e dos Requerimentos nºs
8.430/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  8.432/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular;

de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  15/7/2014,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.622/2013,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  5.231/2014,  do
deputado Dilzon Melo, e 5.258/2014, do deputado Tenente Lúcio;

de Saúde (2) - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 16/7/2014, do Projeto de
Lei  nº  5.269/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir;  e  aprovação,  na  22ª  Reunião
Ordinária, em 20/8/2014, do Projeto de Lei nº 5.261/2014, da deputada Rosângela
Reis, e do Requerimento nº 8.616/2014, da deputada Liza Prado;

de Prevenção e Combate às Drogas - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em
9/7/2014, do Projeto de Lei nº 5.194/2014, do deputado Ivair Nogueira;

de Segurança Pública (2) - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 5/8/2014, do
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Projeto de Lei nº 5.175/2014, do deputado Rômulo Veneroso, e dos Requerimentos
nºs 8.251/2014, da deputada Liza Prado, 8.313/2014, do deputado Elismar Prado, e
8.337/2014,  do  deputado Anselmo José Domingos;  e  aprovação,  na  23ª  Reunião
Ordinária,  em  12/8/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.278/2011,  do  deputado  Gustavo
Valadares, e do Requerimento nº 8.543/2014, da deputada Liza Prado;

do Trabalho - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 6/8/2014, dos Projetos de
Lei  nºs  4.346/2013,  do  deputado  Luiz  Henrique,  4.711/2013,  do  deputado Neider
Moreira, 4.884/2014, do deputado Duarte Bechir, 5.178 e 5.233/2014, do deputado
Paulo Guedes, 5.227/2014, do deputado Ivair  Nogueira,  e 5.229 e 5.230/2014, do
deputado  Dilzon  Melo,  e  dos  Requerimentos  nºs  8.312/2014,  da  Comissão  de
Participação  Popular,  8.327  e  8.328/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,
8.338/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 8.433/2014, do deputado Bosco, e
8.459/2014, do deputado Duarte Bechir;

de Administração Pública - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 19/8/2014, dos
Requerimentos  nºs  8.462/2014,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  8.468/2014,  do
deputado  Rogério  Correia,  8.501/2014,  do  deputado  Inácio  Franco,  8.541,  8.542,
8.581 e 8.582/2014, do deputado Ivair Nogueira, e 8.591/2014, do deputado Antônio
Carlos Arantes;

de Esporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 19/8/2014, dos Projetos de
Lei  nºs  5.136/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  5.155/2014,  do  deputado
Gustavo  Valadares,  5.246/2014,  do  deputado  Marques  Abreu,  5.253/2014,  do
deputado Tenente Lúcio, e 5.281/2014, do deputado Deiró Marra, e do Requerimento
nº 8.153/2014, da deputada Liza Prado;

e pelo deputado Ulysses Gomes (2) - informando sua indicação para líder do Bloco
Minas sem Censura e indicando o deputado Pompílio  Canavez para vice-líder  do
referido bloco (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 contido na Mensagem nº 693/2014, do
governador  do  Estado,  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  da  Indicação  nº
40/2012, e requerimentos dos deputados Sebastião Costa e outros em que solicitam
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a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 68/2014, e Ivair
Nogueira em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.161/2014
(Arquivem-se a indicação, a proposta de emenda à Constituição e o projeto.); e, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados
Bosco e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear
o Sr. Maruan Naouaf Eljaouhari, Anselmo José Domingos e outros em que solicitam a
convocação de reunião  especial  para  comemorar  o  centenário  de  nascimento  do
Kafunga, Paulo Lamac e outros em que solicitam a convocação de reunião especial
para homenagear a Sra. Maria do Carmo de Souza Figueiredo Mariano, presidente
da Associação dos Amigos de Irmã Benigna - Amaiben -, e Rômulo Veneroso e outros
em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Centro
Especializado Nossa Senhora d'Assumpção - Censa Betim - pelos cinquenta anos de
sua fundação, do deputado Durval Ângelo, da deputada Luzia Ferreira e outros em
que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Santo
Agostinho pelos 80 anos de sua fundação, e da deputada Maria Tereza Lara e outros
em que solicitam a convocação de reunião especial para comemorar o dia estadual
da consciência negra.

Questão de Ordem
O deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  recebi  e-mail de  um  cidadão de

Medina e faço questão de lê-lo. Ele diz o seu nome, mas vou preservá-lo; é morador
da cidade de Medina e funcionário público. (- Lê:) “Faço parte do seu eleitorado e,
desde já, queria parabenizá-lo pelo trabalho que V. Exa. vem fazendo por Medina
frente  à  Assembleia  Legislativa  e  também  por  ter  tido  a  coragem  de  cobrar
esclarecimentos da Casa Civil, assim como dito na reunião ordinária de 9/7/2014”. Foi
justamente nesse dia que cobramos do governo o valor de 700 mil do Pró-Município
para a cidade de Medina. Por incrível que pareça, até hoje não obtive resposta. Ele
continua  dizendo:  “Caro  deputado,  o  motivo  do  meu  contato  é  a  respeito  da
segurança pública de Medina, que está um caos. Há quase um ano, a Comissão de
Segurança Pública, representada pelos deputados” - também não vou citar os nomes
dos deputados -, “prometeu mundos e fundos para a nossa segurança, mas nada foi
feito.  Aliás, vieram apenas com interesses políticos,  a convite de certos cidadãos,



704
____________________________________________________________________________

minoria, que fazem oposição política ao mandato atual. Venho pedir-lhe que interceda
por nós, junto aos órgãos competentes, pois Medina está pedindo socorro. A violência
está demais. O índice de criminalidade cresceu muito acima do normal. Cada dia que
passa,  há  assassinatos,  roubos,  estupros,  assaltos  a  mão  armada,  e  o  Poder
Judiciário infelizmente está de braços cruzados perante a situação, não toma atitude.
Por isso peço ao senhor que nos ajude a cobrar dos órgãos competentes, pois, do
jeito  que  está,  não  pode  piorar  mais.  Os  moradores  desta  cidade  estão  sendo
privados do seu lazer. Nós, cidadãos do bem, não podemos sair com nossas famílias
em praça pública, pois,  a todo momento, ficamos frustrados de que algo venha a
acontecer. Termino minha fala dizendo, em nome de todos os cidadãos medinenses:
'socorro,  deputado!'.  Fazendo  isso,  tenho  certeza  de  que  a  população  ficará
agraciada”.  Tenho  em  mãos  a  estatística  que  ele  me  encaminhou  sobre  as
ocorrências em Medina, em termos de natureza e quantidade: furto, 2014; infrações
praticadas por menor,  147;  roubo,  44;  tráfico de drogas,  11; homicídio tentado,  4;
homicídio consumado, 2. Esse é o retrato da segurança pública na cidade de Medina.
E a população,  muitas vezes por  não saber que a segurança pública é dever  do
Estado, tem culpado a atual administração pelo caos que paira sobre a cidade. Mas é
importante deixar claro que manter a segurança e dar aos municípios condições de
manter a segurança da população é responsabilidade do Estado, não do município.
De qualquer forma, no caso de que tratamos, Medina comprou uma viatura para a
polícia e, com outros municípios, banca a gasolina. Ou seja, Medina ajuda, contribui.
Por seu lado, o Estado está jogando essa responsabilidade para os municípios e,
mais  do  que  isso,  levando  a  população  a  ter  essa  péssima  impressão  da
administração  municipal,  imputando  ao  prefeito  e  aos  vereadores  um  abandono
nessa área de segurança, que, repito, é de responsabilidade do Estado. Fiz questão
de  ler  esse  e-mail para  deixar  registrada  a  nossa  indignação.  Queremos  que  o
governo do Estado assuma seu papel e não culpe o governo federal dizendo que a
violência se deve à falta de policiamento nas fronteiras do Brasil.  O que estamos
vendo na verdade é que os municípios não têm segurança; a população não se sente
segura,  não  tem  tranquilidade.  As  pessoas  têm medo  de sair  às  ruas  com  suas
famílias  e serem assaltadas ou até mesmo assassinadas.  Para que tenham ideia
desse  caos,  um  tenente  tirou  a  própria  vida  em  função  da  situação  de  Medina.
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Infelizmente,  ele  não  suportou  a  pressão.  Ninguém  diz  isso,  mas  essa é  a  pura
realidade: ele atentou contra a própria vida porque a segurança em Medina está uma
vergonha, e a responsabilidade é do governo do Estado. Obrigado.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, 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 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/8/2014

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Deputado  Anselmo  José
Domingos  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  da  Sra.  Paula  Martins  -  Palavras  do
Presidente - Registro de Presença - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Anselmo José Domingos - João Leite - João Vítor Xavier.

Abertura
O presidente (deputado João Leite) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião. Sob a

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

Ata
- O deputado João Vítor Xavier, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

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

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Hospital  Municipal  Odilon
Behrens pelos 70 anos de sua fundação.
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Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  a  Exma.  Sra.  Paula  Martins,

superintendente  do  Hospital  Municipal  Odilon  Behrens;  e  o  Exmo.  Sr.  Deputado
Anselmo José Domingos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Temos  em  mãos  mensagem  que  nos  foi  enviada  pelo  excelentíssimo  senhor
prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, por meio da qual S. Exa. cumprimenta a
entidade  homenageada,  na  pessoa que o  representa  nesta  Mesa  de  honra,  Dra.
Paula,  e,  naturalmente,  estende  os  cumprimentos  ao  deputado  Anselmo  José
Domingos pela iniciativa da homenagem.

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

pela  Banda  da  Guarda  Municipal,  sob  a  regência  do  Ten.  Sílvio  Francisco  do
Nascimento.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Anselmo José Domingos

Exmo.  Sr.  Deputado  João  Leite,  representando  neste  ato  o  presidente  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas,  deputado Dinis  Pinheiro;  Exma. Sra.
Paula Martins,  superintendente do Hospital  Municipal  Odilon  Behrens;  senhoras e
senhores, boa tarde.

É com grande alegria que comemoramos os 70 anos do Hospital Odilon Behrens
exatamente aqui,  na  Assembleia  de  Minas.  Fundado pelo  saudoso ex-presidente,
então prefeito Juscelino Kubitschek, o hospital é referência em Belo Horizonte, Minas
Gerais  e  no  Brasil,  principalmente  pela  qualidade  dos  serviços  prestados  e
atendimento eficiente.

Esta celebração veio até mim por meio da sugestão do doutor e companheiro Célio
Frois,  que  atua  como  diretor  de  ensino  e  pesquisa  do  hospital.  Sinto-me
extremamente honrado em poder proporcionar esta justa homenagem.

Nesses 70 anos, há muito o que comemorar. Inicialmente, sob a coordenação do
Dr.  Odilon  Behrens,  o  hospital  recebia  poucos  pacientes.  Com  a  demanda
aumentando, o local passou a ter 24 horas de funcionamento. Até 1989 ele era de
uso restrito  dos  funcionários  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Naquela  época,  eu
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mesmo me tratei lá,  pois era funcionário da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Porém,  a  partir  da  década  de  1990,  essa  instituição  passou  a  ser  integrada  ao
Sistema Único de Saúde - SUS -, o que marcou sua história.

Atualmente  o  Odilon  Behrens  conta  com  mais  de  2.800  funcionários
comprometidos,  incluindo médicos  renomados de todas as especialidades.  Possui
481 leitos distribuídos em 2 unidades: Unidade Hospitalar Nossa Senhora Aparecida,
no Bairro São Paulo -  onde meu pai,  Dr.  José Domingos, atuou como médico na
década de 1970 até o início dos anos 1980 -,  e  Núcleo de Cirurgia Ambulatorial,
sendo 100 deles equipados com terapia intensiva.

Desde 2012,  a  Dra.  Paula  Martins  assumiu  a  gestão  como superintendente  do
hospital, exercendo um trabalho exemplar, juntamente com os diretores Dr. José Luiz
Lopes,  profissional  extremamente  competente,  cuja  carreira  acompanho  de  longa
data; Dr. Célio Frois, um amigo, que sempre fala com grande entusiasmo do trabalho
realizado pela equipe do hospital - sei que ele está lá há pouco tempo, mas sempre
menciona  os  aspectos  positivos,  a  demanda  atendida;  Dra.  Celeste  Dantas;  Dr.
Guilherme Antonini; e a enfermeira Maria Lúcia Sales.

O  pronto-socorro  é  referência  em  atendimento,  onde  se  operam  verdadeiros
milagres, fornecendo urgências clínicas e traumatológicas e recebendo, em média,
420 pacientes por dia, sendo 20% do total originários de fora da nossa Capital.

Em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal
de Ouro Preto, o Odilon Behrens também é um hospital de ensino que auxilia na
formação de profissionais da área médica em diversas especialidades.

Destaco ainda o trabalho dedicado do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda,
que vem desenvolvendo uma administração com ótimos resultados na área da saúde
em nosso município. Preocupado com a ampliação da rede, priorizando a reforma e a
melhoria  do  atendimento  nas  diversas  unidades,  a  capital  mineira  conta  com
infraestrutura de destaque nacional. Possui 147 unidades básicas, com 583 equipes
do Programa Saúde da Família, 5 unidades de referência secundária, 9 centros de
referência em saúde mental, 9 centros de convivência, 9 centros de especialidades
médicas,  1  centro  municipal  de  oftalmologia,  1  centro  municipal  de  imagem,  5
laboratórios  distritais,  2  centros  de  reabilitação,  2  centros  de  referência  em
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infectologia,  2  centros  de  atenção  em  saúde  do  trabalhador,  1  centro  de
especialidades  odontológicas,  8  unidades  de  pronto-atendimento,  3  centros  de
esterilização, 1 centro de controle de zoonoses, 1 hospital metropolitano, que está em
construção no Barreiro, bairro onde moro. Se esse hospital funcionar nos mesmos
moldes do Odilon Behrens, a população de Belo Horizonte, da Região Metropolitana
e de toda a Minas Gerais terá um atendimento de primeira linha.

O  exemplo  que  queremos  para  o  hospital  metropolitano,  coroando  toda  essa
infraestrutura de saúde em Belo Horizonte, é o Hospital Odilon Behrens.

A prefeitura de Belo Horizonte também disponibiliza 170 medicamentos básicos,
ação que tem custo de R$1.000.000,00 por mês, oito vezes maior que o estabelecido
pelo Ministério da Saúde. Por todos esses fatores e pelo crescimento do Hospital
Odilon Behrens é que estamos aqui hoje comemorando os 70 anos de muito trabalho
e dedicação. Sabemos que o objetivo do hospital é oferecer um serviço de excelente
qualidade  aos  usuários.  E  o  resultado  é  exemplar:  86%  de  satisfação  com  os
atendimentos prestados.

Entretanto, não posso deixar de destacar que esta aprovação de 86% não se refere
ao prédio, não se refere a equipamentos, não se refere a tecnologias avançadas que
lá são executadas, mas, sim, ao trabalho desenvolvido por todos os profissionais de
todos  os  setores,  que  dedicam  parte  de  sua vida  em  favor  dos  que  chegam  ao
hospital com algum sofrimento, encontrando ali acolhimento, conforto, alívio e cura.

Parabéns a todos os que participam dessa obra. Parabéns pelo belo trabalho que
realizam diariamente. Parabéns, Odilon Behrens. Obrigado e boa tarde a todos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado João Leite, representando o deputado Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra. Paula Martins,
superintendente  do  Hospital  Municipal  Odilon  Behrens,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Inaugurado em 30
de março de 1944, o Hospital Municipal Odilon Behrens - HOB - é hoje um complexo
hospitalar público geral que assume com eficiência, ética e qualidade a missão de
prestar  atendimentos  de  urgência  e  internação  à  população  do  Estado.  Além  de
inúmeros serviços na área de saúde, o HOB é também um centro de educação e
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pesquisa,  cujas  residências  médicas  e  multiprofissionais  são  respeitadas
nacionalmente.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  à
excelência dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Odilon Behrens, rende a
sua diretoria e a seus servidores esta homenagem por ocasião da passagem dos
seus 70 anos de fundação”.

O presidente - Convido o deputado Anselmo José Domingos, autor do requerimento
que possibilitou esta homenagem ao Hospital Odilon Behrens, a nos acompanhar na
entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Paula Martins

Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o deputado João Leite,
que  representa  aqui  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de Minas
Gerais. Agradeço e cumprimento também o deputado Anselmo José Domingos e a
banda da guarda municipal, que vem nos proporcionar esta homenagem. Realmente
é uma honra para todos nós, funcionários do Hospital Odilon Behrens.

Diariamente  trabalhamos  para  que o  SUS de Belo  Horizonte  seja  um lugar  de
excelência  na  assistência  e no  ensino  e um lugar  amigo e  acolhedor  para quem
precisa  em uma necessidade que  a  vida  nos  impõe,  diante  de  uma situação  de
urgência. Faz parte dessa trajetória um esforço coletivo. Hoje nesta solenidade temos
três  ex-superintendentes:  as  Dras.  Maria  Luíza,  Suzana  e  Míriam,  que  muito
colaboraram para essa trajetória do hospital. Na verdade, esse hospital diariamente
realiza milhares de atendimentos. Os números podem ser muito bem representados:
são cerca de 13 mil atendimentos por mês em sua unidade de pronto socorro para a
população da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que precisa de acolhimento
em situação de urgência e emergência. Os números de seu ambulatório: são cerca
de 7 mil atendimentos por mês, são 900 cirurgias por mês e 250 partos por mês. É
um hospital que diariamente se coloca à disposição da população para atender os
seus anseios cada vez mais com excelência, qualidade e respeito ao nosso usuário.

É  por  isso  que  esta  homenagem  é  muito  importante  para  todos  nós.  É  um
reconhecimento do trabalho diário de cada um que colabora para que o SUS seja
cada vez melhor, para que nós todos, que fazemos parte da população da RMBH,
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possamos confiar num lugar de excelência como nossa casa, num momento em que
nossa vida clama por um socorro imediato.

Muito  obrigada  a  todos,  muito  obrigada  a  esta  Casa  pela  homenagem  e
principalmente muito obrigada a todos os funcionários assistenciais e administrativos
que diariamente trabalham para que o Odilon ocupe esse lugar junto a população de
Belo Horizonte. Obrigada.

Palavras do Presidente
Sra. Paula Martins, superintendente do Hospital Municipal Odilon Behrens, em sua

pessoa cumprimento todos os servidores que constroem a história desse hospital tão
importante para a saúde do nosso estado e do nosso país, fazendo parte do SUS; Dr.
José Luiz e Dr. Célio, queridos amigos, que, juntamente com todas as companheiras
e companheiros do hospital, trabalham tanto para estar presentes nos momentos de
grande necessidade da nossa população; deputado Anselmo José Domingos, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Deputado Anselmo José Domingos, imagino que os outros 75 deputados,  assim
como eu, estão com inveja de V. Exa. por ter tido uma iniciativa tão importante como
esta. O deputado fez muito bem em homenagear o hospital que está no coração de
todos nós, que vivemos em Minas Gerais e sabemos da sua importância para os
momentos incertos da nossa vida e da vida das pessoas que são próximas e que
sempre recorrem ao hospital.

Em nome do presidente Dinis Pinheiro, gostaria de homenagear todas as servidoras
e  todos  vocês  que  anonimamente  fazem  a  história  do  hospital.  Falava  com  os
servidores  do  cerimonial  da  Assembleia  Legislativa  que  o  melhor  local  para
homenageá-los  seria  lá,  no  hospital.  Imagino  que  agora  aquela  indústria  está
efervescente,  com pessoas sendo atendidas pelos  enfermeiros,  pelos  auxiliares  e
pelos  médicos.  Ainda  bem  que  a  Paula  trouxe  pouca  gente  do  hospital.  Fiquei
satisfeito por a maioria ter ficado lá atendendo as pessoas.

Levem a todos nosso abraço e o  reconhecimento da Assembleia Legislativa do
Estado  de  Minas  Gerais  por  todo  o  trabalho  que  estão  prestando.  O  deputado
Anselmo José Domingos é cuidadoso e vai  providenciar uma cópia desta reunião
solene em vídeo, que está sendo transmitida pela TV Assembleia a mais de trezentos
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municípios de Minas Gerais. Imagino que nos municípios em que as pessoas estão
nos assistindo agora muitos devem estar reconhecendo o hospital por terem ficado lá,
ou  algum  parente.  Então,  queremos  reconhecer  esse  papel  tão  importante  do
hospital.

A iniciativa do deputado Anselmo José Domingos é para animá-los cada vez mais,
pois sabemos que são jornadas dificílimas, duríssimas, uma luta para salvar vidas. O
trabalho de vocês não é fácil, mas estão cumprindo-o muito bem. Recebam nosso
reconhecimento.

Agora vou ler a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro. (- Lê:)

“O Hospital Municipal Odilon Behrens, que em 2014 completa 70 anos, é uma das
instituições de saúde mais respeitadas da cidade de Belo Horizonte e do Estado de
Minas Gerais.

Norteado  por  valores  como  responsabilidade  e  segurança,  o  hospital,  além  de
prestar atendimento humanizado a pacientes de urgência e emergência, desempenha
importante função como centro difusor de conhecimento. Criado em 1944, quando
Juscelino Kubitschek era governador do Estado, o hospital teve seu edifício projetado
pelo arquiteto Rafaello Berti.

O nome foi escolhido para prestar justa homenagem ao médico mineiro nascido em
1901 na cidade de Muriaé, conhecido por sua competência e sua vontade de ajudar o
próximo.  Após ter  exercido  a  medicina  com zelo  e  carinho admiráveis,  em várias
cidades  do  interior,  como Sabinópolis  e  Guanhães,  transferiu-se  para  a  capital  a
pedido de Juscelino, para assumir a Secretaria de Educação em seu governo. A partir
desse momento, conseguiu conciliar a atribulada rotina de médico com a ocupação
de  vários  cargos  administrativos,  em  todos  se  destacando  em  razão  de  seu
comprometimento com o bem-estar da população.

O Hospital Odilon Behrens tem conseguido levar adiante o nobre legado de seu
patrono, tendo expandido sua estrutura física e sua área de atuação ao longo de suas
sete  décadas  de  existência,  sempre  buscando  oferecer  a  seus  pacientes  um
atendimento melhor. Uma das maiores mudanças de sua história ocorreu em 1989,
quando passou a integrar  o Sistema Único de Saúde.  Até então era destinado à
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assistência aos funcionários da Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte. Tornou-se,
assim, a unidade de referência para usuários do SUS de algumas das regionais da
capital e também do interior do Estado em várias especialidades, como neurologia e
cirurgia vascular.

Todavia  a  instituição  só  foi  capaz  de  plenamente  desempenhar  o  papel  a  ela
reservado após uma série de obras realizadas em 2003, que incluíram a reforma de
suas  instalações  e  a  construção  de  novos  centros,  além  da  aquisição  de
equipamentos  mais  modernos.  Nesse ano marcante,  também  foi  implementado  o
modelo de gestão participativa, que o tornou mais democrático, preparando-o para
ser, no futuro, uma referência nacional em gestão pública hospitalar.

A dedicação do Hospital Odilon Behrens ao ensino, oferecendo estágios em áreas
tão  variadas  quanto  medicina,  nutrição  e  informática,  levou-o,  em  2004,  a  ser
credenciado  como  hospital-escola  pelos  Ministérios  da  Educação  e  da  Saúde.
Naquele mesmo ano, adotou um programa de radicalização da humanização, passo
importante que significou a implantação sistemática de diretrizes da política nacional
de humanização, entre as quais acolhimento com classificação de risco, visita aberta
e direito ao acompanhante.

A garantia  de  um ambiente  hospitalar  ainda mais  seguro tornou-se prioridade a
partir de 2010, quando foi implantado o “Relatar é legal”, sistema de notificação de
eventos  adversos,  e  criado  o  Comitê  da  Segurança  do  Paciente.  Naquele  ano
também,  surgiu  o  hospital-dia,  a  partir  da  incorporação  do  núcleo  de  cirurgia
ambulatorial,  até  então  administrado  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Hoje  o
hospital-dia é o recordista do SUS na realização de cirurgias de otorrinolaringologia
na capital, sendo responsável por cerca de 70% desses procedimentos. O pronto-
socorro do Odilon Behrens, sua principal porta de entrada, recebe diariamente mais
de 400 pacientes. Somados, o edifício principal, a Unidade Hospitalar Nossa Senhora
Aparecida  -  aqui  com  os  seus  conselheiros  também  participando  desta  reunião
solene, são todos muito bem-vindos - e o Núcleo de Cirurgia Ambulatorial dispõem de
quase 500 leitos, 1/5 dos quais dotados de equipamentos de terapia intensiva. Em
todas essas unidades, os pacientes são acolhidos com a costumeira eficiência, ética
e qualidade.
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Por seu compromisso histórico com os ideais de pleno e efetivo acesso à saúde,
esta  Assembleia  congratula-se  com  o  Hospital  Odilon  Behrens.  Instituições  como
essa, pautadas pela valorização da vida e da saúde, renovam as nossas esperanças
de um futuro melhor para cada mineiro!”

Esta é a mensagem do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, deputado Dinis Pinheiro. Muito obrigado.

Registro de Presença
O presidente - Com muito prazer, a presidência registra a presença do ex-vereador

da Câmara Municipal de Belo Horizonte Eli Diniz.
Apresentação Musical

O  deputado  Anselmo  José  Domingos  -  Sr.  Presidente,  não  poderia  deixar  de
mencionar a presença da banda da guarda municipal. Agradeço a vocês a presença.
Vocês  abrilhantam  e  deixam  este  evento  mais  bonito.  Como  vereador  de  Belo
Horizonte  que fui,  acompanhei  a  guarda municipal  desde sua fundação  e  o  belo
trabalho  que  é  exercido  na  defesa  do  patrimônio  da  cidade,  especialmente  das
escolas, dos centros de saúde, de todas as unidades que prestam serviço à nossa
população. A guarda municipal ajuda na manutenção do que pertence à população,
do  que  é  o  patrimônio  do  município  de  Belo  Horizonte.  Agradeço  ao  Ten.  Sílvio
Francisco do Nascimento, que está nos coroando com esta bela apresentação da
orquestra. Muito obrigado e parabéns a vocês por estarem aqui conosco.

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação da Banda da Guarda
Municipal  de  Belo  Horizonte,  já  saudada com entusiasmo pelo deputado Anselmo
José  Domingos,  que,  sob  a  regência  do  Ten.  Sílvio  Francisco  do  Nascimento,
interpretará  as  seguintes  músicas  que trazem, inclusive,  o  seu arranjo:  Trenzinho
caipira, de Heitor Villa-Lobos; Se você pensa, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos; e
Hey Jude,  de John Lennon e Paul McCartney. Esta última com a interpretação de
Virgílio Wenceslau de Castilho.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O  presidente  -  A presidência  manifesta  a  todos  agradecimentos  pela  honrosa
presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
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deputadas e os deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª 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 19/8/2014

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada, Romel Anízio e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Jayro Lessa,
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 sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 5.348/2014 (relator: deputado
Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, desconvoca a reunião de hoje às 16 horas, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 396/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do chefe do Executivo, a mensagem em epígrafe encaminha a prestação
de contas do governador do Estado relativa ao exercício de 2012.

Publicada no Diário do Legislativo em 4/4/2013 e publicadas as essencialidades no
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Diário do Legislativo de 3/7/2014, a proposição ficou em poder da Mesa por dez dias,
para os fins do disposto no art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo sem pedido de informações, foi a proposição encaminhada a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
A mensagem em questão visa encaminhar a prestação de contas do governador do

Estado relativa ao exercício de 2012.
Conforme dispõe o art. 90, XII, da Constituição Estadual, o governador do Estado

deve prestar anualmente à Assembleia Legislativa as contas referentes ao exercício
anterior,  dentro  de  60  dias  contados  a  partir  da  abertura  da  sessão  legislativa
ordinária. Em obediência ao dispositivo, as contas foram apresentadas à Assembleia
Legislativa dentro do prazo previsto, sendo constituídas pelos Balanços Gerais da
Administração  Direta  e  Indireta  -  Autarquias,  Fundações,  Fundos  Estaduais  e
Empresas  Estatais  Dependentes  -  e  pelo  Relatório  Contábil,  elaborados  pela
Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda;
pelo  Relatório  de Controle Interno,  de responsabilidade da Controladoria-Geral  do
Estado; e pelo Balanço Social, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão.

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, a prestação de contas e o respectivo parecer prévio
passam a ser considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
deverá ser dada ampla divulgação.

Em cumprimento  do  disposto no  art.  76,  inciso I,  da Constituição do Estado,  o
Tribunal de Contas - TCE-MG - apreciou as referidas contas nas sessões plenárias de
19/6/2013 e 19/2/2014 - esta última realizada para apreciar o pedido de reexame feito
pelo governador do Estado - e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Por
intermédio do Ofício nº 36/2014, publicado no Diário do Legislativo em 15/5/2014, a
presidente  da  Corte  de  Contas  encaminhou  a  esta  Casa  cópia  do  processo  nº
886.510, que contém o parecer prévio emitido por essa Corte referente ao Balanço
Geral do Estado, exercício 2012,  os relatórios da unidade técnica e pareceres da
Auditoria e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como o acórdão
relativo ao pedido de reexame 896.626.
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A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo governador do Estado
constitui  deliberação  de  caráter  opinativo  do  Pleno  do  Tribunal  de  Contas.  Seu
conteúdo técnico  deve espelhar  uma avaliação global  do  programa de trabalho e
destina-se a subsidiar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas do chefe do
Poder  Executivo.  O parecer  prévio  busca avaliar  a função orçamentária  sob uma
acepção ampla, percebendo o orçamento como um instrumento de planejamento, de
gestão e de avaliação de políticas públicas. Assim,  entende-se que o controle do
emprego dos recursos públicos deve obedecer a critérios de eficiência, de eficácia e
de  economicidade,  não  se  limitando  a  aspectos  de  legalidade  e  de  regularidade
contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo
não isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que
venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.

Feitas  essas  considerações  iniciais,  passamos  à  análise  resumida  das  contas
governamentais.

I - Economia Mineira
De acordo com relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, em 2012, o PIB

de Minas Gerais apresentou um crescimento real médio de 2,3%, com desempenho
inferior ao registrado no ano precedente, embora ainda superior ao crescimento da
economia brasileira, que foi de apenas 0,9%. O resultado superior do Estado deve-se
ao bom desempenho dos dois primeiros trimestres, cujas taxas de crescimento se
diferenciaram de forma significativa das registradas em âmbito nacional,  puxadas,
principalmente, pelo bom desempenho do setor agropecuário, decorrente da alta no
ciclo bienal da cafeicultura, e do setor de serviços.

Outro resultado digno de nota se refere ao superávit na balança comercial mineira
de US$ 21,37 bilhões, configurando o maior saldo comercial de todos os estados e
superior ao resultado nacional, o que reflete a importância das importações do Estado
para o país. Ressalta-se, no entanto, a grande participação (60,49%) de produtos
básicos,  os  quais  possuem  menor  valor  agregado  e  são  mais  afetados  pelas
condições econômicas internacionais. Nesse sentido, destaca-se a atividade extrativa
mineral  do Estado,  que,  a despeito  do resultado comercial  positivo,  experimentou
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uma volatilidade acentuada de preços e queda da demanda em 2012, registrando
retração de 19,24% nas exportações em relação ao ano anterior.

Em síntese, nesse item, a principal recomendação feita pelo relatório do TCE-MG,
bem  como  pelos  conselheiros,  foi  a  de  fomentar  a  diversificação  da  pauta  de
exportação  do  Estado,  buscando  a  prevalência  de  produtos  com  maior  valor
agregado.

II - Instrumental Orçamentário
Os  instrumentos  de  planejamento  do  Estado  são  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

O  PMDI  é  previsto  na  Constituição  Estadual.  O  plano,  que  tem  um  horizonte
temporal  de  longo  prazo,  foi  instituído  pela  Lei  nº  15.032,  de  20/1/2004,  para  o
período de 2003 a 2020, tendo como objetivo implementar e fomentar o crescimento
econômico do Estado. Em 2007, o PMDI teve sua primeira atualização, por meio da
Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período de sua abrangência passou a ser de 2007 a
2023. Em 2012, a Lei nº 20.008, de 4/1/12, promoveu uma nova atualização do plano,
revisando a estratégia de desenvolvimento adotada para os 20 anos seguintes (2011
a 2030). Nessa versão, o foco passa a ser a Gestão para a Cidadania, que propõe
um novo olhar sobre a gestão no Estado, a partir  de três perspectivas básicas: a
heterogeneidade do território mineiro, a gestão transversal e intersetorial de políticas
públicas e o cidadão como protagonista do desenvolvimento do Estado. Portanto, a
estratégia de desenvolvimento adotada é a do Estado em Rede, a qual, a partir de
uma nova articulação institucional, propõe a atuação do Estado de forma transversal,
estabelecendo  laços  com os  diferentes  setores  da  sociedade.  Assim,  busca-se  a
intersetorialidade das políticas públicas construída por meio da articulação dos atores
responsáveis, garantindo, ainda, a participação da sociedade civil organizada como
ator ativo e imprescindível na construção do futuro pretendido. Destaca-se ainda o
esforço  de  regionalização  da  estratégia  empreendido  nessa  versão,  uma  das
principais inovações em relação ao PMDI anterior. Condizente com essa perspectiva,
o  plano  foi  organizado  em  11  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,  que  se
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desdobram  em  meta-síntese,  dados  e  fatos  situacionais,  objetivos  estratégicos,
indicadores com metas para 2015, 2022 e 2030 e, finalmente, nas estratégias.

Alinhado à nova estratégia definida no PMDI 2011-2030, o PPAG para o período
2012-2015 foi instituído pela Lei nº 20.024, de 9/1/2012. Para esse quadriênio, foram
previstos  235 programas,  dos  quais  31  são estruturadores,  163 associados  e  41
especiais.  Os  programas  estão  organizados  em  consonância  com  as  Redes  de
Desenvolvimento  Integrado  definidas  no  PMDI,  constituindo  instrumento  essencial
para o estabelecimento de diretrizes e metas para a administração pública estadual.

A  LDO,  que  também  compõe  o  instrumental  de  planejamento  previsto  na
Constituição de 1988, tem por objetivo estabelecer diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária anual. Seguindo as recomendações anteriores proferidas pelo TCE, a
LDO para 2012, Lei nº 19.573, de 11/8/2011, de forma inovadora e por iniciativa desta
Casa Legislativa, estabeleceu o Identificador de Procedência e Uso - IPU - número 4,
que permitiu a identificação de todas as emendas de iniciativa popular no PPAG, de
modo  a  conferir  maior  transparência  ao  processo  de  planejamento  e  execução
orçamentária.

No tocante à dimensão orçamentária, a LOA de 2012, Lei n° 20.026, de 10/1/2012,
também alinhada com os instrumentos de planejamento governamental, estimou, no
orçamento fiscal, as receitas estaduais em R$51,48 bilhões e fixou as despesas em
igual importância. As receitas intraorçamentárias foram estimadas em R$6,58 bilhões
e  as  despesas  em  igual  valor.  O  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas
Controladas pelo Estado, por sua vez, estimou as fontes e fixou os investimentos em
R$8,31 bilhões.

III - Execução do Orçamento Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
A execução  orçamentária  da  receita  foi  de  R$71,29  bilhões,  com  arrecadação

líquida das receitas correntes atingindo o montante de R$51,59 bilhões e as receitas
de capital alcançando o valor de R$5,76 bilhões. O total arrecadado ficou 12,37%
acima  da  receita  inicialmente  prevista  na  LOA,  mas  2,84%  abaixo  da  previsão
atualizada.

A Receita Tributária  é a principal  fonte de recursos do Estado e participou com
R$38,84 bilhões das receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de
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1,34%  quando  comparada  à  sua  previsão  atualizada.  Desse  grupo  de  receitas,
destaca-se  o  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
com  participação  de  81,27%  na  Receita  Tributária.  As  Transferências  Correntes
destacaram-se como o segundo maior grupo de receitas do Estado, correspondendo
a  19,85%  da  Receita  Orçamentária  Corrente,  realizando  a  quantia  de  R$11,81
bilhões.

Ainda no campo das receitas tributárias, observou-se, em 2012, um crescimento de
8,74% dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, a qual atingiu
o valor de R$33,56 bilhões. Tal crescimento decorre principalmente das multas e dos
encargos da dívida tributária de longo prazo. Destaca-se a redução do saldo contábil
da dívida ativa para R$ 1,45 bilhão,  realizada por meio de ajuste para perdas da
dívida ativa e de cessão de direitos creditórios. O ajuste é feito devido à alta incerteza
da recuperação desses créditos, tendo em vista o risco envolvido e o histórico. Já a
cessão  de  direitos  creditórios  se  refere  à  transferência  onerosa  para  a  MGI  de
créditos tributários de ICMS que foram parcelados junto ao Estado, tendo por base a
autorização da Lei nº 19.266, de 17/12/2010.

A receita da dívida ativa no período totalizou R$ 291,45 milhões, incluindo a receita
correspondente à cessão de direitos creditórios e às cotas-parte dos municípios e do
Fundeb. Cabe mencionar que 60,26% desse total foi arrecadado pela administração
direta.

A  execução  orçamentária  da  despesa  foi  da  ordem  de  R$63,17  bilhões,
representando um acréscimo de 15,50% em relação à despesa realizada em 2011. As
despesas  correntes  perfizeram  o  montante  de  R$47,28  bilhões  e  representaram
74,84%  da  despesa  fiscal  executada.  Entre  as  despesas  correntes  realizadas,
destacam-se  as  despesas  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  que  representam
51,57%; os Juros e Encargos da Dívida Pública, que correspondem a 4,97%; e o
grupo Outras Despesas Correntes, representando 43,46%. As despesas de capital
somaram  R$7,60  bilhões,  correspondendo  os  investimentos  a  41,81%  delas.  A
amortização da dívida correspondeu a 52,74% das despesas de capital, perfazendo
um total de R$4,00 bilhões, um acréscimo nominal de 145,49% em relação a 2011.
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Nesse  sentido,  importante  destacar  que  o  referido  acréscimo  se  justifica  pela
amortização do contrato da dívida do Estado junto à Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig.

Durante  o  exercício,  foram  editados  274  decretos  de  abertura  de  créditos
adicionais, que incrementaram o orçamento fiscal inicial em 26,96%, isto é, R$15,66
bilhões, resultando numa dotação autorizada no montante de R$73,72 bilhões. Do
total dos orçamentos (fiscal e de investimentos), 16,63% foram gastos em programas
estruturadores, 73,71%, em especiais, e 9,66%, em associados.

No  tocante  à  priorização  estratégica  do  gasto,  os  Orçamentos  Fiscal  e  de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado previram, considerando-se os
créditos adicionais, a aplicação de R$15,76 bilhões nos 31 programas estruturadores,
que  são considerados  o  eixo  estratégico  do  planejamento  do  Estado.  O  relatório
técnico do Tribunal de Contas apontou que as despesas realizadas correspondem a
R$12,03 bilhões.  Em comparação a  2011,  aplicaram-se mais  16,63% de recursos
nesses programas.

Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas
funções sociais, os gastos mais significativos foram com previdência social, educação
e saúde, equivalentes a 17,81%, 11,53% e 9,75%, respectivamente, do total realizado
no exercício. Nas funções típicas do Estado, o maior volume de recursos destinou-se
à  segurança  pública  (8,97%  do  total  das  funções),  o  segundo  maior  percentual,
ficando  abaixo  apenas  da  função  Encargos  Especiais  (34,81%).  Nos  Encargos
Especiais,  destacaram-se  os  dispêndios  com  Serviço  da  Dívida  Interna  (R$6,00
bilhões),  Transferências  (R$9,76  bilhões)  e  Outros  Encargos  Especiais  (R$6,06
bilhões).

As principais  recomendações feitas  pelo  relatório  do  TCE-MG, bem como pelos
conselheiros,  em  relação  à  execução  do  Orçamento  Fiscal  e  das  Empresas
Controladas pelo Estado foram, em síntese:

• o registro contábil, orçamentário e patrimonial dos recursos que não
ingressaram nos cofres públicos por motivo de renúncia, com o objetivo
de possibilitar o acompanhamento da política tributária do Estado
frente à arrecadação e alocação desses recursos, conforme o Manual
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de Procedimentos Contábeis Orçamentários, Portaria Conjunta
STN/SOF nº 1, de 20/6/11;

• a disponibilização de dados sobre a execução física e financeira dos
programas emergenciais voltados para o desenvolvimento social dos
municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do
Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS;

• o aperfeiçoamento na definição dos atributos das ações e no
dimensionamento das metas físicas e financeiras das ações, bem
como o preenchimento dos campos de informação da situação da
ação, com o objetivo de viabilizar o gerenciamento e o controle da
execução ao longo do processo de monitoramento do PPAG;

• a adoção de medidas para o aprimoramento da composição
estratégica do gasto público, a partir da destinação de uma parcela
maior de investimentos para os programas estruturadores;

• a definição, na LOA, de um percentual total de suplementação que
comporte todos os seus gastos, inclusive os de pessoal; e

• atuação conjunta do governo com as entidades integrantes do
Orçamento de Investimentos de Empresas Controladas pelo Estado no
sentido do aprimoramento do planejamento e acompanhamento dos
investimentos previstos, com vistas ao cumprimento dos dispositivos
constitucionais e legais que regem a matéria.

IV - Dispositivos Constitucionais e Legais
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Conforme determina o  inciso  XII  do  art.  60  do  ADCT/CR/88 e  o  art.  22  da Lei

Federal  nº  11.494,  de  2007,  60%,  no  mínimo,  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação - Fundeb - deve ser aplicado no pagamento de profissionais do magistério
da educação básica em efetivo exercício na rede pública.  Constatou-se um gasto
correspondente a 71,55% da receita total do Fundeb.

Além disso,  de acordo com o  art.  212 da  Constituição Federal,  os  estados,  os
municípios e o Distrito Federal devem aplicar anualmente pelo menos 25% da receita
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resultante  de  impostos,  compreendidas  as  advindas  de  transferências,  na
manutenção e no desenvolvimento do ensino. No orçamento de 2012, foram previstos
R$9,07 bilhões na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos
Ordinários  e  Vinculados  ao  Fundo  de  Educação.  De  acordo  com  o  Relatório  de
Controle Interno do Estado, foram aplicados R$ 10,24 bilhões na manutenção e no
desenvolvimento do ensino. Esse valor representa 32,59% da receita resultante de
impostos e transferências, percentual superior ao estabelecido pela Constituição da
República.

No entanto, segundo o relatório técnico do TCE-MG, foram incluídos nos gastos
com  MDE  R$2,984  bilhões  referentes  às  despesas  com  inativos  do  setor  de
educação, contrariando a Instrução Normativa do TCE-MG nº 09/2011, que veda a
inclusão  da  despesa  com  inativos  e  pensionistas  no  cômputo  dos  gastos  com
educação.  Ademais,  foram registrados ajustes  relacionados  a  restos  a  pagar  que
resultaram na elevação dos gastos com educação em R$136,58 milhões. Após tais
correções, foi apurado um índice de aplicação de recursos em educação de 23,14%
das receitas receitas de impostos, de modo que se evidenciou o cumprimento do
índice acordado no Termo de Ajustamento de Gestão de 22,82%.

Por discordar do percentual de aplicação de recursos em MDE apurado pelo TCE-
MG, o governador do Estado interpôs pedido de reexame do processo. Argumentou
que, na Consulta nº 804.606, tais despesas foram consideradas regulares devido ao
período de capitalização do fundo previdenciário  do Estado.  Ademais,  o TCE-MG
manteve a inclusão das despesas com inativos nos gastos com MDE nos exercícios
de 2009, 2010 e 2011.

O TCE-MG aceitou as razões alegadas pelo recorrente e alterou o percentual de
aplicação de recursos em MDE para 32,60%. Essa decisão se baseou na Instrução
Normativa nº 09/2011, que estabelece que “não serão considerados, na composição
do índice de aplicação no ensino, os gastos com inativos e pensionistas da área da
educação”, mas prevê a possibilidade de o tribunal estipular um prazo para o Estado
se  adequar  gradualmente.  Tal  dispositivo  visa  reduzir  o  impacto  que  a  retirada
imediata das despesas com inativos dos recursos aplicados em MDE causaria nas
finanças do Estado.
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Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
De acordo com a Emenda Constitucional Federal nº 29, de 2000, o Estado deve

apresentar  uma  aplicação  mínima  de  12%  da  base  vinculável  em  ASPS.  Dessa
forma,  o  Relatório  de  Controle  Interno  do  Estado  apresentou  demonstrativo
evidenciando que foram aplicados em saúde R$3,83 bilhões, os quais, em face de
uma receita  vinculável  de R$31,42 bilhões,  possibilitaram o  alcance do índice  de
12,18%.

Além  disso,  a  Constituição  do  Estado  estabelece  que  “os  recursos  para  os
programas  de  saúde  não  serão  inferiores  aos  destinados  aos  investimentos  em
transporte e sistema viário”. A esse respeito, o TCE-MG verificou que o gasto com
saúde correspondeu a 7,1 vezes os investimentos em transporte e sistema viário.

Amparo e Fomento à Pesquisa
O art. 212 da Carta Mineira determina que o Estado deve repassar à Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig - no mínimo 1% da receita corrente
ordinária, em parcelas duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento
científico e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o repasse
de recursos financeiros correspondeu a R$ 271,72 milhões, ou seja, 1% da receita
corrente  ordinária  arrecadada  no  exercício,  cumprindo,  assim,  a  determinação
constitucional. Todavia, o TCE-MG recomendou que as parcelas sejam repassadas
mensalmente e que correspondam a um duodécimo da receita corrente ordinária, o
que não foi respeitado no ano analisado.

Publicidade Governamental
Em  2012,  os  gastos  com  publicidade  do  Estado  somaram  R$216,38  milhões,

representando um aumento nominal de 32,89% com relação aos gastos do exercício
de  2011.  Do  total  das  despesas,  R$113,76  milhões  foram  executados  pela
administração direta; R$1,71 milhão, pelas autarquias e fundações; R$12,05 milhões
pelos fundos estaduais; e R$88,86 milhões pelas empresas controladas pelo Estado.

Assim  como  vinha  ocorrendo  em  exercícios  anteriores,  não  foi  possível  o
acompanhamento do  disposto no  art.  158,  § 2º,  da Constituição Estadual,  o  qual
determina que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não
será  superior,  em cada trimestre,  ao  percentual  executado  e  pago  das  despesas
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decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais,  uma vez
que a Assembleia Legislativa não realizou essas audiências.

Precatórios e Sentenças Judiciais
Com  o  objetivo  de  restringir  o  crescimento  da  dívida  do  Estado  referente  aos

precatórios,  foi  implementado  o  regime  especial  de  pagamento  destes,  conforme
previsto pela Emenda à  Constituição Federal  nº  62/2009.  Com isso,  o Estado se
comprometeu a quitar a referida dívida em um prazo de 15 anos a partir de 2010, por
meio do depósito  mensal  de  um duodécimo do saldo de precatórios  do exercício
anterior dividido pelo número de anos restantes para a liquidação total. Como o saldo
apurado em 2011 foi de R$3,68 bilhões, com prazo final para pagamento em 13 anos,
em 2012, o Estado tinha a obrigação de depositar, no mínimo, R$23,56 milhões em
cada  mês.  O  TCE-MG  verificou  o  cumprimento  dos  depósitos,  que  totalizaram
R$287,35 milhões no ano. Ao final de 2012, observou-se um pequeno aumento no
saldo da dívida com precatórios, que atingiu R$ 3,72 bilhões.

Dívida Consolidada
Conforme a legislação pertinente, a dívida consolidada líquida - DCL - do Estado

não poderá  ser  superior  a  duas  vezes  a  receita  corrente  líquida  -  RCL -  no  15°
exercício financeiro contado a partir de 2001. Durante o período de transição de 2002
a 2017, o excedente apurado em relação a 2001 deveria ser reduzido, no mínimo, à
proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. A DCL do Estado em 2001
correspondia a 234,45% da RCL, em um excedente de 34,45%, o qual determinou
um redutor de 2,30% até 2016 para se atingir o cumprimento da meta. Não obstante,
o  Estado  de  Minas  logrou,  já  em  2007,  conforme  relatório  da  Comissão  de
Acompanhamento da Execução Orçamentária - CAEO -, atingir o limite estabelecido,
ficando impossibilitado de aumentar a relação DCL/RCL para além de 200% até 2016.
Em 2012, a DCL do Estado atingiu R$70,46 bilhões, enquanto a RCL atingiu R$40,37
bilhões, apresentando relação DCL/RCL de 174,54%, ou seja, cumprindo os limites
estabelecidos pela legislação em vigor.

Importante registrar que a dívida mais significativa do Estado é amparada pela Lei
Federal nº 9.496, de 1997, que estabeleceu a possibilidade de refinanciamento da
dívida mobiliária dos estados, e pela Medida Provisória nº 2.192-70, de 2001, que
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promoveu o saneamento e a privatização dos bancos estaduais.  Os contratos  de
refinanciamento  derivados  dessas  leis  são  corrigidos  pelo  IGP-DI,  o  qual  vem
apresentando  crescimento  superior  ao  dos  demais  indicadores  que  medem  a
variação de preços da economia brasileira. Ademais, têm taxa de juros de 7,5% e 6%
ao ano, taxas incompatíveis com a atual realidade econômica do país.  Por fim, o
Estado compromete 13% de sua receita  líquida real  -  RLR -  para pagamento do
serviço desses contratos, percentual insuficiente para fazer frente a suas parcelas, o
que leva ao crescimento continuado da dívida, em que pese o cumprimento rigoroso
das condições pactuadas.

Diante  desse  contexto,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  instituiu  a
Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  no  final  de  2011,  que  realizou  diversas
audiências  públicas  e  participou  de  eventos  fora  do  Estado  em  2012.  A referida
comissão propôs  em seu relatório  parcial  a  troca  do IGP-DI  pelo  IPCA,  além da
redução da taxa de juros para 2% ao ano e alteração do limite de comprometimento
da RLR para 9%. Sugeriu também a revisão do saldo devedor, por meio da aplicação
retroativa do IPCA mais juros de 6% a.a., desde o início da vigência do contrato até a
efetivação da nova renegociação e a limitação do custo da dívida à remuneração da
caderneta de poupança.

Tal movimentação culminou com a apresentação, pela presidente da República, do
Projeto de Lei Complementar nº 238, de 2013, que estabelece a troca do IGP-DI pelo
IPCA e a redução dos juros para 4% ao ano. Contudo, a tramitação desse projeto não
avançou no Congresso Nacional.

Outra dívida relevante do Estado se refere ao contrato com a Cemig, que tinha um
custo elevado: IGP-DI mais 8,18% ao ano. Em 2011 e em 2012, o Poder Executivo
negociou o pagamento antecipado desse contrato, com um desconto de 35% de seu
valor.  Para fazer  frente ao pagamento,  a Assembleia Legislativa aprovou a Lei  nº
19.964, de 2011, que autorizou o Poder Executivo a realizar operações de crédito
com instituições internacionais. Dessa forma, a dívida da Cemig foi substituída por
dívida externa, indexada à variação cambial, com juros de aproximadamente 4,6% ao
ano, melhorando significativamente o perfil do endividamento do Estado.

Resultado Primário e Resultado Nominal
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Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da
LDO  em  R$3,21  bilhões,  verificamos  que  o  Estado  apresentou  um  montante
efetivamente realizado na execução orçamentária de R$3,07 bilhões, 4,37% abaixo
da meta. Todavia, cumpriu a meta de resultado primário em relação ao PIB nacional
de 0,07%. Como o serviço da dívida atingiu R$ 6,35 bilhões, o resultado primário não
foi  suficiente  para  cobri-lo,  acarretando  aumento  significativo  do  saldo  da  dívida
consolidada.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2012 foi de
R$6,90 bilhões, e o resultado obtido no exercício foi R$2,83 bilhões, o que levou a um
crescimento da dívida fiscal líquida inferior ao esperado.

Despesas com Pessoal
A LRF determina que, nos estados, a despesa total com pessoal não pode exceder

a 60% da RCL. A esse respeito, observa-se que o Poder Executivo comprometeu o
percentual de 40,72%, ficando abaixo do limite de 49% e do limite prudencial que é
de  46,55%.  Já  o  gasto  global  para  toda  a  administração  pública  atinge  50,12%.
Cumpre  salientar  que  o  cálculo  dos  percentuais  de  comprometimento  está  em
conformidade  com  a  metodologia  adotada  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,
desconsiderando-se a metodologia de cálculo determinada pela Instrução Normativa
nº 5, de 2001, do Tribunal de Contas, que retira os gastos com inativos e pensionistas
custeados pelo Tesouro. Nesse item, o TCE entendeu que os limites de gastos com
pessoal foram cumpridos no exercício de 2012.

Dispositivos legais
Por  fim,  dentre  as  recomendações  feitas  pela  Corte  de  Contas  estão  dois

dispositivos  legais  cuja  aplicação  é,  reconhecidamente,  difícil,  visto  que  seus
comandos são inadequados e incompatíveis com a realidade mineira. Referimo-nos
aos seguintes dispositivos: o parágrafo único do art. 4º da Lei Estadual nº 14.172, de
2002, e o § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 2004.

A Lei  Estadual  nº  14.172/2002,  que  cria  o  Índice  Mineiro  de  Responsabilidade
Social, dispõe no parágrafo único do art. 4º que “o Estado apresentará, anualmente,
programa emergencial  para o desenvolvimento social  dos Municípios  classificados
nas  cinquenta  últimas  posições  no  relatório  do  IMRS”.  O  TCE-MG  apontou,  na
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ocasião  de  apreciação  das  contas  do  governador,  o  descumprimento  do  citado
dispositivo, pelo Poder Executivo, visto que não foi apresentado um programa que
atendesse  exclusivamente  os  cinquenta  municípios  classificados  nas  últimas
posições do Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS. É importante destacar
que,  nos  termos  do  que dispõe a  lei  em questão,  haveria  e  continuará  havendo
dificuldades no cumprimento desse dispositivo,  por  diversas razões.  A primeira se
refere ao fato de que os problemas enfrentados pelos municípios classificados nas
piores posições do IMRS são multifacetados e seculares, o que faz com que apenas
um  programa,  e  com  natureza  emergencial,  seja  insuficiente  para  saná-los;  sua
superação demandaria um conjunto de ações e programas articulados. Além disso,
dada a maturidade de planejamento alcançada no Estado, materializada no PMDI e
no PPAG, é imperativo que tais municípios sejam objeto de um programa, não apenas
emergencial, mas permanente, que atue de maneira transversal, permitindo, portanto,
a superação das mazelas que são marcas históricas desses municípios. Assim, mais
que uma iniciativa paliativa, que é a característica de uma ação emergencial, como
pretendido  pela  norma  atual,  é  necessário  que  a  redução  das  disparidades
socioeconômicas  entre  as  diversas  regiões  estaduais  permeie  o  planejamento
estratégico estadual, envolvendo políticas públicas coordenadas e orientadas para a
superação da fragilidade social que ainda acomete esses municípios. E é isso o que o
Poder Executivo já vem realizando. Cumpre-nos, portanto, como Casa Legislativa,
dar nova redação ao dispositivo em comento, por meio de um projeto de lei que será
oportunamente apresentado por este relator, tornando-o mais claro em sua finalidade
e atendendo às recomendações proferidas pelo TCE-MG.

Nessa mesma direção, entendemos ser necessário também adequar o disposto no
§ 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 2004, que dispõe sobre a responsabilidade social
na gestão pública estadual, altera a Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002, que cria
o Índice Mineiro de Responsabilidade Social,  e dá outras providências. O referido
dispositivo diz que “caso não tenham sido atingidas as metas dos Anexos Sociais, o
Poder Executivo proporá, no Balanço Social do Estado, medidas corretivas a serem
incorporadas à LDO”. A esse respeito, é importante destacar que a execução das
metas físicas e financeiras dos programas e projetos públicos passa por inúmeros
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obstáculos  de  diversas  ordens,  tais  como dificuldades  no procedimento  licitatório,
pendência  de  recebimento  de  recursos  de  outras  esferas  governamentais,
dimensionamento  inadequado  das  metas,  contingenciamento  de  recursos
orçamentários, dentre outros, tornando a tarefa de incluir medidas corretivas na LDO
extremamente  complexa.  Ademais,  deve-se  destacar  que  o  referido  dispositivo
remete à LDO o papel de elencar as medidas corretivas para a execução de metas
físicas  e  financeiras,  extrapolando,  em  muito,  o  papel  desse  instrumento  de
planejamento, que se volta para o delineamento das diretrizes para a elaboração da
lei  orçamentária  anual,  realçando  seus  aspectos  fiscais  e  sistêmicos,  como  a
definição  de  metas  e  prioridades  e  de  resultados  primário  e  nominal.  Assim,
entendemos necessária a alteração do referido dispositivo, por meio de projeto de lei
que será apresentado por esta relatoria, corrigindo suas inadequações e tornando-o
aderente à nova realidade de acompanhamento dos programas e projetos do Estado.

Isso posto, em vista dos elementos trazidos à colação neste parecer, em especial o
conteúdo  do  Balanço  Geral  do  Estado  e  os  subsídios  encaminhados  pelo  TCE,
opinamos  pela  aprovação  das  contas  apresentadas  pelo  governador  do  Estado
referentes  ao  exercício  financeiro  de  2012,  nos  termos  do  projeto  de  resolução
apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  das  contas  do  governador  do

Estado referentes ao exercício de 2012, por meio do projeto de resolução a seguir
apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Aprova as contas do governador do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício

de 2012.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam aprovadas as contas do governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2012.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.320/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

criação da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Acidente Ferroviário e dá
outras providências.

Publicada no  Diário do Legislativo de 27/6/2014,  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 5.320/2014 pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção

e Combate ao Acidente Ferroviário no calendário oficial de eventos do Estado, a ser
realizada anualmente na última semana do mês de abril.

A  proposição  prevê,  em  seu  art.  2º,  que,  durante  a  referida  semana,  as
concessionárias  responsáveis  pelo  transporte  ferroviário  fomentarão  a
conscientização  da  população  sobre  os  acidentes  ferroviários,  podendo  adotar
estratégias como receber visitas da população e de alunos da rede de ensino para
conhecerem sua história, suas instalações e situações de risco em seus simuladores;
ministrar  palestras em escolas próximas à linha férrea; e disponibilizar funcionários
nos pontos de cruzamento sobre a linha férrea, para explicar sobre as situações de
risco.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que os acidentes são um grande
problema a ser enfrentado nos 5.080km de ferrovias que formam a malha mineira.
Assim, a implementação da prevenção é importante para a segurança da população e
dos trabalhadores, bem como para aumentar a eficiência na gestão desse transporte.

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

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

Ainda com relação a essa matéria,  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.

Entretanto, é preciso destacar que a Constituição da República, em seu art. 21, XII,
“d”,  estabelece  como  competência  da  União  a  exploração  direta  ou  mediante
autorização, concessão ou permissão, dos serviços de transporte ferroviário; e, em
seu art. 22, XI, reserva a esse ente federativo a elaboração de leis sobre transporte.

Em  decorrência  desses  dispositivos,  cabe  à  União  a  responsabilidade  pelas
concessões das ferrovias brasileiras e a fiscalização dos serviços prestados por meio
do  Ministério  dos  Transportes  e  da  Agência  Nacional  dos  Transportes  Terrestres.
Assim sendo, não pode o Estado estabelecer atribuições para as concessionárias.

Outro ponto que deve ser adequado no projeto diz respeito ao calendário oficial do
Estado,  pois  ele  não  existe,  cabendo  a  cada  secretaria  estabelecer  as  datas
relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas
que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por meio de
mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da norma
que instituiu a data comemorativa.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo  nº  1,  que  tem  como  finalidade  corrigir  as  impropriedades  técnicas
apontadas.

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

do Projeto de Lei nº 5.320/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana Estadual de Prevenção do Acidente Ferroviário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Acidente Ferroviário, a

ser realizada anualmente na última semana do mês de abril.
Art.  2° - A Semana Semana Estadual de Prevenção do Acidente Ferroviário tem

como  objetivo  conscientizar  a  população  sobre  as  peculiaridades  do  transporte
ferroviário, as possibilidades de acidentes e as formas de evitá-los.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - João Leite - Sargento

Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.397/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe dispõe
sobre a cobrança de valores para a formação de pessoas com deficiência condutora
de veículos automotores e elétricos.

Publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2012,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Por requerimento aprovado em 25/9/2012, a proposição foi baixada em diligência
ao  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -,  a  fim  de  que
esclarecesse sobre os valores referentes ao processo de formação, especialização e
habilitação de condutores portadores de deficiência e os relativos aos condutores que
não  sejam  portadores  de  deficiência,  bem  como  qualquer  procedimento  para
renovação, adição e mudança de categoria para pessoas com deficiência.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto  de  lei  em  análise  visa  proibir  a  distinção  de valores  do  processo de

formação, especialização e habilitação de condutores, bem como do procedimento
para renovação, adição e mudança de categorias, para as pessoas com deficiência
em relação ao cobrado das pessoas que não tenham deficiência.

O objeto deste projeto é relevante por tratar da integração social das pessoas com
deficiência. Nos termos do inciso XIV do art. 24 da Constituição da República, legislar
sobre essa integração compete a todos os entes federativos. A matéria é, pois, de
competência concorrente, e o Estado pode legislar  sobre ela. No que concerne à
iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  nada  há  que  impeça  esta  Casa
Legislativa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva
de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

Entretanto, em que pese a competência desta Casa para legislar sobre o tema e
não obstante o mérito da iniciativa, o conteúdo deste projeto não se coaduna com o
tratamento conferido às pessoas com deficiência pelo ordenamento jurídico vigente,
pois não existe a distinção de valores que se pretende proibir com essa proposição.

O inciso I do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, dispõe que a taxa de
segurança  pública  é  devida  “pela  utilização  de  serviços  específicos  e  divisíveis,
prestados pelo Estado em órgãos de sua administração, ou colocados à disposição
de pessoa física ou jurídica cuja atividade exija do poder público estadual permanente
vigilância  policial  ou  administrativa,  visando  à  preservação  da  segurança,  da
tranquilidade,  da  ordem,  dos  costumes  e  das  garantias  oferecidas  ao  direito  de
propriedade”. Essas taxas, portanto, podem ser cobradas quando vinculadas a uma
atuação estatal específica.

Sob esse alicerce,  o Detran-MG cobra uma taxa para o processo de formação,
especialização  e  habilitação  de  condutores,  bem  como  do  procedimento  para
renovação,  adição  e  mudança  de  categorias.  Entretanto,  conforme se  verifica  na
Tabela “D”, anexa à Lei nº 6.763, de1975, não existe distinção dos valores das taxas
cobradas para habilitação e controle do condutor com deficiência.

Destaque-se  que  o  Detran-MG,  em  resposta  à  diligência  baixada  por  esta
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comissão,  manifestou-se  contrário  à  aprovação  do  projeto  de  lei  em  análise  e
comprovou que não há distinção dos valores cobrados para habilitação e controle do
condutor que tenha algum tipo de deficiência em relação ao que não tenha. Dessa
forma, segundo aquele órgão, a proposição não se justifica.

Ressalte-se, ainda, que distinções tributárias afetas a trânsito e transporte é matéria
de competência legislativa privativa da União. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre o tema, declarando a inconstitucionalidade de parte
de  dispositivo  da  Lei  estadual  de  Alagoas  nº  6.555/2004,  que  permitia  o
parcelamento, em até seis vezes, das multas de trânsito aplicadas nesse estado. A
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI  4734)  foi  proposta  pelo  governador
Teotônio  Vilela  Filho  sob  o  argumento  de  que,  ao  instituir  o  parcelamento,  a
Assembleia  Legislativa  violou  competência  privativa  da  União  de  legislar  sobre
trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.

Entendemos, portanto, que o projeto em análise não pode prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.397/2012.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - João Leite - Sargento Rodrigues - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.170/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe “altera a Lei
nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/6/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,
preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto  de  lei  em análise  pretende alterar  a Lei  nº  18.185,  de  4/6/2009,  que

dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição da República.

A alteração proposta tem por escopo dar nova redação ao §2º do art. 4º da Lei nº
18.185, de 2009, de modo a admitir a prorrogação dos contratos de que trata o inciso
V do art. 2º, para além do limite estipulado no inciso III do §1º do art. 4º, enquanto não
for realizado concurso público para provimento dos cargos, em especial dos agentes
penitenciários e agentes socioeducativos.

Além disso, acrescenta parágrafo ao art. 4º, possibilitando o cômputo como título,
para fins de concurso público para provimento dos cargos de agentes penitenciários e
agentes socioeducativos, do tempo de serviço anteriormente prestado nas áreas de
segurança pública e defesa social.

O autor justifica que a proposição visa regulamentar a possibilidade de prorrogação
dos contratos temporários de que trata a Lei nº 18.185, de 2009, no que se refere aos
agentes  penitenciários  e  agentes  socioeducativos,  uma  vez  que  não  houve  a
realização de concurso público para provimento dos cargos.

Por outro lado, o autor assevera que o projeto ainda pretende valorizar e incentivar
o trabalho já realizado nas atividades em referência, através do reconhecimento do
tempo de serviço para fins de pontuação em concurso público.

Nos termos do caput do art. 144 da Constituição da República, segurança pública é
dever  do Estado,  direito  e responsabilidade de todos e deve ser exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Ainda segundo o  §7º  do referido art.  144:  “A lei  disciplinará  a  organização e o
funcionamento  dos  órgãos  responsáveis  pela  segurança  pública,  de  maneira  a
garantir a eficiência de suas atividades”.

Dessa  forma,  extrai-se  que  compete  ao  Estado  dispor  sobre  tema  relativo  à
segurança pública.

É  importante  registrar  também  que  os  agentes  penitenciários  e  os  agentes
socioeducativos prestam serviço público essencial,  vinculado à área de segurança
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pública, defesa social e vigilância. Assim, diante da ausência de concurso público
para preenchimento dos cargos das aludidas carreiras, a manutenção dos servidores
contratados nos termos da Lei  nº  18.185,  de  2009,  até  a realização de certame,
configura  situação  de  excepcional  interesse  público,  respaldada  no  princípio  da
continuidade do serviço público.

Ressalte-se que as considerações expendidas neste parecer se aplicam também ao
Projeto de Lei nº 5.277/2014, que foi anexado ao Projeto de Lei nº 4.170/2013.

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

do Projeto de Lei nº 4.170/2013.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Sebastião Costa, presidente - João Leite, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento

Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.323/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta comissão, nos termos do art. 102, VI, combinado com o
art. 188 do Regimento Interno, para receber parecer.



736
____________________________________________________________________________

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a redação do inciso II  do art.  192 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que traz o rol de competências da Loteria
Mineira - Lemg -, para ampliar os serviços e os produtos que podem ser delegados
pelo órgão a terceiros por meio de permissão e concessão.

De acordo com a justificativa encaminhada pelo governador,  o projeto “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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  destacou  que  a
criação  de  produtos  lotéricos  está  restrita  à  competência  federal  e  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou, para adequar o projeto à técnica legislativa e retirar a expressão que
remetia à criação de novos produtos.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  ressaltou  que  a
execução  descentralizada  de  algumas  atividades  garante  maior  eficiência  e
efetividade do serviço, bem como possibilita o aumento das receitas do Estado. Não
obstante, a comissão entendeu por bem inserir no dispositivo legal ressalva sobre a
delegação das atividades típicas de estado relativas a autorização, credenciamento,
controle e fiscalização, apresentando, para isso, o Substitutivo n° 2.

Quanto à análise que cabe a essa comissão, ressaltamos o seguinte:
As loterias, em todo o mundo, constituem uma clássica fonte de financiamento das

atividades  estatais,  paralela  à  tributação  e  ao  endividamento  público.  Elas  se
destacam, entretanto,  por serem uma fonte de financiamento voluntária,  o que as
tornam também instrumentos de arrecadação de instituições privadas de caridade e
assistência.  No Brasil,  porém,  tal  instrumento  é  permitido  apenas  ao  Estado,  por
derrogação da Lei das Contravenções Penais, que proíbe a exploração de jogos de
azar.  A matéria é de competência da União,  e aos estados é permitida apenas a
exploração dos jogos já autorizados no âmbito nacional.

Apesar  de  criada  para  a  geração  de  receitas  e  financiamento  de  projetos  e
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programas de cunho social do Poder Executivo, a Loteria do Estado de Minas Gerais,
durante  os  anos  de  2008  a  2011,  se  viu  deficitária,  necessitando  de  recursos
adicionais do Tesouro para sua mera operacionalização. Tal situação se reverteu com
a delegação à empresa grega Intralot da exploração de alguns jogos, em 2011. A
partir desse ano, a Lemg vem se sustentando com recursos próprios. O projeto em
tela pretende ampliar as modalidades, bem como os serviços e produtos sujeitos a
delegação por parte da Loteria do Estado, o que tende a contribuir para redução dos
custos operacionais do órgão e aumento da arrecadação estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.323/2014, em 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.325/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “altera o § 3º do art.

68 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013”.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma original.
Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que,
em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação,  ratificando  o  entendimento  da
comissão que a precedeu.

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

Fundamentação
O projeto em exame busca alterar o § 3º do art. 68 da Lei nº 20.748, de 2013,

modificando comando relativo à extinção das parcelas da Gratificação Complementar
de Produtividade - GCP - que vêm sendo incorporadas ao vencimento básico dos
cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado.
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Segundo a Lei nº 18.017, de 2009, a GCP é paga aos procuradores do Estado e
advogados  autárquicos  (em efetivo  exercício),  que fizerem  jus,  conforme critérios
estabelecidos pela Advocacia-Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários
de  sucumbência.  A  referida  gratificação  foi  fixada  para  o  ano  de  2012  em
R$12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011.

Por sua vez, a Lei nº 20.748, de 2013, em seu art. 66, estabeleceu a incorporação
de parcelas da GCP ao vencimento básico dos cargos de procurador do Estado, nas
seguintes datas, percentuais e 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 as seguintes
parcelas da GCP: I - em 1º de maio de 2013, uma parcela de 16,666%, no valor de
R$1.600,00; II - em 1º de maio de 2014, outra de 25%, no valor de R$2.400,00; III -
em 1º de maio de 2015, outra de 27,5%, no valor de R$2.640,00.

Ainda de acordo com a mesma lei, em seu art. 68, § 3º, as parcelas da GCP acima
citadas serão extintas nos percentuais e nas datas de sua incorporação.

O projeto de lei modifica a regra de extinção das parcelas da GCP, uma vez que
prevê a extinção das duas primeiras. Dessa maneira, a última parcela da GCP será
incorporada ao vencimento  básico  dos  procuradores de  Estado e  dos  advogados
autárquicos,  e  não  mais  extinta,  sendo  que  o  valor  referente  a  essa  parcela
continuará a ser percebido a título de GCP por esses servidores.

O governador  do  Estado,  por  meio da Mensagem nº 675/2014,  informou que a
incorporação da GCP ao vencimento básico dos cargos da carreira da Advocacia
Pública do Estado busca “equalizar os valores dos honorários de sucumbência a que
fazem jus, por lei, os integrantes da referida carreira”.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise quanto aos aspectos de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  não  detectou  óbices  à  normal
tramitação do projeto e opinou por sua aprovação na forma original.

Sob a assertiva de que “os membros da advocacia pública exercem atribuições
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complexas e importantes para o Estado”  e de que a “pretendida equalização dos
valores dos honorários de sucumbência é oportuna e conveniente, indo ao encontro
da valorização dessa carreira, uma vez que essa questão perpassa pela adequação
remuneratória  à  complexidade  do  cargo”,  a  Comissão  de  Administração  Pública
considerou o projeto meritório e opinou pela sua aprovação, na forma original.

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

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

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.
Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do
limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas
para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de
aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a
revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como
a criação de cargo, emprego ou função.

O governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, enviou a esta Casa o Ofício OF.GAB.SEC. nº 483/14, informando o impacto
orçamentário-financeiro decorrente da implementação da medida proposta.

Segundo o referido ofício,  o impacto orçamentário-financeiro anual máximo é de
R$19.103.040,00 (dezenove milhões, cento e três mil e quarenta reais), sendo que as
medidas previstas no projeto de lei “têm adequação orçamentária e financeira com a
Lei Orçamentária Anual  e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei  de
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Diretrizes  Orçamentárias”.  Além  disso,  ressaltou-se  que  a  repercussão  financeira
decorrente do projeto não afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com
os dois requisitos previstos no art. 4º da Lei de Política Remuneratória (Lei nº 19.973,
de 2011).

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  1º  quadrimestre  de  2014,
publicado no jornal  Minas Gerais - Diário do Executivo, em 29/5/2014, as despesas
com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.
Adicionando-se o valor  do impacto financeiro informado,  o valor  ainda permanece
inferior ao limite prudencial, considerando-se a receita corrente líquida publicada no
referido relatório.

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  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

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

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

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.325/2014, em 1º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.780/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.780/2013, de autoria do deputado  Zé Maia, que declara de
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utilidade pública a Associação Comunitária de Taboas, com sede no Município de São
João Batista do Glória, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.780/2013
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Taboas, com sede no Município de São João Batista do Glória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Taboas, com sede no Município de São João Batista do Glória.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.802/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.802/2013, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de
Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis, 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 4.802/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Caetanópolis, com sede nesse município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



742
____________________________________________________________________________

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Caetanópolis, com sede nesse município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.106/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.106/2014, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores
Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras - ACPPRCRP -, com sede no Município de
Itamarandiba, 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 5.106/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras, com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras, com sede no Município
de Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.129/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.129/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de Floresta, com sede
no Município de Central de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.129/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de Floresta, com

sede no Município de Central de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de

Floresta, com sede no Município de Central de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.168/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.168/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo, com sede no
Município de Varginha, 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 5.168/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo,

com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha -

Mundo Equo, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.177/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.177/2014, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação dos  Assentados e Assentadas do Assentamento
Roseli Nunes II, com sede na Fazenda Pedra Bonita, no Município de Resplendor, 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 5.177/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  e  Assentadas  do

Assentamento Roseli Nunes II, com sede no Município de Resplendor.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  e

Assentadas do Assentamento Roseli Nunes II, com sede no Município de Resplendor.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.184/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.184/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio
de Tricot de Monte Sião, com sede no Município de Monte Sião, 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 5.184/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Proprietários  de  Malharias  e

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

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.189/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.189/2014,  de  autoria  do  deputado Adalclever  Lopes,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  e  Agricultores
Familiares  do  Distrito  e  Região  de  Dom  Modesto,  com  sede  no  Município  de
Caratinga, 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 5.189/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares  do  Distrito  e  Região  de  Dom  Modesto,  com  sede  no  Município  de
Caratinga.

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

Agricultores Familiares do Distrito e Região de Dom Modesto, com sede no Município
de Caratinga.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.247/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.247/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de utilidade pública a Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral, com sede
no Município de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.247/2014
Declara de utilidade pública a Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral,

com sede no Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Mineira  do  Acidente

Vascular Cerebral, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco, relator - Tadeu Martins Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 26/8/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que notifica o falecimento  do  Sr.  Antônio

Ermírio de Moraes, em 24/8/2014, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2014

ATAS
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2014
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão, Dilzon Melo e

Bosco
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 5.467/2014 -
Requerimentos nºs 8.741 a 8.749/2014 - Requerimento do deputado Agostinho Patrus
Filho  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Rômulo  Viegas,  João  Leite,
Pompílio Canavez e Rogério Correia - Registro de Presença - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos:  Requerimento  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho;  deferimento  -
Questões de Ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão -
Bosco - Braulio Braz - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - 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  -
Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Bosco) - Às 14h11min, a lista de comparecimento registra a

existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e
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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.
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 5.467/2014

Declara de utilidade pública a Associação dos Vaqueiros de Nanuque e Região,
com sede no Município de Nanuque.

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

Nanuque e Região, com sede no Município de Nanuque.
2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação dos Vaqueiros de Nanuque e Região, em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano e cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma
instituição  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  realiza  atividades  assistenciais  e
beneficentes.

A entidade destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de seus
associados,  no  cumprimento  de  suas  finalidades.  Não  distribui  seus  lucros  ou
dividendos, nem concede remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou
benefícios sob nenhuma forma a dirigentes, conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada
constando que desabone sua conduta.
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Por fim, ressalta-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da
entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,
legalmente constituída no Estado, detentora do título de utilidade pública estadual.

Assim, tendo em vista que a associação preenche os requisitos da Lei nº 12.972, de
1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 8.741/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  7ª  Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente e  Trânsito  da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/8/2014, em Martinho Campos, que
resultou na apreensão de 902kg de maconha, um veículo, armas de fogo, munição e
na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 8.742/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 13/8/2014, em Monte Alegre de Minas, que resultou na apreensão de
droga,  veículo,  quantia  em  dinheiro,  aparelhos  celulares,  relógios,  cadernos  e  na
prisão de cinco pessoas.

Nº 8.743/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 15/8/2014,  em Mato Verde,  que resultou na apreensão de drogas,
armas e na prisão de três pessoas.

Nº 8.744/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que atuaram na Operação Fardier,  em
7/8/2014, que resultou na prisão de uma quadrilha autora de roubo de cargas.

Nº 8.745/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na



750
____________________________________________________________________________

ocorrência,  em  13/8/2014,  em  Prata,  que  resultou  na  apreensão  de  200kg  de
maconha e na prisão de uma pessoa envolvida em tráfico internacional de drogas.

Nº 8.746/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 23º BPM,
pela atuação na ocorrência, em 7/8/2014, em Divinópolis, que resultou na apreensão
de droga, quantia em dinheiro, balança de precisão, uma faca e na prisão de duas
pessoas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.747/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a destinação de
veículos  para  a  Divisão  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher,  ao  Idoso  e  ao
Portador  de  Deficiência  de  Belo  Horizonte,  com  vistas  a  promover  melhorias  no
atendimento a mulheres vítimas de violência no Estado.

Nº  8.748/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que
implante o programa Olho Vivo no Município de Curvelo.

Nº  8.749/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
melhorar o aparelhamento e aumentar o efetivo policial no Município de Machado.

-  É também  encaminhado  à  presidência  requerimento  do  deputado  Agostinho
Patrus Filho.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Bosco, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, todos os que nos acompanham pela TV Assembleia nesta tarde de
quarta-feira, já no final do mês de agosto, estamos atentos à aproximação da eleição
que vai decidir novamente o destino do País, dos Estados e, claro, com reflexo direto
nos municípios brasileiros.

Temos percebido algumas coisas bem diferenciadas para esta eleição, e cabe aqui,
do Parlamento, uma reflexão bastante séria nesse contexto eleitoral.

Voltando a alguns meses, praticamente um ano e meio ou mais, na nossa Casa
Legislativa, Assembleia de Minas Gerais, tivemos oportunidade de fazer aqui várias
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audiências públicas para a discussão da tão falada, tão citada e tão badalada reforma
política.  Estivemos em Brasília  levando as  sugestões dessas audiências  públicas.
Apresentamos  essas  sugestões  ao  Congresso,  e  acredito  que  as  assembleias
legislativas dos demais estados também o fizeram, mas absolutamente nada foi feito,
o  que  acho até  bastante  interessante.  Agora,  com  as  eleições  na  porta,  faltando
apenas  um  mês  e  alguns  dias,  estamos  todos  com  dificuldades  no  tocante  à
arrecadação de recursos junto à iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas. Ou
seja, para que os parlamentares -  entendendo-se aqui os candidatos a deputados
estaduais,  deputados  federais  e  senadores,  incluindo-se  também  as  campanhas
majoritárias para o governo do Estado e para a Presidência da República - tenham
condições de fazer arrecadação financeira similar ao que ocorria há quatro anos e em
eleições passadas. A dificuldade está muito grande, mas isso é muito bom, porque
esta eleição terá um fator diferenciado para o parlamentar que realmente trabalhou,
que marcou presença na sua base política e aqui na Assembleia, nas suas atividades
do dia a dia, seja no Plenário, seja nas comissões, seja nas audiências públicas, seja
nas visitas aos demais órgãos do governo, para atender e buscar soluções para as
demandas  da  nossa  população.  Então  essa eleição vem  com  essa variável  bem
interessante, e quem trabalhou colherá bons frutos.

Entendo que o fator financeiro acabará sendo colocado de lado, e quem sabe, nas
próximas  eleições,  o  Congresso  poderá  tomar  juízo  e  fazer  do  discurso  uma
realidade. Agora estamos observando os candidatos, todos eles novamente falando
em reforma política, em reforma tributária. Em âmbito nacional, pergunta-se: por que
não foi feita a reforma política durante esses quatros anos, já que o governo federal
tinha a base do Congresso nas mãos? Todos nós sabemos que o governo federal
comanda o Congresso Nacional, a mídia divulga isso. Por que a reforma tributária
não foi feita? Por que a reforma política não foi feita?

Ontem,  acompanhando  uma  matéria,  eu  observava  alguma  movimentação  do
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, dizendo que agora
há necessidade de o governo rever a Carta de 1988 no quesito da segurança pública.
Por que isso não foi  feito nos últimos quatro anos, e agora, em período eleitoral,
querem  discutir  isso?  Justamente  agora,  quando  há  criminalidade  em  todos  os
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estados, não apenas em Minas Gerais, e os salários dos professores são baixos em
todos os estados? Agora o discurso procura agradar o ouvido da população.

Espero que esta eleição sirva para o povo brasileiro fazer muita reflexão. Estão
faltando recursos, aqueles recursos depositados em conta, transparentes, referentes
à ajuda da iniciativa privada, sem nenhum receio de recebê-la. Basta acompanhar a
nossa vida,  a nossa declaração de Imposto de Renda ao longo da vida, a nossa
história  enquanto  gestor  público.  Não  há  nada  que  desabone  a  nossa  conduta,
portanto não há receio de recebermos recursos para a campanha. Mas, deputado
Pompílio Canavez, estão faltando recursos, está muito difícil. E aquelas campanhas
diferenciadas da nossa, com muitos recursos financeiros, devem ser, sim, verificadas.
Porque o que notamos também é um marasmo por parte da população, que está
muito apática nesse processo.

Penso que a movimentação de rua induziu a população a verificar mais de perto
quem são os parlamentares,  tanto  na  esfera  estadual  quanto  no  Congresso,  que
realmente trabalham e fazem a diferença nas suas ações e no seu comprometimento,
que marcam presença nas cidades e não apenas vão até lá para buscar o voto e
depois nunca mais aparecem. Isso tudo será cobrado. Agora, não quer dizer que um
parlamentar  que  tenha  tido  esse  comportamento  sério  e  íntegro  esteja  com  sua
reeleição  garantida.  Não  está  100%  garantido.  Neste  último  mês  de  setembro,
teremos de mostrar à população a que viemos, o que fizemos e conquistamos. Aí,
mais uma vez, eu me volto para o Congresso Nacional.

Quando comentamos com algum colega que é deputado federal e seu amigo, a
reação é a seguinte: “Lá são quinhentas e tantas pessoas. É muito difícil chegar a
consenso”. Na verdade, são 513 deputados e, no Senado, 81 pessoas e cada um
pensando de maneira diferenciada. No entanto, pagarão o preço agora porque não
fizeram as reformas necessárias para o Brasil avançar. Estamos em período eleitoral.
Quem  assistiu  aos  debates  ontem  viu  nitidamente  dizerem  isso:  “Agora  temos
necessidade de fazer reforma tributária e política”. Por que não foi feita? Essa é a
pergunta para a qual a população quer resposta. Agora, no período eleitoral, querem
fazê-la.

Entendo, deputado João Leite, que, no quesito da segurança pública, precisamos
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deixar claro para a população as responsabilidades municipais, estaduais e federal e
aí, sim, avançar na questão de uma política nacional em que se possa ter clareza da
definição e, sobretudo, recurso financeiro para isso.

Ontem se falou também sobre a reforma do pacto administrativo. Por que não foi
feita? Por que querem fazê-la agora, no período eleitoral? Estou falando sobre essa
reforma do pacto federativo desde o primeiro dia do meu mandato, ou seja, há quatro
anos.  “Ah,  não!  Vamos  aumentar  um pouco e  fazer  isso”.  Por  que não se fez  a
reforma do pacto federativo? Agora, nos debates, ocorrem as mesmas frases: “Vamos
fazer a reforma do pacto federativo, revê-la e fazer a reforma política e tributária”. Não
dá. A indústria brasileira não está aguentando mais e, além de sofrer concorrência
desleal, não está tendo suporte para avançar no mercado. Não sou eu quem está
dizendo. Faça uma pesquisa onde você quiser, nas melhores revistas e jornais, sobre
o tema.  A indústria  brasileira  movimenta  o  País  e  gera  empregos,  mas  não está
suportando esse quadro econômico que está implantado.

Aí, perguntamos: o que se espera nos próximos quatro anos? Há uma preocupação
enorme.  Ontem observamos  isso.  Seguraram as tarifas  públicas  e  não  deram  os
reajustes necessários. Agora estão já na boca do forno para saírem. Isso pesará no
bolso de quem? Do trabalhador, do empresário e do contribuinte, que a única coisa
que quer é clareza da definição e do que já podia ter sido feito há 4, 8, 12 e 16 anos.
Os discursos se repetem. Realmente, a indústria está extremamente preocupada. Por
quê? Ela depende da energia elétrica. Os financiamentos feitos através dos bancos
privados para custearem isso serão pagos agora com a conta do Tesouro Nacional,
que,  é  lógico,  em efeito  cascata,  passará  para  o  bolso  do  consumidor.  Aí,  como
ficaremos?

Entendo que estados, municípios e União poderiam, sim, para o próximo governo,
fazer uma revisão dessa ação. A Carta de 1988 precisa ser revista.

As  atribuições  do  Congresso  precisam,  sim,  ser  mais  detalhadas  para  que  o
parlamentar federal, senador ou deputado federal, entenda a importância de se fazer
uma reforma que tenha objetivos concretos para a população. Aí, sim, saberemos
quais parlamentares estão realmente nessa sintonia. Todos os dias na televisão você
só vê notícia ruim: crime, assalto. Isso não ocorre apenas em Minas Gerais, mas em
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todos os estados brasileiros. Será que todos os estados brasileiros estão errando na
política de segurança? Será que todos os governos estaduais estão errando? Não é
possível. Isso tem de ser olhado.

Agora  querem  realmente  mexer  na  Carta  de  1988  para  clarear  as  atribuições,
querem colocar mais recursos. A pergunta é: por que não colocaram? Passaram os
quatro  anos  discutindo  isso  aqui  na  tribuna.  Discutia-se  toda  hora  sobre  a
criminalidade de Minas Gerais. Mas é do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de
Janeiro,  de  São  Paulo,  do  Ceará,  do  Mato  Grosso.  Como  vamos  ficar  nesse
processo? Você que nos acompanha, fique atento. Fique atento e olhe nos olhos dos
candidatos a governo do Estado e à Presidência da República e reflita bem. Veja
quem realmente está mais preparado, veja quem realmente tem história, quem já fez,
quem realizou e como realizou. Coloque no prato, nas duas balanças, para ver se a
figura política errou mais e acertou menos e vice-versa, para você verificar o caminho
a ser tomado, porque a população realmente anda muito insegura. Não podemos,
durante o dia, deixar de ficar alerta quando uma filha nossa sai da garagem com o
carro ou quando um filho nosso viaja. Isso tudo é questão de segurança pública,
deputado João Leite.

Então,  nesta tarde, proponho essa reflexão,  essa responsabilidade ao eleitorado
brasileiro,  para você que vai  votar dia 5 de outubro.  Procure saber a história dos
parlamentares, sim, pesquise na rede, na internet, no Ministério Público, no Tribunal
de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da União. É até
bom  verificar  também  a  carga  patrimonial.  Verifique  a  carga  patrimonial  dos
candidatos, dos deputados, dos governadores, de todos eles, passem o pente-fino
mesmo, porque assim você poderá dar o seu voto de forma consciente.

Encerro, Sr. Presidente, deixando esse alerta para a população mineira e brasileira.
Esta eleição é fundamental. Verifique em quem você vai votar. Siga os conselhos dos
que  estão  querendo  transparência.  Toda  hora  a  mídia  diz:  “Pesquise  a  vida  do
candidato.  Verifique  se  ele  tem  processo,  verifique  o  nome  dele  no  Tribunal  de
Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Verifique tudo e dê o seu
voto com consciência”. Quem sabe esse é o melhor caminho para tempos melhores
para o Brasil? Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, deputado Adelmo Carneiro Leão, saúdo-o

com muito prazer. Queria registrar, com muito prazer, a presença, fora do Plenário, do
Isaac, ex-zagueiro do Leão do Bonfim Villa Nova e América. Tive oportunidade de
jogar  futebol  com ele.  É  uma alegria  muito  grande recebê-lo  aqui  na  Assembleia
Legislativa.

Sr. Presidente, estamos fechando mais um Jogos Escolares de Minas Gerais com
um número recorde, e estamos muito felizes com os números desses jogos. Queria
tratar  desse  assunto,  mas,  ao  ver  o  líder  deputado  Bosco  aguardando  para  se
manifestar, quero, com muito prazer, antes de iniciar meu pronunciamento sobre o
tema Jogos Escolares de Minas Gerais, conceder aparte ao nobre líder.

O deputado Bosco (em aparte)  -  Agradeço,  deputado João Leite,  presidente da
Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas Gerais, esta oportunidade.
Faço essa solicitação ao nobre amigo deputado em virtude de não estar inscrito na
lista dos oradores desta tarde.  Não poderia,  caro deputado João Leite,  deixar  de
aproveitar esta oportunidade para fazer uma referência a um programa extremamente
importante que está sendo desenvolvido por este governo, que teve início ainda no
governo de Aécio Neves, quando este esteve à frente do governo de Minas Gerais: o
programa Minas Comunica.

Sabemos, caro deputado João Leite, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, mineiros e
mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia, que as operadoras de telefonia
celular  não  têm  tanto  interesse  em  atuar  nos  pequenos  municípios,  onde  não
vislumbram lucros interessantes. Pensando nesses municípios, que são em grande
quantidade em Minas Gerais, Aécio Neves, quando ainda era governador, fez questão
de que essa tecnologia de ponta, telefonia celular e internet, chegasse aos pequenos
municípios, aos municípios menos favorecidos. E isso aconteceu. Hoje, a telefonia
celular  e a  internet  são uma realidade em todos os municípios  de  Minas Gerais,
desde  os  pequenos,  médios  e  grandes,  mas,  de  forma  especial,  nos  pequenos
municípios.
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Seguindo  esse  programa,  dentro  da  gestão  do  nosso  grande  ex-governador
Anastasia,  foi  criado o  Segundo Tempo,  o  segundo momento  desse programa, o
Minas Comunica II, com uma visão mais ampliada e ainda mais abrangente, ou seja,
de fazer com que a telefonia celular e a internet cheguem aos pequenos distritos,
àquelas famílias que hoje vivem, moram nos distritos, nas comunidades rurais e que
estavam às margens dessa tecnologia de ponta oferecida mundialmente. Então, João
Leite, é uma alegria imensa poder visitar os pequenos municípios e seus distritos e
verificar que realmente esse programa, com a telefonia celular e a tecnologia, está
chegando aos municípios e aos distritos mais distantes.

Na nossa região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, a maioria dos distritos
está sendo beneficiada com o programa Minas Comunica II. É o governo fazendo a
diferença em Minas Gerais. Ele se iniciou com Aécio Neves, passou por Anastasia e,
agora, com Alberto Pinto Coelho, tenho certeza absoluta de que teremos a sequência
desses trabalhos em prol dos mineiros que vivem nos distritos e nas comunidades
rurais.

Portanto, caro deputado João Leite, queria fazer esse registro e um agradecimento
ao nosso atual governo de Minas por esse programa fantástico, por esse programa
maravilhoso que está integrando as pessoas, as famílias, os produtores rurais das
Minas Gerais, que são tantas, como já dizia Guimarães Rosa. Estão lá na ponta, lá no
distrito,  lá  na  comunidade  rural.  Agora  esta  comunidade  está  tendo  vez,  voz  e
oportunidade de acessar o mundo todo através da internet, graças a essa ideia que
se iniciou com Aécio Neves e que teve sequência, repito, com o governador Anastasia
e também com o governador Alberto Pinto Coelho.

Fica esse registro e meus parabéns ao governo de Minas, que tem sempre feito a
diferença. Torcemos para que realmente Minas possa continuar seguindo em frente.
Muito obrigado, companheiro, pelo aparte.

O deputado João Leite* - Eu que lhe agradeço. O deputado Bosco é muito jovem,
por  isso,  no  seu  levantamento,  faltou  um  momento  histórico  importante,  quando
Pimenta da Veiga foi ministro das Comunicações, com voto contrário do PT. O PT
sempre vota contra. O PT votou contra Tancredo Neves. Tancredo Neves seria nosso
presidente, mas o PT votou contra ele. O PT votou contra a Constituição cidadã de
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1988.  O  PT  votou  contra  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  O  PT  foi  contra  a
concessão da telefonia. Pimenta da Veiga teve de enfrentar a ira dos petistas, que
ainda querem o sinal por fumaça, por tambor, e não uma tecnologia avançada. O PT
está lá atrás na história. Eles atacaram o Pimenta da Veiga no momento em que ele
abriu a tecnologia da comunicação em nosso país.

O deputado Bosco é jovem e não se lembrará de que um telefone fixo no Brasil,
naquela época, valia uma pequena fortuna. Deputado Bosco, V. Exa. não se lembrará
porque  é  jovem,  mas  telefones  eram  alugados.  As  pessoas  pagavam  aluguel  de
telefone. Hoje temos mais de 300 milhões de linhas de telefonia no Brasil, mesmo
com o voto contrário do PT. O PT é o atraso do nosso país. Ele vem contra tudo. Hoje
disseram que queremos privatizar a Gasmig, a Cemig, a Eletrobras e a Petrobras. A
Petrobras  já  está  privatizada,  a  Petrobras  hoje  pertence  a  um  sindicato.  É  uma
capitania hereditária. O PT entregou a Petrobras para um sindicato, assim como a
Eletrobras  para  outro  sindicato.  Alguns  hoje  chamam  a  Petrobras  de  PTbras.  A
Petrobras não pertence ao povo brasileiro, mas ao PT e a alguns de seus amigos.
Secretário  que nos visita,  é  o  chamado compadrio.  É  dos  compadres,  é  ainda a
versão mais antiga dos compadrios que existiam na política. Tudo é só para eles.

Isso não interessa a mim nem a meu partido, mas interessa ao povo brasileiro. A
Petrobras era do povo brasileiro, hoje é de um sindicato. Hoje a Petrobras pertence a
um  partido.  Está  atolada.  As  mãos  estão  sujas.  Estão  presos  os  dirigentes  da
Petrobras,  que  foram  escolhidos  pela  presidenta  Dilma  Rousseff.  Eles  estão  na
cadeia. É lamentável o que aconteceu em nosso país.

Queria tratar nesta tarde não de Petrobras, não daquilo que o PT fez em nosso
país.  Quero  falar  de  um  momento  rico  da  história  de  Minas  Gerais.  Tive  a
oportunidade e o privilégio de participar do governo em 2003, quando o governador
Aécio Neves assumiu o governo de Minas. Tínhamos, àquela altura, quase 13% de
déficit  nas  contas  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Lembro-me  de  quando  assumi  a
Secretaria de Desenvolvimento Social  e Esportes e, para minha alegria,  vejo aqui
dois  ex-secretários,  Rômulo Viegas e Cloves Benevides,  que está  na galeria.  Ele
deve  estar  aqui  para  participar  de  alguma audiência.  Quero  saudar  também  Luiz
Carlos Miranda, grande líder sindical.
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Um sindicato que quer tudo para o povo brasileiro. E não ficou dono da Petrobras,
como aquele  sindicato,  a  capitania  hereditária  que o  PT criou.  Tanto  o  deputado
Rômulo Viegas quanto o secretário Clóvis Benevides participaram daquele momento
e  vão  se  lembrar  disso.  Quando  chegamos  à  secretaria,  o  governador  Aécio
determinou o corte de 30%. O governador Aécio Neves determinou que os cargos de
confiança não poderiam ser  colocados,  não poderíamos nomear.  Tocamos aquela
secretaria daquela maneira. Disse, naquela altura, o governador Aécio Neves: "não
pode  faltar  alimentação  para  as  crianças,  no  resto  nós  vamos  arrochar  porque
pegamos uma herança maldita, um déficit violento". Aquele nosso governo, secretário
Clóvis, pegou o funcionalismo do Estado de Minas Gerais, professores, médicos e
policiais, recebendo em sete chamadas. Esse era o governo do PMDB e do PT.

Minha mãe, servidora pública, recebia no dia 29 do mês. Acho interessante eles
fazerem  promessas  aqui,  reclamarem  e  falarem  da  segurança  e  dos  servidores
públicos. Essa gente pagava ao servidor público do Estado de Minas Gerais em sete
chamadas. Foi isso o que encontramos. Foi naquele tempo que fechamos as últimas
duas  Febems em Minas  Gerais.  Voltamos  com um projeto  iniciado  pelo  Eduardo
Barbosa,  atual  deputado  federal  e  ex-secretário  da  Criança e  do  Adolescente  do
Estado  de  Minas  Gerais,  relativo  ao  Programa  Casa-Lar,  com,  no  máximo,  12
crianças. Acabamos com o depósito de crianças que havia no Horto e criamos as
casas-lares, com 12 crianças, no máximo.

E o orçamento do esporte na nossa secretaria? O secretário era o Prof. Heleno de
Oliveira.  O  caríssimo  João  Paulo  Pires  de  Vasconcelos,  sindicalista,  é,  sim,
comprometido com o trabalhador. Aí há história, não é o que estamos vendo hoje,
João Paulo. Lamentavelmente, João Paulo Pires de Vasconcelos, não foi isso que
você ensinou e que nós todos aprendemos em seus ensinamentos. Não é pegar uma
empresa como a Petrobras e entregá-la para o sindicato. Sindicato não precisa disso.
Sindicato, João, é para defender o trabalhador, para representá-lo, como você fez na
ditadura militar, ao defender o trabalhador torturado na sua luta. Que pena que eles
não leram o que você escreveu; que pena que hoje os sindicatos estão servindo para
isso, João Paulo Pires de Vasconcelos.

Portanto,  queria  homenageá-lo  como  grande  representante  do  trabalhador
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brasileiro.  Você  fez  história,  João  Paulo,  você  deixou  uma  marca  que  hoje,
lamentavelmente, vem se apagando por alguns que não têm compromisso com o
trabalhador nem com a gente brasileira. Eles têm compromisso com eles mesmos e
estão sujando as mãos e comprometendo nosso país. Minhas homenagens a você,
grande trabalhador, grande sindicalista e grande representante da trabalhadora e do
trabalhador brasileiros.

O orçamento do esporte que tínhamos em 2003, quando o governador Aécio Neves
assumiu,  era de  R$200.000,00.  Tínhamos  58 municípios  nos  Jogos  Escolares  de
Minas Gerais.  Trabalhamos duro, trabalhamos firme, porque a escola é a base do
esporte. É aí que deve estar o investimento. Mais de 90% dos jovens estão na escola.
O  governo  que  hoje  entrega  R$1.000.000.000,00  para  construir  o  estádio  do
Corinthians não constrói uma estrutura esportiva para uma escola.

O governo do PT colocou R$1.000.000.000,00 para construir  um estádio para o
Corinthians,  é  uma vergonha;  tirou  o  dinheiro  dos  jovens  estudantes  das  nossas
escolas públicas, nas quais poderiam construir ginásios para a formação de atletas,
treinadores,  técnicos.  Eles  pegam  R$5.000.000,00  e  colocam  na  base  de  times
profissionais, em clubes da elite no Brasil, enquanto não têm um centavo planejado
para investir no esporte nas escolas públicas.

Mas, para alegria nossa, secretário Cloves Benevides, fechamos este ano com 756
municípios com jogos escolares no Estado de Minas Gerais. Isso nasceu com Aécio
Neves, esse é seu legado para o Estado: o investimento nos jogos escolares. São mil
campos de futebol amador iluminados para o trabalhador e para a trabalhadora da
comunidade.

Desculpe-me, Sr. Presidente, pois avancei no meu tempo, mas queria apenas mais
30 segundos para falar de algo que está no meu coração e que nós iniciamos, eu,
Rômulo  Viegas,  Cloves  Benevides  e  Heleno:  o  Xadrez  nas  Escolas.  Hoje  são
investidos R$1.200.000,00 nesse programa, que Aécio Neves iniciou em 2003.  As
crianças estão  melhorando sua lógica  nas  escolas  por  causa do  jogo  do  xadrez.
Começamos com 70 escolas em área vulnerável, e isso se expandiu para o Estado.
Recentemente,  tivemos  um  torneio  com  1.600  atletas  de  xadrez.  O  campeão
brasileiro é de uma escola pública em Minas Gerais.  Essa é a verdade de Minas
Gerais e a verdade do legado de Aécio Neves no nosso estado.
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Não farei como o PT, que, depois de falar, pede o encerramento, para ninguém falar
mais. Outro dia eu estava inscrito  para falar,  mas o PT pediu o encerramento da
reunião  para  eu  não  falar.  Não  farei  isso.  O  meu  partido  é  o  Partido  da  Social
Democracia Brasileira, e eu não pedirei o encerramento da reunião, como faz o PT.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Dilzon Melo) - Com a palavra, para seu pronunciamento, o

deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputado João Leite, por não ter pedido

o encerramento, e também deputado Rômulo Viegas,  que,  com certeza, não faria
isso.

Inscrevi-me para falar sobre a crise da água que nosso estado e nosso país estão
vivenciando nestes dias, mas quero fazer algumas observações sobre a fala do meu
colega deputado João Leite.  A respeito da Petrobras, por  exemplo,  quem assistiu
ontem  à  noite,  na  TV  Bandeirantes,  ao  primeiro  debate  entre  os  candidatos  à
presidência, pôde observar que o senador Aécio Neves provocou a presidenta Dilma
com  esse  argumento,  e  ela  foi  muito  firme,  segura  e  convincente  ao  falar  dos
números daquela empresa: o que ela era no governo do PSDB e o que é hoje; o
capital que tinha e o que tem hoje, e ele se multiplicou por cinco.

Quero observar que, se algumas pessoas cometeram malfeitos e estão presas, isso
é correto. Sabemos que alguns recebem mensalão por tudo quanto é lado e estão
soltos. Infelizmente, essa não é a regra para todos. Se fizeram malfeito, precisam ser
julgados, com direito à defesa; e, se forem condenados, precisam receber a punição.

Um abraço a vocês. Obrigado pela presença. Ficamos muito felizes com a presença
de vocês.  Os jovens  aqui  presentes só nos enchem de alegria.  Desejo-lhes todo
sucesso como estudantes e também como contadores e economistas que serão.

Na  verdade,  inscrevi-me  para  falar  sobre  a  crise  que  estamos  vivendo  neste
momento no Brasil e, muito especialmente, em Minas Gerais.

Fui  um  dos  que  lutaram  muito  para  que  a  Assembleia  criasse  a  Comissão
Extraordinária das Águas. Participei, junto com o deputado Almir Paraca, de várias
audiências públicas em quase todas as regiões das bacias hidrográficas importantes
de Minas Gerais. O quadro que observamos e que será apresentado num relatório
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brevemente é deveras preocupante: o abandono das políticas de preservação e dos
programas estaduais que o governo deveria utilizar, mas não utiliza. Por isso estamos
vendo  um  fenômeno  terrível:  os  rios  e  as  nascentes  secando.  Todos  passamos
constrangimento e vexame por Minas ser o estado que já foi considerado a caixa
d'água do Brasil - expressão cunhada pelo escritor mineiro Guimarães Rosa - e hoje
atravessar  uma situação  muito  precária  em relação  aos  recursos  hídricos.  Tenho
visitado várias regiões e presenciado rios secando e outros prestes a secarem. Fico
preocupado, porque, ao lado da falta de cuidado com os rios, também existe falta de
iniciativa para resolver os problemas de saneamento.

Em 2014, o prazo para os municípios destinarem corretamente o lixo e acabarem
com os lixões se encerrou. Infelizmente, telespectadores que nos assistem pela TV
Assembleia,  pouquíssimos municípios  fizeram o dever  de casa.  O lixo,  jogado de
qualquer maneira nos lixões e em outros lugares, é uma ameaça ao meio ambiente.
Quanto  ao tratamento de esgoto,  poucos municípios  investem nessa área.  Quem
assiste a telejornais fica sabendo de notícias alarmantes. Talvez o relatório do que
deve ser feito seja tardio. Fui prefeito de Alfenas e tinha a aguda responsabilidade de
cuidar do meio ambiente. Consegui construir uma estação de tratamento de esgoto,
que era 100% tratado, e dei uma destinação correta ao lixo, construindo um aterro
sanitário, que também atende a várias cidades do Sul de Minas. Mas infelizmente
essa não é a regra,  é a exceção. Várias cidades importantes do Estado não têm
compromisso com o meio ambiente, não têm compromisso com o futuro.

Muita gente achava que a seca que vivemos agora aconteceria depois de 2020.
Porém ela já chegou e com muita intensidade. Muitos também acham que, daqui a
pouco, as chuvas chegarão, tudo será resolvido e poderemos continuar aniquilando
as  matas  ciliares,  as  nascentes,  e  que  essa  irresponsabilidade  não  terá
consequências. Faço um alerta: se estamos vivendo essa seca agora, nada garante
que ela não será prolongada e não se repetirá frequentemente, causando prejuízos
econômicos e ambientais violentíssimos.

O Estado de São Paulo está tentando buscar água no Paraíba do Sul. Participei de
debate no Rio de Janeiro sobre o Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo, passa na
Zona da Mata mineira e é a principal via de abastecimento do Rio de Janeiro. Mesmo
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essa iniciativa de São Paulo não tem sentido agora, porque o Paraíba do Sul está
com as suas águas muito reduzidas.

As  águas  estão  reduzidíssimas.  Então,  estamos  vivendo  um  momento  muito
preocupante.  Por  exemplo,  lutamos  muito  nesta  Casa  contra  os  minerodutos.
Fizemos audiências públicas denunciando e combatendo os minerodutos, aliás quero
explicar o que são, deputado Rogério Correia: são tubulações que levam na água
pura  das  nossas  montanhas  minério  para  os  portos.  Chega  lá,  tira-se  o  minério
dissolvido na água e joga-se fora a água pura da montanha. Muito mais inteligente
seria investir  em mais ferrovias, em hidrovias, e não fazer esses minerodutos, por
exemplo.

Também há uma denúncia que quero fazer. O governo do Estado tem um programa
chamado Bolsa Verde, que tem como objetivo recompensar os pequenos produtores,
os agricultores familiares, os produtores de maneira geral financeiramente para que
possam cercar e proteger as nascentes. Reflorestar e cuidar das nascentes para que
haja  produção  de água.  Esse  programa foi  aprovado  aqui  pela  Assembleia,  mas
jamais  funcionou.  Há  um  programa  semelhante  na  cidades  de  Extrema  e
Camanducaia, na fronteira sul do nosso Estado, fronteira com São Paulo, onde os
produtores recebem um incentivo financeiro. No entanto, é o governo de São Paulo
que paga. É o governo de São Paulo que indeniza e paga ao pequeno produtor do
extremo Sul de Minas para proteger as nascentes. Não paga porque é bonzinho, mas
porque a água que boa parte dos paulistas bebem nasce naquela região, na Serra da
Mantiqueira. Por exemplo, eles irão abastecer o Sistema Cantareira, o tão decantado,
de volume morto, Sistema Cantareira. Quando os paulistas perceberam que a água
estava  diminuindo  muito  de  quantidade  e  de  qualidade,  resolveram  incentivar  os
agricultores e pequenos produtores mineiros da região para que eles preservassem,
protegessem para que houvesse produção de água.

Recentemente  também  fiz  uma  visita  à  região  do  Rio  das  Velhas.  Numa  das
audiências dos comitês de bacia, recebemos uma denúncia de um desmatamento
terrível na região do Rio das Velhas. Plantaram muita braquiária, e o pisoteio do gado
transformou o piso do solo e compactou de modo que a água da chuva não penetra
mais,  não  vai  mais  abastecer  os  lençóis  freáticos  que  depois  abastecem  as
nascentes.
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Então  vivemos  uma situação  que  é  uma espécie  de  guerra  avisada,  de  morte
anunciada:  a  morte  dos  nossos  rios.  Além  da  falta  de  cuidado,  também  o
desmatamento e a falta de conscientização da nossa população. Deveria haver com
mais intensidade educação ambiental que conscientizasse nossas crianças e nossos
jovens sobre a importância de preservação. Estou vendo aqui o deputado Rômulo
Viegas. Somos conterrâneos, nascemos em São João del-Rei. Um dia desses estive
lá em Rio Acima, Rômulo Viegas, no rio onde aprendi a nadar. Hoje o rio é um caldo
preto, um esgoto. Tenho um neto de 1 ano e 5 meses que se chama Vítor e fico
pensando como vou explicar a ele o que estamos fazendo com os nossos rios, com
as nossas águas, com o meio ambiente. Qual o referencial das nossas crianças em
relação a rios, águas, lagos e meio ambiente protegido? Que tipo de cultura estamos
legando para as populações que estão nos sucedendo e para as atuais gerações?
Nós, que somos mais velhos, quando meninos tínhamos a referência de um rio limpo,
de uma nascente bem cuidada, mas o que vamos poder apresentar agora? O que
vamos poder dizer às futuras gerações?

Que a avidez do lucro, a sanha desesperada de ganhar dinheiro a qualquer custo
colocam  as  nossas  águas  nessa situação?  Não estou  aqui  fazendo  um  discurso
sobre uma situação hipotética. Várias cidades do País, e também cidades de Minas
Gerais, que já foi considerada, como disse aqui, a caixa d'água do Brasil, estão com
falta de água crônica. E o Brasil é um dos países que têm mais rios no mundo.

Temos assistido a uma mudança climática que é, claro, consequência da ação dos
homens, da nossa ação, da ação do agronegócio, que quer o lucro de qualquer jeito.
Não estou generalizando, mas há uma parte que é assim. O veneno é jogado de
qualquer maneira, o esgoto não é tratado, há o encaixotamento e o assoreamento
dos nossos rios, há falta de uma política pública, de uma preocupação do Estado.

Daqui a pouco, vou participar de uma reunião do fórum de comitês de bacias do
Estado, no Crea. A situação é de alarme, é de preocupação, porque o governo do
Estado  não  tem  política  pública  para  o  meio  ambiente  em  Minas  Gerais.  Essa
denúncia foi feita várias vezes nesta Assembleia.

Venho  trazer  essa  preocupação  e  dizer  que  somos  responsáveis  por  essa
calamidade. Todos estão esperando que chova em novembro e que se resolva. Temo
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que as chuvas não sejam suficientes e que esse ciclo,  que já começou há algum
tempo, se repita muito frequentemente, trazendo sofrimento e desespero para muita
gente.

Sr. Presidente, é lamentável que precisemos falar de uma situação que poderia ter
sido evitada. Há o exemplo do Bolsa Verde e do incentivo aos pequenos produtores
para que eles protejam as nascentes e que tenham um papel relevante. Mas está em
tempo ainda.

Quero terminar dizendo que sou otimista. A natureza, quando agimos com rigor e
responsabilidade, é capaz de consertar e voltar a ser o que sempre foi. Obrigado, Sr.
Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia -  Deputado Hely Tarqüínio, que preside hoje nossa

reunião; deputados; senhoras e senhores da imprensa, da galeria; telespectadores da
TV Assembleia,  tive oportunidade de manhã de levantar alguns temas a partir  da
discussão de um veto do governador do Estado. Fiz questão de retornar, à tarde, à
tribuna para fazer um chamado à população mineira, em meu nome, no nome do PT
e em nome dos movimentos sociais, sindicatos e igrejas, porque, a partir do dia 1° de
setembro, inicia-se a coleta de votos em torno de um plebiscito para a reforma política
no Brasil. É um tema de maior relevância. Entra eleição, sai eleição, e esse tema
volta à tona, mas não conseguimos fazer com que o Congresso Nacional aprove a
tão falada reforma política.

Houve no Brasil, em junho do ano passado, um movimento de massas fantástico,
em que jovens, trabalhadores e trabalhadoras, a juventude em especial, um conjunto
da  população  brasileira  em  grande  número  foi  às  ruas  reivindicar  uma  série  de
direitos, entre os  quais  acesso maior  à educação,  à saúde de boa qualidade e à
mobilidade urbana.  Isso  levou a presidenta  Dilma a fazer  um pacto com o  Brasil
incluindo os itens que a rua reivindicava e julgava serem necessários para melhorar o
Brasil.

Assim, a presidenta Dilma lançou o programa Mais Médicos, melhorando a saúde
pública e apontando para a frente uma melhora ainda maior, através de um projeto
que não pode ter fôlego curto. A presidenta disse que ele é duradouro, que não vai
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ser apenas um projeto passageiro, como alguns candidatos vêm anunciando caso
sejam  eleitos.  A  presidenta  fez  um  pacto,  o  Mais  Médicos  se  iniciou  e  terá
continuação,  trará  médicos  cubanos,  portugueses,  espanhóis,  estrangeiros,
brasileiros,  colocando-os sempre à disposição dos mais  necessitados nas regiões
mais distantes do Brasil e nas periferias dos grandes centros. Esse foi um grande
avanço que ocorreu dentro do pacto.

Outro  pacto  que  a  presidenta  fez  foi  com  a  educação.  Aprovou  10%  do  PIB
brasileiro para a educação e criou o Plano Nacional de Educação, com metas muito
preciosas que irão melhorar a educação pública brasileira.

Além disso, a presidenta assegurou para o Brasil recursos do petróleo do pré-sal.
Com esse recurso investiremos 75% na educação e mais 50% no fundo social do pré-
sal. Foi o segundo compromisso que a presidenta fez.

O  terceiro  compromisso  importante  que  a  presidenta  fez  foi  com  a  mobilidade
urbana. Ela investiu bilhões nos grandes centros e nas rodovias para fazer com que o
Brasil recupere sua mobilidade urbana e para que esses grandes centros não sejam
locais em que as pessoas ficam parecidas com uma lata de sardinha, andando de um
canto para o outro. Esse foi o terceiro compromisso que ela fez e vem cumprindo.

A presidenta deu também outro passo importante, deputado Adelmo, o da reforma
política. Talvez esse seja o mais difícil de se conseguir, porque não depende apenas
da sua vontade.  Ela estabeleceu e enviou ao Congresso Nacional  uma proposta,
através de um pacto, para que fizéssemos uma reforma política no Brasil. Encontrou
muita resistência, inclusive de partidos aliados à própria presidenta. Talvez o partido
que mais tenha lutado para que não existisse a reforma política - além, é claro, da
oposição, que é o PSDB e o DEM, que já sabemos não a querem - foi o PSB. Não
esperávamos essa reação desse partido que, na ocasião, era do Eduardo Campos, e
de  que  posteriormente  a  candidata  Marina  fez  parte.  Eles  fizeram  uma  objeção
enorme à reforma política, o que mostra que não é fácil fazê-la no Brasil. Mesmo os
que  apregoam  que  a  política  está  ultrapassada  não  pretendem  reformá-la  e
modernizá-la porque esse é o interesse dos grandes e poderosos do Brasil.

Cada  vez  mais  o  Congresso  Nacional  tem  menos  a  cara  do  povo  brasileiro.
Deputado Adelmo, se olhar o Congresso Nacional, verá menos médicos e mais donos
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de hospitais;  verá menos professores e professoras e mais donos de escola; verá
menos camponeses e mais latifundiários; verá menos operários e mais empresários;
verá  menos  agentes,  trabalhadores  e  operários  da  construção  civil  e  mais
empreiteiros;  verá  menos gente  disposta  a  fazer  o bem e mais  espertalhões que
angariam recursos para sua campanha para entrar para o Congresso Nacional; verá
menos  mulheres  e  mais  homens;  verá  menos  negros  e  mais  brancos.
Definitivamente, o Congresso Nacional não tem a cara do povo, e não terá enquanto
não fizermos a reforma política no Brasil.

Por isso os movimentos sociais, sabedores de que a resistência é muito grande e
que não interessa às elites brasileiras uma reforma na política, uma política que tenha
o “p” maiúsculo e o “t” maiúsculo de trabalhadores, sabem que essa reforma política
não anda. Portanto, eles foram contrários ao plebiscito que a presidenta Dilma propôs
ao Congresso Nacional.

Portanto, não podemos ficar calados diante disso, esperando um novo Congresso
Nacional que novamente sepulte a luta da reforma política. Os movimentos sociais
resolveram se organizar. É essa a informação que trago. Faço um chamamento ao
povo mineiro, pois, a partir do dia 1º até o dia 7, será feito um grande plebiscito no
Brasil  sobre  a  reforma política,  com  a  participação da igreja,  dos  sindicatos,  das
associações de moradores,  operários,  camponeses e  intelectuais  que querem um
Brasil melhor. Participe você também. Entre na página do plebiscito popular, pois lá
estão as instruções, a cédula para que faça o trabalho, a fim de angariarmos uma
votação maior do que a que alcançamos no plebiscito da Alca. Esse plebiscito acabou
com a subserviência do Brasil aos Estados Unidos, que era arquitetada e orquestrada
pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Com isso,  foi
possível ao presidente Lula, ungido da vontade popular, sepultar a Alca, o chamado
Livre Comércio das Américas, que nos atrelava aos Estados  Unidos.  Agora,  essa
força política do plebiscito precisa chegar imediatamente ao resultado das eleições e,
posteriormente, aos eleitos, tendo em vista o compromisso com a reforma política.
Por isso vim hoje à tribuna, neste tarde, pedir a todos vocês que estão em casa nos
ouvindo que procurem o plebiscito popular e deem a sua contribuição. Entrem na
internet que vocês terão várias notícias de como proceder e de como participar desse
momento cívico no Brasil pela reforma política.
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O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,
inicialmente, expresso aqui, com muita ênfase, a sensibilidade da presidenta Dilma
diante do clamor das ruas. Ela, realmente, ouviu o clamor das ruas. Fez mais, aliás,
do que muitos dos nossos aliados na pactuação, no sentido de buscar soluções para
os graves e grandes problemas nacionais. Digo a V. Exa. que o meu sentimento é
que ela fez mais do que o nosso próprio partido. Ela foi além. Se, naquele momento,
todos tivéssemos abraçado com ela essas causas provenientes do clamor popular,
talvez pudéssemos avançar mais. Essa é a primeira questão sobre a qual quero me
posicionar.

A segunda questão é que a reforma política está entre as três grandes reformas
propostas desde o início dos anos de 1960 e que resultaram no golpe de 1964. Isso é
para compreendermos que as propostas que estão aí clamando por transformações
tão profundas e necessárias não são fáceis de serem executadas, não são efetuadas
com uma chave mágica, com uma varinha de condão, com a vontade de poucos.
Essa é a vontade do povo, que precisa ser abraçada por quem mais pode no País.

É importante lembrarmos que o golpe de 1964 foi realizado contra as reformas de
base:  a  reforma  agrária,  a  reforma  tributária,  tão  necessária  neste  momento  da
história, e a reforma política. Se compreendermos isso, certamente vamos unir mais
as nossas forças, vamos estar mais solidários com a luta do povo para que essas
transformações sejam efetivadas neste momento histórico.

Estou absolutamente convencido, Rogério, apesar da má- vontade do Congresso
Nacional, de que podemos conseguir  isso. Até por causa dessas inversões todas,
dessa inversão de valores no Congresso em relação à expressão popular e à vontade
do povo brasileiro, não tenho a expectativa de que é o Congresso Nacional que vai
fazer  a  grande  transformação  e  a  grande  reforma  política,  a  mãe  de  todas  as
reformas. Por isso mesmo, entendo que esse plebiscito, neste momento da nossa
história, é muito importante. Assim, parabenizo-o por trazer este tema à baila, neste
momento, por chamar a população, as cidadãs e os cidadãos mineiros e brasileiros
para que todos possamos fazer essa cobrança, solicitar uma constituinte exclusiva, a
fim de fazermos a reforma de todas as reformas, a mãe de todas as reformas, a
reforma política. Só assim poderemos acabar com essa promiscuidade política que
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existe hoje,  só assim poderemos acabar  com a  influência tão  poderosa do poder
mercantil financeiro sobre o processo eleitoral. Temos de mudar essa história, e ela
só  pode  ser  mudada  com  a  efetiva  participação  do  povo.  Parabéns  por  sua
participação.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Adelmo.
Entre  os  itens da reforma política,  um me parece fundamental,  que é  o fim  do

financiamento  privado  de  campanha,  principalmente  o  financiamento  das  grandes
empreiteiras, das grandes empresas, do agronegócio, das mineradoras.

Eles  financiam  os  candidatos  com  objetivos  claros,  nítidos.  Não  diria  que  são
ilegítimos, mas são objetivos antagônicos aos populares.

Por exemplo, em geral as mineradoras têm o sentimento da extração do minério,
independentemente  da  questão  ambiental  e  social.  Aqueles  que  a  estes  servem
geralmente se esquecem das questões sociais e ambientais, que deveriam vir  em
primeiro  lugar.  Estou  dando  um  exemplo  de  como o  financiamento  privado  influi
negativamente na formação do Congresso Nacional e das leis brasileiras.

Tenho um segundo tema, que vou abordar rapidamente, pois já falei na parte da
manhã. Quero conversar com os professores e com as professoras e chamá-los a
participar da conferência do Sind-UTE. Peço permissão ao sindicato para fazer isso,
mas essa conferência ultrapassa o sentido meramente sindical e corporativo que têm
as organizações de luta dos trabalhadores. A educação pública em Minas Gerais faliu,
quebrou.  A  educação  pública  em  Minas  Gerais  desmoronou,  foi  estraçalhada.
Teremos  de  reconstruí-la  em  nosso  estado.  Teremos  de  reorganizar  a  escola.  A
conferência que o Sind-UTE fará neste fim de semana certamente dará um balanço
sobre o que foi feito nos últimos anos na escola pública mineira. Por que na escola
pública mineira não há um quadro de professores definido? Vamos chegar ao início
do ano que vem sem saber quem serão os professores, as professoras, como serão
contratados  e  quais  estarão  lá  como  concursados.  Enfim,  é  uma  bagunça
formalizada, a partir da ausência de concurso público do governo há pelo menos 12
anos em Minas Gerais. As professoras sofrem nas escolas sem saber o seu destino e
sem saber qual a regra do jogo no próximo ano, do ponto de vista da sua contratação,
efetivação e assim por diante. O concurso público não é posto para o professor com
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suas  regras,  com  aproveitamento  do  tempo  de  serviço  daqueles  atingidos  pela
decisão do Supremo na famigerada Lei nº 100, que foi uma enganação do governo do
Estado. Elas não sabem e nem têm a garantia, que o governo deveria dar, do seu
tempo de serviço, bem como as obrigações trabalhistas, que ele nega.

Essa conferência também dirá como os professores devem se organizar em suas
conquistas salariais, como alcançar o piso, como ficar livre do subsídio. Ela também
vai apontar para frente, especialmente para o próximo governo, que os trabalhadores
da educação têm força para alcançar seus objetivos e se organizam desde já.

Deputado  Adelmo,  será  uma conferência  que  extrapola  seu sentido  meramente
corporativo  e  sindical.  Ela  terá  também  um  chamado  de  salvação  das  escolas
públicas  em Minas  Gerais  para  que a educação tenha ânimo e  dê  qualidade ao
serviço por meio especialmente de seus professores, que se reunirão agora no fim de
semana. Portanto, quero parabenizar os professores e as professoras que resistiram
a  esse duro  período,  que parece  que  está  chegando  ao fim.  Resistiram e  estão
resistindo. Esperamos que tenham tempos melhores e mais felizes com seus alunos
dentro das escolas.

Deputado Hely Tarqüínio, queria dizer isso. Agradeço a V. Exa. a oportunidade de
mais uma vez utilizar a tribuna. Muito obrigado.

Registro de Presença
O presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  A presidência  registra,  com  prazer,  a

presença  nas  galerias  de  alunos  do  Curso  de  Ciências  Contábeis  da  PUC  de
Contagem. É um prazer para nós a presença de vocês aqui, convivendo com nosso
Legislativo.

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

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  8.747 a 8.749/2014,
da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do
Regimento Interno.

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

Interno, requerimento  do deputado Agostinho Patrus Filho em que solicita a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 5.386/2014 (Arquive-se o projeto).

Questões de Ordem
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Pela ordem, presidente. Já percebemos que,

ainda que aguardemos algum tempo, não haverá número suficiente de parlamentares
para a votação de qualquer projeto. Isso é lamentável, porque a Assembleia precisa
fazer a votação e aguarda a presença dos parlamentares. Mas, por mais intensa e
apelativa que tenha sido a chamada, não há número suficiente. Então, proponho que
V.  Exa. encerre os nossos trabalhos por falta  de quórum. Para não ficarmos aqui
aguardando indefinidamente, poderíamos fazer uma chamada de recomposição de
quórum.

O deputado Rômulo Viegas - Solicito a recomposição de quórum, presidente.
O presidente - Tendo em vista a relevância das matérias em pauta, ainda que falte

lógica na chamada pela visão que temos do Plenário, há deputados circulando na
Casa.  Fui  informado  de  que  há  40  deputados  na  Casa.  Portanto,  sabendo  que
praticamente  todos  já  estamos  em  campanha  e  tendo  em  vista  que  precisamos
aprovar  ou  ao  menos  apreciar  essas  matérias  ainda  hoje,  vou  determinar  a
recomposição  de  quórum,  para  seguirmos  o  Regimento.  Eu  poderia  atender
prontamente à questão de ordem do deputado Adelmo Carneiro Leão, mas tendo em
vista essa situação, vamos determinar a recomposição de quórum.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Concordo plenamente que a recomposição de
quórum  é  a  maneira  mais  efetiva  para  encerrarmos  ou  darmos  continuação  aos
nossos trabalhos. O que não podemos fazer  é chegar na hora, apresentando-nos
para debater e votar os projetos em pauta, e ficar esperando os que nunca chegam.
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Também temos  obrigações.  Se estamos  aqui  não é por  não  termos  o  que fazer.
Estamos aqui  porque este é o lugar  mais  importante onde devemos estar:  nosso
dever constitucional, nossa obrigação de representação do povo de Minas é estar
aqui para votar. O que não quero é continuar esperando indefinidamente aqueles que
nunca chegam. Então, vamos fazer a recomposição de quórum para continuarmos ou
não os nossos trabalhos.

O presidente - Concordamos em gênero, número e grau com o deputado Adelmo
Carneiro  Leão:  a  obrigação  de  todos  nós  é  estar  aqui.  A presidência  solicita  ao
secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 10 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 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014

Às 9h39min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor  Wilson
Batista, Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada, 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 Tiago
Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da comissão. A
presidência suspende os trabalhos. Às 10h48min, são reabertos os trabalhos, com a
presença dos deputados Luiz Humberto Carneiro, Gilberto Abramo e Tiago Ulisses. O
presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, passa a conduzir os trabalhos. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
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de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes Pareceres de Redação
Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.218/2014  (relator:  deputado  Gilberto  Abramo)  e
5.273/2014 (relator:  deputado Tiago Ulisses).  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.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/7/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Elismar Prado (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do
BMSC) e Inácio Franco (substituindo o deputado Marques Abreu, por indicação da
liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  pareceres  de  redação  final  e
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (2) (27/6/2014 e 5/7/2014);
e do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (2) (4/7/2014). O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.296/2014, em turno único, e
avoca para si a relatoria do projeto. A presidência comunica que serão reiterados os
seguintes requerimentos de comissão: nºs 9.860 a 9.862/2014, 10.001 e 10.003/2014.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
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5.194/2014,  (relator:  deputado  Vanderlei  Miranda),  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 5.138/2014. 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 10.473/2014, do deputado Antonio Lerin, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  no  Município  de  Uberaba  para  debater,  em  audiência  pública,  o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e região;

nº 10.476/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
à Defensoria Pública do Estado pedido de providências para que sejam designados
defensores  públicos  a  fim  de  atuarem  nas  Varas  de  Família  da  Comarca  de
Contagem;

nº 10.478/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
à Subsecretaria  de Políticas  Sobre Drogas  pedido  de providências  para que seja
realizado estudo a fim de verificar quais as comunidades terapêuticas no Município de
Contagem  estão  habilitadas  a  efetivar  parcerias  com  o  Estado  no  âmbito  do
Programa Aliança Pela Vida;

nº 10.479/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para que seja dada
celeridade  na  instalação  de  um  Centro  Socioeducativo  de  Menores  Infratores  no
Município de Contagem;

nº 10.480/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja instalado um
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps - Ad - em Nova Contagem,
Município de Contagem;

nº 10.481/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
ao governador  do Estado pedido de providências  com vistas à recomposição dos
quadros dos efetivos policiais da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil no
Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Marques Abreu - Tadeu Martins Leite.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/7/2014
Às 10h56min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Luiz  Henrique e  Tiago Ulisses,  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. É convertido em diligência à Secretaria de Desenvolvimento
Regional  o Projeto  de  Lei  Complementar  nº  32/2012 (relator:  deputado Sebastião
Costa).  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  presidência  agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Sargento Rodrigues -  João Leite -  Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2014

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os deputados João Leite (substituindo o deputado Bosco, por indicação da Liderança
do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação
da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
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regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,  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 apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da
Sra. Jandira Feghali, deputada federal, líder do PC do B na Câmara dos Deputados,
comunicando  recebimento  de  cópia  do  documento  “Manifesto  em  Defesa  do
Ministério do Trabalho e Emprego, pela Vida e Trabalho Dignos”. Comunica também o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos
Municipais de Belo Horizonte (26/7/2014) e da Sra. Anne Floriane da Escóssia Lima,
secretária-Geral da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, do governador do
Estado e do  Sr.  Padre João,  deputado federal  (19/7/2014).  O presidente  acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou como relatores os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.609/2013 e 5.002,
5.157, 5.173; 5.248, 5.249, 5.250, 5.256 e 5.267/2014 (deputado Wander Borges) e
1.381/2011, 5.297 e 5.301/2014 (deputado Celinho do Sinttrocel). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei
nºs 4.346/2013 (relator: deputado Bosco), 4.711/2013 e 4.884 e 5.178/2014 (relator:
deputado Wander  Borges),  e  5.227,  5.229,  5.230 e  5.233/2014 (relator:  deputado
Bosco), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.312, 8.327, 8.328, 8.338, 8.433 e
8.459/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.170/2012, 4.815/2013 e
4.985, 5.009, 5.020, 5.032, 5.074, 5.082, 5.088, 5.089, 5.095, 5.113, 5.137, 5.139,
5.140,  5.142,  5.174,  5.190,  5.192,  5.195,  5.198,  5.212 e  5.221/2014.  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.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2014.
Wander Borges, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2014
Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Ulysses Gomes, Deiró Marra, Fabiano Tolentino (estes últimos substituindo
respectivamente o deputado João Vítor Xavier e Lafayette de Andrada, por indicação
da liderança do BTR), e Wander Borges (substituindo o deputado Romel Anízio, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Antonio José
Gonçalves  Henriques,  diretor  executivo  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social
(12/7/2014);  Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  de  Tesouraria  do
Departamento de Administração Financeira do BNDES, e Éderson Mantoan Zoratto,
coordenador  de  Parcerias  Estaduais  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (19/7/2014), e da Sra. Eliscristina Pião, coordenadora-geral
substituta  de  Convênios  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República  (8/8/2014).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez,  os  seguintes  pareceres:  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.078/2012 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, com a Emenda nº 1; e pela rejeição do Substitutivo nº 1 apresentado
ao Projeto de Lei nº 5.272/2014 (relator: deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.

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

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/8/2014
Às 10h15min, comparecem na Associação dos Fornecedores de Cana da Região

de Campo Florido os deputados Antônio Carlos Arantes, Antonio Lerin e Tony Carlos
(substituindo  o  deputado  Paulo  Guedes,  por  indicação  da  liderança  do  BMSC),
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 Antonio Lerin, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater, em
audiência  pública,  a  situação  do  setor  sucroenergético  do  Estado  durante  a  6ª
Canacampo Tech Show. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  os  Srs.  Weliton  Prado  e  Marcos  Montes,  deputados  federais;  Ademir
Ferreira de Mello, prefeito municipal de Campo Florido; Paulo Piau Nogueira, prefeito
municipal de Uberaba e presidente da Associação dos Municípios  do Vale do Rio
Grande; Mílton Flávio Nunes, diretor técnico da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. José Ricardo Ramos
Roseno,  presidente dessa empresa; Roberto Simões,  presidente da Federação da
Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg;  Mário  Ferreira  Campos  Filho,
presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas
Gerais; Romeu Borges Araújo Júnior, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de  Uberaba;  Ademir  Ferreira  de  Mello  Júnior,  presidente  da  Associação  dos
Fornecedores de Cana da Região de Campo Florido; Nelson Luis Krastel, presidente
da Comissão de Cana-de-Açúcar  da Faemg em Pirajuba;  e Rui  Gomes Nogueira
Ramos, prefeito municipal de Pirajuba, 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
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das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Hélio Gomes - Inácio Franco.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2014

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite  e
Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  João  Leite,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 4.170/2013, que altera a Lei nº
18.185,  de  4  de  junho  de  2009,  que  dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, de autoria
do deputado Sargento Rodrigues, e os termos e reflexos do Termo de Ajustamento de
Condutas -TAC- firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria Estadual de Defesa Social, que estabelece regras sobre a nomeação dos
agentes  de  segurança  penitenciários  aprovados  em  concurso  público.  A  seguir,
comunica o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em
14/8/2014:  ofícios  da  Sra.  Raquel  Starling  de  Andrade,  chefe  de  gabinete  da
Secretaria de Estado de Defesa Social (3); dos Srs. Alberto Pinto Coelho, governador
do Estado; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional
da Polícia Militar  de Minas Gerais;  Danilo  Antonio de Souza Castro, secretário  de
estado de Casa Civil e de Relações Institucionais em exercício (3); e Boares Nazário,
presidente  da  ONG  Brasil  Igualdade  para  Todos.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Weliton Prado, deputado federal;
Adeilton  de  Souza  Rocha,  presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança
Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindasp-MG-;  Ronan  Rodrigues,
presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas
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Gerais - Unimasp-MG; Daniel Anunciação dos Santos, diretor financeiro do Sindasp-
MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra
ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para  suas  considerações  iniciais.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do
deputado Lafayette de Andrada. 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  10.560/2014,  dos  deputados  João  Leite  e  Lafayette  de  Andrada,  em  que
solicitam seja  encaminhado ao chefe  da  Polícia Civil  de  Minas  Gerais  pedido  de
informações  sobre  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  o  atropelamento  que
vitimou o Sr. José Raimundo Rodrigues, de 78 anos, e a Sra. Luzia Júlia Rodrigues,
de 72 anos, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2011, no Bairro Veneza, em Ipatinga;

nº  10.561/2014,  dos  deputados  João  Leite  e  Lafayette  de  Andrada,  em  que
solicitam seja encaminhado ao corregedor geral da Polícia Militar de Minas Gerais
pedido  de  informações  sobre  os  procedimentos  adotados  pela  corporação  no
atendimento  à  ocorrência  de  atropelamento  que  vitimou  o  Sr.  José  Raimundo
Rodrigues, de 78 anos, e a Sra. Luzia Júlia Rodrigues, de 72 anos, ocorrido no dia 26
de fevereiro de 2011, no Bairro Veneza, em Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/8/2014
Às 17h15min, comparece na Câmara Municipal de Ouro Preto o deputado Durval

Ângelo. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara
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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 conhecer os trabalhos de
ressocialização  dos  recuperandos  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados em Ouro  Preto  e  ouvir  demandas  do sistema prisional  da  região.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Isabela
de Oliveira Mendes,  diretora-geral  do  Presídio  de Ouro Preto e Solange Estevam
Pereira, vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto; e os Srs. Edison Wander
Ribeiro,  vereador,  representando  o  Sr.  Leonardo  Edson  Barbosa,  presidente  da
Câmara  Municipal  de  Ouro  Preto;  Valdeci  Antônio  Ferreira,  diretor  executivo  da
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados; e Francelio Neves Ladeira
Ferreira, diretor de segurança do Presídio de Ouro Preto, 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, 27 de agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2014
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação da liderança do BMSC) e os
deputados Luiz Humberto Carneiro e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Deiró
Marra,  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 da deputada Maria
Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a discutir  e votar pareceres de redação final e proposições da
comissão.  O  presidente  suspende  os  trabalhos.  Às  10h23min,  são  reabertos  os
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trabalhos com a presença dos deputados Luiz Humberto Carneiro, Duilio de Castro
(substituindo  o  deputado  Antonio  Lerin,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  e
Gustavo Corrêa  (substituindo o deputado Doutor  Wilson Batista,  por  indicação da
liderança  do  BTR).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Bosco - Tadeu Martins Leite.
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 27/8/2014

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa,  Tiago  Ulisses  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Lafayette  de
Andrada, por indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.
Estão  presentes,  também,  os  deputados  Bonifácio  Mourão  e  Fabiano  Tolentino.
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 no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios dos Srs. Jaime Luiz Rodrigues Junior, presidente do Colegiado de Gestores
Municipais  da  Assistência  Social  do  Estado de  Minas  Gerais  (14/8/2014);  e  José
Pereira  da  Silva,  coordenador-geral  de  Execução  Orçamentária  e  Financeira  do
Ministério  da  Integração  Nacional  (21/8/2014).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no turno
único, da Mensagem nº 396/2013 por meio de projeto de resolução; e do Projeto de
Lei  nº  5.323/2014  na forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  administração
Pública (relator: deputado Zé Maia). São convertidos em diligência os Projetos de Lei
nºs 992/2011 à Seplag e ao Detran-MG, e 4.690/2013 à Secretaria de Defesa Social,
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atendendo-se  a  requerimentos  do  relator,  deputado  Jayro  Lessa,  em  virtude  de
redistribuição, aprovados pela comissão. Suspende-se a reunião. Às 10h32min são
reabertos  os  trabalhos,  com  a  presença  dos  deputado  Zé  Maia,  Tiago  Ulisses,
Bonifácio Mourão (substituindo o deputado Jayro Lessa, por indicação da liderança
do BTR)  e  Fabiano Tolentino (substituindo o  deputado Lafayette  de  Andrada,  por
indicação da liderança do BTR). O Projeto de Lei nº 5.272/2014 é retirado de pauta
por determinação do presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida
a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses-Tadeu Martins Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre  a  outorga  coletiva  do  direito  de  usos  de  recursos  hídricos  e  dá  outras
providências.

A proposição foi originalmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de  Minas  e  Energia,  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou. Em seguida, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação
do  projeto  com  o  Substitutivo  nº  2,  que  apresentou.  A  Comissão  de  Política
Agropecuária  e  Agroindustrial  opinou  pela  aprovação  da  proposição  com  o
Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Minas  e  Energia.
Subsequentemente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou
pela  aprovação  da  proposição  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela
Comissão de Minas e Energia, com a Emenda nº 1, que apresentou.
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Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas nos 2, 3 e 4, que vêm a esta comissão para receber parecer, nos termos do
§ 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.955/2012 tem como objetivo principal inserir, na legislação

sobre recursos hídricos do Estado, a previsão dos procedimentos de outorga coletiva
e alocação negociada da água. Tal prática tem sido utilizada pelo Instituto Mineiro de
Gestão da Água - Igam -, pela Agência Nacional de Águas - ANA - e por diversos
órgãos de gestão de recursos hídricos de outros estados da Federação. Trata-se de
um procedimento participativo realizado em áreas de escassez de recursos hídricos,
em que se pactua uma proposta coletiva de distribuição da água disponível para uso.

Destaca-se,  na  tramitação  do  projeto,  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, e o Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia. Ambos
os substitutivos trouxeram importantes contribuições técnicas ao projeto, que passou
a modificar as Leis nos 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos, e 14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa de Parcerias
Público-Privadas do Estado de Minas Gerais.

Por  sua  vez,  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária,  altera o Substitutivo nº  2,  de forma a prevenir  situações em que a
compensação financeira relativa a investimentos de usuários acarrete redução das
receitas do Estado, uma vez que o projeto de lei não está acompanhado de estudo
técnico  com  detalhamento  dos  possíveis  impactos  financeiros  da  execução  da
medida proposta.

Passemos à análise das emendas apresentadas em Plenário, objeto deste parecer.
A Emenda  nº  2  remete  ao  regulamento  o  procedimento  para  ajustes  da  vazão
outorgada,  nos  casos  em  que  o  usuário  investir  em  obras  que  ampliem  a
disponibilidade de recursos hídricos. Em nosso entendimento, dada a natureza do
modelo de gestão de recursos hídricos adotado pela União e pelo Estado em suas
respectivas leis, tal matéria deve ser regulada por meio das estruturas institucionais
da política, a saber, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH - e o Igam.

A Emenda nº 3 tem como objetivo suprimir os dispositivos do Substitutivo nº 2 que
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tratam  das  penalidades  no  caso  de  descumprimento,  pela  iniciativa  privada,  dos
termos do contrato de rateio dos custos de obras de uso múltiplo. A competência para
mediação e a regulação dos referidos contratos de rateio continua sendo dos comitês
de bacia e das demais instâncias de gestão dos recursos hídricos, reforçando mais
uma vez o papel da já citada estrutura institucional da política.

Já a Emenda nº 4 altera a definição de obras de uso múltiplo, retirando ainda o
parágrafo único  do  art.  30-A,  o  qual  previa  uma enumeração das  obras  a serem
reconhecidas como de uso múltiplo. A definição proposta pelo autor da emenda ajusta
o conceito de obras de uso múltiplo, com foco nas finalidades econômicas e sociais,
além de reforçar a importância da manutenção dos ecossistemas.

Observa-se, portanto, que as Emendas nos 2, 3 e 4 têm como objetivo comum
aumentar a liberdade do Poder Executivo para regulamentar os aspectos tratados no
projeto de lei. Ressalta-se que a autonomia para regulamentação de tais matérias foi
expressa  pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável - Semad - tanto na resposta à diligência à qual foi submetido o projeto de
lei  quando  encaminhado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  quanto  na
audiência pública realizada por esta comissão para discussão da matéria, em 8 de
maio de 2013. Assim, no entendimento deste relator, a aprovação dessas emendas
preserva o objeto do projeto de lei, que é a inserção explícita dos instrumentos da
outorga coletiva  e  da  alocação negociada do uso de recursos  hídricos  na  lei  de
recursos hídricos do Estado, ao mesmo tempo que garante ao Poder Executivo a
competência de disciplinar e executar a gestão dos recursos hídricos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.955/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Minas e Energia,
com  as  Emendas  nos  1,  2,  3  e  4.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica
prejudicado o Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2014.
Inácio Franco, presidente - Hélio Gomes, relator - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2014

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

LEGISLATURA EM 28/8/2014
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Fábio Cherem - Fred Costa

- João Leite - João Vítor Xavier - Mário Henrique Caixa.
Falta de Quórum

O presidente (deputado João Leite) - Às 14h12min, a lista de comparecimento não
registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a especial de amanhã,
dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/8/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 142; encerramento da
discussão;  inexistência  de  quórum  especial  para  votação  de  veto -  Registro  de
Presença  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei
Complementar  nº  143;  designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator;
discurso do deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

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

Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos
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Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte
Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -
Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -
Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Vanderlei Miranda - 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

- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a 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 -  Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei Complementar nº 142, que altera a Lei Complementar n° 59, de
18/1/2001,  que trata  da  organização e  da  divisão judiciárias  do  Estado de  Minas
Gerais, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Rômulo  Viegas  opinou  pela
manutenção  do  veto.  Continua  em  discussão,  o  veto.  Não  há  outros  oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que não há quórum
especial para votação de veto, mas que o há para a continuação dos trabalhos.
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Registro de Presença
O presidente - Gostaria de registrar a presença dos alunos do curso de direito da

Faculdade Newton Paiva  e  da  ONG Juventude Viração,  de  Barão de Cocais.  Eu
estive em Barão de Cocais anteontem. Um abraço afetuoso a todos. Também estão
aqui os adolescentes do Núcleo Vida, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos à Casa do povo, à Casa de
vocês!

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº
143,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  34,  de  12/9/1994,  que  dispõe  sobre  a
organização do Ministério Público do Estado, e dá outras providências. Esgotado o
prazo constitucional, sem emissão de parecer, a presidência, nos termos do § 2º do
art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria ao deputado Zé Maia. Com
a palavra, o deputado Zé Maia, para emitir seu parecer.

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 143/2014
Relatório

O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VIII do art.
90, combinado com o inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial
à Proposição de Lei Complementar nº 143/2014, que altera a Lei Complementar nº
34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  711/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 2/7/2014.

Considerando que o veto,  após  sua publicação,  não foi  distribuído  à  Comissão
Especial para, no prazo de 20 dias, receber parecer, nos termos do disposto no art.
222 do Regimento Interno, o presidente da Assembleia avocou a proposição para
inclusão em ordem do dia, em Plenário, consoante dispõe o art. 141 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Por  meio  da  Mensagem  nº  711/2014,  o  governador  do  Estado  encaminhou  as

razões do veto parcial oposto à Proposição de Lei Complementar nº 143, de 2014,
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que altera a Lei Complementar nº 34, de 1994. A lei complementar que a proposição
parcialmente  vetada  altera  dispõe  sobre  a  organização  do  Ministério  Público  do
Estado.

Depreende-se da referida mensagem encaminhada ao presidente desta Casa que o
governador do Estado, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição Estadual,
opôs veto  parcial  à  proposição por  julgar  que o  seu art.  15  contraria  o  interesse
público.

O dispositivo vetado tem a seguinte redação:
“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.'.”.

O governador fundamenta-se em dois argumentos para o veto parcial oposto. O
primeiro é o fato de que o Supremo Tribunal Federal - STF - vem, seguidamente,
negando provimento a ações que visam ao pagamento de férias-prêmio. Em relação
a esse primeiro argumento, o governador acrescentou que o STF estuda a eventual
edição  de  uma  súmula  vinculante  com  a  finalidade  de  coibir  tal  pagamento.  O
segundo fundamento do veto foi a violação da norma contida no inciso II do art. 68 da
Constituição Mineira em virtude da inclusão da matéria por emenda desacompanhada
do estudo de impacto orçamentário.

Diante de tais argumentos, deve ser considerado que a fonte normativa do regime
de subsídios aplicável aos membros do Ministério Público é a própria Constituição da
República. Cabendo ao STF a última palavra sobre a interpretação da Constituição,
deve ser observada a orientação definida pelo órgão.

Ademais,  também  em  consonância  com  o  Supremo  Tribunal  Federal,  cumpre
recordar  que  o  poder  de  emenda  parlamentar  encontra  limites  não  apenas  na
pertinência temática, observada nesse caso, mas também na vedação constitucional
de aumento de despesa (inciso II do art. 63 da Constituição da República e inciso II
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do art. 68 da Constituição do Estado). Tais fundamentos, portanto, recomendam a
manutenção do veto, por suas próprias razões.

Dessa  forma,  manifesto-me  pela  manutenção  do  veto  oposto  ao  art.  15  da
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opino pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 143/2014.
O presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado

Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sejam bem-vindos, estudantes da Faculdade Newton

Paiva, da ONG Juventude Viração, de Barão de Cocais, e adolescentes do Núcleo
Vida  desta  Casa.  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  colegas  deputados  e
deputadas.

Há três vetos na pauta que estão sobrestando os nossos trabalhos. Não havendo
quórum para a votação desses vetos, não há como progredir na votação de outros
projetos. Assim aproveito para fazer a discussão desse projeto, para saber se haverá
ou  não  quórum  para  a  votação  dos  vetos  e  posteriormente  dos  demais  projetos
importantes  que ainda se encontram na ordem do dia.  Como não há quórum no
momento, gostaria de debater esse veto.

Trata-se do Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 143, que altera a Lei
Complementar  nº  34,  que dispõe sobre a  organização do Ministério  Público e  dá
outras providências. A mensagem do governador Alberto Pinto Coelho explicita as
razões do veto, ao dizer que o dispositivo em exame prevê o pagamento em espécie,
a título de indenização, das férias-prêmio não gozadas.

Quanto ao tema, observa-se que o STF tem seguidamente negado provimento às
ações que visam ao pagamento de férias-prêmio, e tal fato tem motivado realização
de estudo para eventual edição de súmula vinculante, com a finalidade de coibir tal
pagamento.

Ressalta,  ainda,  o  governador,  que  o  dispositivo  foi  acrescentado  durante  a
tramitação do projeto,  sem o necessário estudo do impacto orçamentário.  Nesses
termos,  o  governador  veta  o  procedimento.  Isso  significa  que  esse  dispositivo
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aprovado pela Assembleia prevê que, após cada período de cinco anos de efetivo
exercício público, serão concedidos ao servidor três meses de férias-prêmio, podendo
se dar a conversão em espécie a título de indenização quando da aposentadoria ou
quando  as  férias  forem  requeridas  para  gozo  e  indeferidas  por  necessidade  do
serviço, limitadas a um período de 30 dias por ano.  Essa é a proposição que foi
sugerida em favor dos servidores do Ministério Público.

O governador alega ausência de recursos para conceder o direito a férias-prêmio
ou, não podendo o servidor gozá-las, o direito a recebê-las em espécie. Esse é um
assunto controverso, sobre o qual vou me debruçar.

Deputado Dinis  Pinheiro,  aproveito para comemorar  a retirada de tramitação de
outra  emenda  constitucional,  a  PEC  nº  68.  Falo  em  meu  nome  e  em  nome do
deputado Adelmo Carneiro Leão, que também agiu com um leão para impedir que
essa PEC fosse aprovada. A PEC nº 68 previa a possibilidade de privatização da
Cemig, da Gasmig e da Copasa e foi veementemente repudiada no meio sindical e
entre os movimentos sociais. Obtivemos uma conquista e inserimos na Constituição
do Estado uma emenda que prevê que, para qualquer privatização de empresa ou
venda  de  ações  majoritárias  de  empresas  mineiras,  em  especial  da  Cemig,  da
Gasmig e da Copasa, deveria haver um referendo popular mesmo que a Assembleia
aprovasse  a  operação.  Felizmente  conseguimos  fazer  com  que  essa  PEC  não
tramitasse. Seus autores retiraram a PEC de tramitação.

Retirar uma prerrogativa popular como essa, em que chamamos a população para
participar de um debate importante, seria um retrocesso na vida democrática e na
democracia  direta.  Sei  que  há  partidos  que  não  gostam  da  democracia  direta.
Existem  movimentos  contrários  a  tudo  que  diz  respeito  ao  fortalecimento  de
conselhos populares, sejam eles da saúde ou da educação.

Vimos  agora,  deputados  e  deputadas,  um  movimento  no  Congresso  Nacional
contrário a uma regulamentação de conselhos feita pela presidente Dilma, enquanto
decreto que regulamenta a Constituição Federal.  A presidenta fez um decreto que
prevê: “Terão mais poderes e estarão regulamentados os direitos dos conselhos que
existem no Brasil”. A Constituição de 1988 pedia que isso fosse regulamentado, e ela
o fez, por meio de um mecanismo da Constituição, o decreto. Por meio do decreto,
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como prevê a  Constituição,  serão empoderadas as  entidades,  os  conselhos  e  os
conselhos populares que fiscalizam o Poder Executivo, seja municipal, estadual ou
nacional. Não há nada mais democrático que isso. Ficariam fortalecidos os conselhos
e a visão da democracia direta, da fiscalização direta do povo.

Eu me lembro  de  uma época,  deputado Adelmo Carneiro  Leão,  que o  prefeito
Patrus Ananias - nosso prefeito em Belo Horizonte, e eu era vereador na ocasião -
sugeriu o orçamento participativo, que, aliás, comemorou mais de mil obras em Belo
Horizonte. Depois houve a continuidade do orçamento participativo com o prefeito
Célio  de  Castro  e  com  o  prefeito  Fernando  Pimentel.  Na  época,  o  orçamento
participativo, deputados e deputadas, foi muito criticado por vereadores, que diziam:
“Vamos  perder  poder.  A Câmara  Municipal  vai  perder  poder  para  o  povo  porque
teremos  o  orçamento  participativo”.  Na  época  eu  era  vereador  e  dizia:  “Não,
vereadores.  Ninguém  perderá  poder.  Pelo  contrário,  o  próprio  vereador  poderá
engajar-se  junto  à  população,  aos  trabalhadores  e  ao  povo  de  Belo  Horizonte  e
também ser determinante na escolha das obras que serão as mais importantes em
cada bairro”.  Na ocasião  muitos  vereadores  relutaram,  não  queriam  o  orçamento
participativo. Hoje vejo todos, deputado Adelmo Carneiro Leão, disputarem o posto de
pai da criança. O orçamento participativo se tornou uma coisa tão boa implementada
pelo  PT na  prefeitura  que  hoje  todos  querem  ser  pais  da  criança,  do  orçamento
participativo.

Sabemos que, na época, tanto o prefeito Patrus Ananias quanto, posteriormente, o
prefeito  Célio  de  Castro  e,  em  seguida,  o  prefeito  Fernando  Pimentel  fizeram
belíssimos programas do orçamento participativo.

O  prefeito  Fernando  Pimentel  incluiu  o  orçamento  participativo  na  era  da
informática, o que possibilitou, por um mecanismo moderno, a participação popular
por via da internet. Isso significou um avanço incontestável. Todos querem tirar uma
casquinha e falar do orçamento participativo. Aquilo era participação popular na veia,
a população podia escolher as principais obras em Belo Horizonte.

Deputadas e deputados, posteriormente a isso, vimos uma discussão semelhante
no Congresso Nacional, onde os partidos mais à direita do espectro ideológico, mais
conservadores, não querem os conselhos que a presidenta Dilma quer fortalecer. Ela
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está certa em fortalecer os conselhos. Foi uma deliberação da Constituinte de 1988,
que  foi  muito  avançada.  A  Constituinte  dizia:  haverá  conselhos  populares  que
fiscalizarão os Poderes Executivos e neles haverá participação direta da população.
Regulamenta-se  em  lei.  Ninguém  regulamentou  isso  por  lei  ou  por  decreto.  A
presidenta teve coragem de regulamentar. Agora, os partidos conservadores estão
dizendo que isso não pode acontecer, que isso é  soviet, chavismo, isso ou aquilo.
Eles têm medo da democracia, têm medo de que o povo participe e fiscalize.

Então,  trago  à  memória  esse  exemplo  para  justificar  que  aqui,  na  Assembleia
Legislativa, também não se pode tirar o direito de o povo decidir se uma empresa
será ou não privatizada. Se a Cemig poderá passar para a mão de uma empresa
espanhola  como queriam  -  desculpem-me,  a  Gasmig  -,  ou  se  a  Cemig  pode  ser
entregue a uma multinacional  como já o  foi  na época do ex-governador  Eduardo
Azeredo, ou se a Copasa será simplesmente entregue a uma multinacional... Não.
Essa participação, deputada Liza Prado, tem de ser da população. Ela é que vai dizer
se quer ou não privatizar uma empresa.

Vimos também que o caso da Petrobras é polêmico. Já quiseram transformá-la em
Petrobrax para soar mais leve aos ouvidos da língua inglesa, como disse outro dia a
presidenta Dilma. Querem, portanto, privatizar a Petrobras, chamá-la de Petrobrax, e
precisamos ter um mecanismo na Constituição Federal igual ao que temos aqui para
sabermos se o povo quer ou não privatizar a Petrobras. Duvido que a Petrobras seja
privatizada se houver um referendo popular.  O povo ama a Petrobras. Há os que
atacam  a  Petrobras,  que  dizem  que  ela  está  falida  e  querem  vendê-la  para
transformá-la em Petrobrax. Duvido que 5% do eleitorado brasileiro seja favorável à
venda e à privatização da Petrobras. Duvido que a Cemig, a Gasmig ou a Copasa
sejam privatizadas pelo mecanismo que temos hoje na Constituição Estadual, do qual
tive a honra de ser relator à época.

Adelmo,  vou  passar-lhe  a  palavra,  e  quero  parabenizá-lo  pela  dobradinha  que
fizemos - eu e você - em defesa das estatais mineiras e contra a PEC nº 68, que foi
para o beleléu. Vamos anunciar isso em alto e bom som. Os autores retiraram as
assinaturas e desistiram da maldita PEC nº 68. Dessa estamos livres, e a Copasa, a
Gasmig e a Cemig permanecem nas mãos do povo mineiro. Tomara que depois do
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resultado eleitoral não me venham com esse termo “privatização”, porque estaremos
aqui iguais a leões, defendendo a participação popular e as empresas mineiras do
achaque das multinacionais e do capitalismo internacional, que só querem o lucro. A
privatização dessas empresas significaria o aumento da luz, da água e do gás, assim
como a privatização da Petrobras significaria o aumento da gasolina ano a ano, como
era na época do governo Fernando Henrique Cardoso.

Então, Adelmo, concedo-lhe um aparte, comemorando por termos ficado livres da
PEC nº 68, que foi para o beleléu.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Rogério
Correia. Quero pontuar algumas questões relativas a esse processo de privatização
absolutamente inaceitável. Que bom que os deputados que subscreveram a PEC nº
68 acordaram e tiveram a humildade de rever suas posições ou a posição de propor
uma PEC danosa aos interesses de Minas Gerais e do Brasil. Isso é positivo. A PEC
é contra o nosso patrimônio, o patrimônio do povo mineiro.

Deputado Rogério Correia,  é preciso lembrar que essa questão existe há muito
tempo. É importante lembrar e trazer à memória o governador Itamar Franco, que foi
um baluarte, em sua época, na defesa da Cemig. Temos de nos lembrar que a Cemig
estava praticamente entregue aos interesses multinacionais. Apesar de vendidas 33%
das  suas  ações  para  essas  empresas,  o  controle  acionário  já  estava  entregue  à
Cemig  pela  determinação  tucana  anterior.  O  governador  Itamar  Franco  teve  a
coragem e a determinação de, realizada uma CPI e comprovadas as distorções totais
de venda e entrega da Cemig, retomar essa empresa para o povo mineiro. Todos os
avanços,  incluindo-se  os  relativos  às  subsidiárias,  se  deram  no  governo  Itamar
Franco, que garantiu que o patrimônio dos mineiros, submetido a um processo de
privatização  eventual,  estaria  sob  consulta  popular.  Essa  é  uma  conquista  da
democracia e do povo mineiro.

É lamentável que, depois, venha uma proposta de emenda constitucional para tirar
isso da Assembleia Legislativa. Eu tinha a grande expectativa de que essa emenda
não seria  aprovada,  pois  isso significaria  que os  próprios  deputados estaduais,  a
própria Assembleia Legislativa estaria renunciando ao seu papel de fazer o controle e
fiscalizar o Estado e defender o patrimônio público. Mais ainda: isso significa retirar
da nossa Constituição a consulta popular.
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Felizmente esse processo está vencido nessa etapa. Espero que não avancemos
mais e que essa questão não volte à Assembleia Legislativa, mas é importante nos
lembrarmos  que,  se  conquistamos  isso,  se  houve  sensibilização  da  parte  dos
parlamentares que subscreveram a PEC nº 68, a participação da sociedade civil, dos
sindicatos  e  do  povo  mineiro  foi  decisiva.  Alertamos  e,  ao  chegarmos  aqui,
contestamos a aprovação, a aplicação e a apresentação da PEC nº 68, mas foi o
movimento dos trabalhadores, da CUT e do Sindieletro que fez reverter essa questão.
Gostaria  de  parabenizar  os  trabalhadores  e  trabalhadoras  de  Minas  Gerais,
organizados em seus sindicatos, expressos de modo muito intenso pela nossa CUT,
que conseguiram, através da pressão, fazer reverter esse processo.

Não podemos admitir isso. Queremos e podemos discutir sempre; não há nenhum
problema quanto a isso. Não tenho constrangimento nem preconceito em discutir a
participação da iniciativa privada nas ações de interesse público, mas ela tem de
estar inserida nessas ações e no controle público. Isso é fundamental. Não podemos
deixar isso ser estabelecido, como estamos vendo agora; é preciso auditarmos este
estado o mais urgente possível, pois o que ouvimos de comentários e análises é que
a participação da iniciativa privada em muitas questões do Estado em Minas Gerais é
aquele tipo de participação em que o osso, o que é mais duro, o que é mais oneroso
e o que é mais sofrido fica para o Estado, como obrigação, e o que é o filé, o que é
melhor e o que gera ganho fica para a iniciativa privada. Não é essa a participação
que queremos. Queremos a participação em uma estrutura de corpo, de substância,
em que haja igualdade de oportunidade para todos e que haja a efetiva contribuição
da iniciativa privada.

Deputado Rogério Correia, quando se propôs a participação da iniciativa privada,
como se viesse uma contribuição substancial para implicar novos investimentos para
Minas Gerais, o que ouvimos de comentários? “Não, vamos fazer a parceria com a
iniciativa privada, mas os investimentos serão feitos com recurso público, do BNDES”.
Pode uma coisa dessas? Ora, se o BNDES financia ações de desenvolvimento, que o
faça também para as empresas públicas, para a Gasmig e para a Cemig. Aliás, obtive
a informação de que teremos de apresentar de maneira transparente o que há de
recursos do BNDES neste estado. Quantos bilhões de reais estão destinados, por
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exemplo, às ações da Cemig? Quem está sendo beneficiado? Queremos que esses
recursos  sejam  aplicados  para  beneficiar  o  desenvolvimento  do  Estado,  das
empresas públicas, e que elas sejam verdadeiramente públicas. Sendo assim, elas
são do povo mineiro.

Quero compartilhar isso com você, pois essa luta é nossa. Tivemos uma primeira
vitória, mas temos de ter uma que seja definitiva, para que o patrimônio público seja
de  interesse  do  povo  mineiro,  gestado  com  transparência  e  posto  a  serviço  do
desenvolvimento do nosso estado.

Muito obrigado pela oportunidade de até falar um pouco mais do que seria razoável
em um aparte, mas essa parceria, essa interação e essa sintonia que temos nessa
luta me fazem trazer essas reflexões neste momento. Parabéns pelo seu trabalho.
Juntos,  podemos fazer  por  Minas  aquilo  que é  do  merecimento  do  povo mineiro,
cumprindo o nosso compromisso. Obrigado.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Adelmo Carneiro Leão. Seu
aparte foi na boa medida. V. Exa. nos trouxe dados importantes e uma análise muito
rica.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero reforçar o que você disse sobre o papel
que teve a luta popular e também o nosso Bloco Minas Sem Censura, reforçado pela
luta  popular,  para  barrar  a  PEC  nº  68  e  garantir  que  a  Constituição  do  Estado
mantenha o  referendo como consulta  obrigatória  para  se  abrir  mão de empresas
estatais.  Isso é o que segurou em nossas mãos até hoje a Cemig, a Gasmig e a
Copasa.  Manter isso na Constituição passa a ser uma tarefa que todos devemos
cumprir.

Quero apenas tranquilizar, deputado Adelmo Carneiro Leão, as companheiras e os
companheiros do Triângulo Mineiro, porque disseram que a única expectativa para se
construir o gasoduto era por meio de uma empresa estrangeira, que seria financiada
pelo  BNDES.  Como bem  lembrou o  deputado Adelmo Carneiro  Leão,  colocamos
claramente que o gasoduto pode ser construído pela própria Cemig, financiada pelo
BNDES ou não, já que a Cemig teve aumento agora de 20% de lucro. Ouvi eles
dizendo que o setor energético está em crise. A Cemig teve mais 20% de lucro. Para
onde vai o lucro da Cemig? Para os acionistas. Quem são os acionistas? O principal
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acionista é a Andrade Gutierrez. A Cemig trabalha para alimentar as empreiteiras que
hoje são suas acionistas, em vez de construir o gasoduto para que possa crescer e
ter mais recursos para investir no Estado. Como empresa pública, tem que garantir
preços baixos - o que não é o caso de Minas -, em vez de entregar para acionistas
lucros espetaculares.

Os conservadores e a direita no Brasil atacam a Petrobras porque acham que ela
tem que ser vendida para acionistas estrangeiros e esses acionistas têm de ter lucro.
Não admitem que a Petrobras tem que ser uma empresa que faça, inclusive, controle
de preço para diminuir o processo inflacionário, que é o que hoje faz crescer e ter
lucro também, mas no limite das pretensões estratégicas do País, deputado Alencar
da Silveira Jr. Não pode ser uma empresa que tenha apenas o sentido de lucro para
repasse aos acionistas.  Quando a  Cemig  passou a  ter  essa visão de lucro  para
repassar aos acionistas, deputado Alencar da Silveira Jr., deixou de ter o sentido de
controle de preços, de fazer um planejamento estratégico do desenvolvimento em
Minas. Empresas como a Cemig e a Copasa devem planejar o crescimento de Minas
para  baixar  o  preço  da  luz  e  privilegiar  as  empresas,  os  moradores,  gerar  mais
emprego, diminuir a carga tributária, porque temos o ICMS da conta de luz mais cara
do Brasil.

Tudo isso tem que ser refeito. Vamos ter de refazer o conceito da Cemig; vamos ter
de  fazer  a  Cemig  retomar  o  conceito  de  empresa  pública,  e  não  empresa  para
acionistas, como é a Petrobras hoje, ou seja, uma empresa para servir ao povo e não
aos acionistas, que são os milionários, que compram ações na sua grande maioria,
porque os pequenos acionistas  contribuem com um percentual  muito  pequeno da
empresa. Quem determina são os grandes. Não podemos ter uma empresa pública
para os acionista. Empresa pública é para fazer controle de preço e tudo mais. Como
não é essa a opinião dos partidos conservadores e de direita, preferem vender as
empresas,  transformar  a  Petrobras  em  Petrobrax,  passar  a  Cemig  para  os
estrangeiros, para a Andrade Gutierrez, acabar com Furnas. Isso foi feito no passado
e parece que querem fazer isso no futuro. Querem, mas não vão conseguir, porque
isso dependeria do aval do povo brasileiro, que não vai dar aval para que retornemos
ao passado das privatizações no Brasil.
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Quero comemorar a retirada da PEC nº 68. Foi uma vitória do movimento popular e
do Minas Sem Censura.  Parabéns ao Sindieletro!  Parabéns à CUT!  Parabéns ao
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB! Parabéns ao MST! Parabéns a todos
que  vieram  à  Assembleia  Legislativa,  marcaram  presença  e  fizeram  um  belo  ato
exigindo a  retirada  da  PEC  nº  68.  Dessa estamos  livres,  mas  fiquemos  atentos,
porque os conservadores, os capitalistas, os que só querem lucros não desistem.
Embora estejam cada vez mais ricos, querem ganhar sempre mais. Nunca vi tanta
ganância. Deus me livre dessa ganância toda!

Presidente, era isso. Gostaria de dizer ao deputado Adelmo Carneiro Leão que o
gasoduto será feito, porque temos proposituras positivas para construí-lo, seja pela
Cemig, seja pelo BNDES, seja pela própria Codemig. Há várias opções. Recursos
existem para fazer da Gasmig uma empresa forte, até mesmo porque o gás está
sendo  valorizado.  O  Brasil  está  novamente  construindo  ferrovias;  é  um  enorme
parque de obras que vai preparar a estrutura brasileira para o crescimento. Minas
está fazendo o contrário, ou seja, está desarmando a sua estrutura, está indo para
baixo. O Estado, em vez de estar sendo preparado para o crescimento, está sendo
preparado  para  ser  vendido.  Não  existem  condições,  deputado  Adelmo  Carneiro
Leão. Isso já era, esse tempo já era. Minas Gerais está vivendo um atraso com essa
cerca neoliberal, que dá choque. É o choque de gestão, deputado Adelmo Carneiro
Leão. Precisamos dar um curto-circuito nessa cerca, apagá-la, tirar a sua eletricidade,
para que os ares populares entrem em Minas Gerais. Essa cerca elétrica neoliberal
está impedindo isso, está impedindo a visão do desenvolvimento. Precisamos montar
uma estrutura no Brasil, como estradas, portos - não é o caso de Minas -, aeroportos.
Empresas como a Cemig,  a Copasa e  a  Gasmig  precisam ser  fortalecidas como
instrumentos necessários à criação de uma estrutura em Minas para acompanhar o
crescimento do Brasil. Aqui não, aqui se joga para baixo. Por isso, no ano passado, o
crescimento do PIB mineiro ficou em 22º lugar. Minas ocupa a 22ª posição no que diz
respeito a crescimento do PIB, que foi de 0,5% - no Brasil o crescimento foi de 2,5%.

Então, Minas Gerais deixou de construir um processo de desenvolvimento, parou
no tempo;  está  nos tempos de Fernando Henrique,  do  neoliberalismo,  esperando
esse tempo voltar para ver se consegue vender o resto que ainda temos, a Cemig, a



798
____________________________________________________________________________

Copasa e a Gasmig. Esse tempo de neoliberalismo não voltará, porque o mundo está
crítico a ele. Ele viveu o seu auge em outras épocas, mas não deu certo, faliu a
Europa, levou os Estados Unidos à bancarrota, ao desemprego e à miséria. A Europa
está agonizando com o sistema neoliberal. Fizemos um sistema de desenvolvimento
próprio, por meio do qual o Brasil conseguiu crescer. Mesmo que as taxas não sejam
altas, crescem mais que as dos países desenvolvidos e se geram empregos e renda.
O Brasil, ao contrário do mundo, gerou empregos, mas em Minas Gerais tenta-se
aplicar uma política inversa ao crescimento do País. Ninguém suporta uma política
dessa.

É isso que tem acontecido em Minas Gerais. Essa é a denúncia que temos feito
contra os sistemas político, econômico e social em Minas. Com isso, também cai o
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, porque o Estado não se prepara para o
desenvolvimento e o crescimento, como o Brasil tem feito. Aí perdemos posições. O
IDH do Estado baixou e foi  ultrapassado por  Goiás.  Somos o último do Sudeste,
agora fomos ultrapassados por Goiás no que diz respeito a IDH. As regiões que mais
sofrem são as mais pobres, porque não têm acompanhamento. O IDH em Minas
cresceu,  melhorou,  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  porque  melhorou  no  Brasil
inteiro,  mas  Minas  ficou  abaixo  da  média.  Se  não  fosse  a  política  nacional,
estaríamos completamente no buraco.

É necessário preparar a nova Minas, anunciar a Minas do futuro, aquela que vai
acompanhar  a política de desenvolvimento, vai ter  projetos para que o Estado se
desenvolva, vai ter projetos para a construção de gasodutos. Em vez de entregá-los
para empresas estrangeiras, vamos construir o gasoduto, transformar a Gasmig em
uma grande empresa, fortalecer a Cemig, para que ela seja novamente o exemplo
dos  mineiros,  a  fim  de  que  abaixe  o  preço  das  contas  de  luz  e  participe  do
desenvolvimento de Minas.

Vamos fortalecer a Copasa, porque os trabalhadores tiveram que entrar em greve,
pois  a  empresa  sequer  melhora  os  salários  de  seus  servidores.  Num  dia,  os
servidores  da  Cemig  entram  em  greve;  no  outro,  os  da  Copasa;  quando  não
privatizam, terceirizam. Essa política deve ter um fim. Ao contrário disso, de tudo o
que pregamos, o que fizeram? A Proposta de Emenda à Constituição nº 68. Preparam
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para vender. Dá para entender? Telespectador, companheiros da tribuna, conseguem
entender  a  diferença  dos  projetos?  Um  pretende  fortalecer  o  desenvolvimento
mineiro, fazer da Cemig uma empresa que ajuda o desenvolvimento de Minas, que
planeja  e  vê  como  vamos  reduzir  a  conta  de  luz,  por  exemplo,  para  os
microempresários, a fim de que gerem mais empregos, desonerem a folha, como fez
a  presidenta  Dilma.  Como  faremos  a  mesma  coisa  com  a  Copasa?  Como
realizaremos essa grande empresa? Vem o governo de Minas e propõe a privatização
e venda dessas empresas. Dá para entender a diferença, não é? É simples: uma tem
um projeto de desenvolvimento, e a outra pretende vender o que restou em Minas
Gerais, porque já venderam o Bemge, o Credireal, o BMG... E o BDMG não é banco
de fomento coisa alguma. Não há planejamento de desenvolvimento, mas vai haver,
não é, Adelmo? Parabéns pela resistência.

Adelmo, há outro assunto a tratar. As professoras perderam inúmeros direitos nos
últimos tempos; estão tristes nas escolas. Se você quer ver um lugar que precisa
mudar, esse é a escola pública estadual. Um dia entrei numa escola e as professoras
estavam desesperadas, chorando. Não sabem se terão emprego ano que vem por
conta da Lei  nº  100,  que foi derrubada no Supremo. Há muitas pessoas fazendo
especulações demagógicas com esse tema, jurando que vão resolver o problema de
novo,  sem  concurso  público.  Nas  escolas,  as  professoras  estão  apavoradas,
alvoroçadas; não sabem o que fazer; não conseguem dar aula. Elas não têm carreira,
que está congelada; não têm piso salarial, que foi transformado em subsídio. Nos
últimos  12  anos,  fizeram  a  escola  pública  definhar.  Ela  terá  que  ser  refundada.
Refundaremos a escola pública em Minas, porque é o que deve ser feito.

O  governador  que  for  eleito  para  o  ano  que  vem  terá  que  fazer  uma grande
conferência sobre a educação em Minas e estabelecer um acordo para que a escola
se transforme e ganhe vida. Hoje a escola está morta. Adelmo, inventaram um sexto
horário. Imagine que cinco horários já era difícil. Colocaram o sexto para dizer que
haveria uma matéria profissionalizante. Entretanto, o próprio professor é obrigado a
dar aula sobre um tema para o qual não é qualificado. Os estudantes não conseguem
assistir ao sexto horário. Os professores ficam mais nervosos, e também os alunos.
Há jovens presentes que sabem sobre o que estou falando. O tal do sexto horário
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virou uma bagunça a mais na escola. É verdade ou não é? Podem falar! O sexto
horário  bagunçou.  O  Reinventando  o  Ensino  Médio  é  só  para  fazer  propaganda
eleitoral  na televisão, porque, na verdade, é o “arrebentando o ensino médio”.  Os
professores e os alunos não aguentam mais. O clima na escola piorou muito. Agora
vem mais uma nova: as professoras não podem se alimentar dos produtos destinados
aos alunos. Isso está proibido pelo governo do Estado, que não coloca recursos para
complementar a merenda das professoras. A escola virou um caos. Vamos ter que
refundar  a  escola  pública  em Minas.  Admiro-me ao ver  como alguém pode  ter  a
coragem de ir à televisão e dizer que a escola pública será prioridade, se for eleito
nisso ou naquilo, depois de fazer o que fez com a escola pública em Minas Gerais.

Adelmo, é revoltante, é um escárnio com os estudantes e professores citar Minas
Gerais  como exemplo  de  educação  pública  no  mundo;  é  debochar  da  cara  dos
professores. As professoras não aguentam ir para a escola pública. Falar que dará
um salário mínimo para cada estudante? Fomos verificar e foi para 1%, só para fazer
a  propaganda na televisão.  Você não conhece um estudante  que tenha recebido
recursos  ao  final  do  ensino  médio.  Não  conhece,  porque  isso  só  existe  na
propaganda e foi feito em 1% dos municípios para fazer propaganda. Enfim, é um
escárnio, é debochar dos estudantes e do povo de Minas Gerais;  é debochar em
especial dos trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Estou  tocando  nesse  assunto  porque  o  Sind-UTE  está  preparando  uma
conferência, que já foi convocada, a ser realizada neste fim de semana, nos dias 30 e
31, sábado e domingo, com os professores de todo o Estado. Devem chamar até os
deputados  para  irem  lá  e  ver  a  avaliação  dos  professores  em  relação  à  escola
pública. Estão esperando a presença de cerca de 1.500 professores e vão fazer o
balanço da escola pública em Minas Gerais não apenas do ponto de vista salarial,
mas também pedagógico.

Adelmo, todos os candidatos a deputados deveriam assistir a essa conferência e
conhecer  o  que  os  professores  estão  pensando.  A imprensa  deveria  cobrir  esse
evento, ao invés de escondê-lo, para que não fique na propaganda a mentira. Vamos
escutar as professoras, perguntar a elas como está a escola, a visão delas. Sugiro à
UNE e à Ubes que façam o mesmo com os estudantes, uma grande conferência para
avaliar a escola pública, como o Sind-UTE vai fazer.
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Estão esperando 1.500 professores de todo o Estado, de todos os municípios e vão
fazer  um  balanço.  Infelizmente  será  um  balanço  negativo  da  educação  pública
mineira,  do  ponto  de  vista  salarial.  Os  professores ganham o 17º  pior  salário  do
Brasil, em termos de Estado, e não recebem piso nacional, mas subsídio. Foi uma
manobra que a Assembleia Legislativa votou majoritariamente, com o voto contrário
do Minas Sem Censura, aprovando esse maldito subsídio, em substituição ao piso
nacional da categoria. O balanço a ser feito, com certeza, será negativo.

Aproveito a presença dos estudantes de direito para dizer que Minas Gerais tem
uma excrescência jurídica impressionante. Aqui existe um termo de ajustamento de
gestão entre o  Tribunal  de Contas e o  governo do Estado que reconhece que o
Estado não cumpre a Constituição no que se refere à destinação de 25% à educação
e de 12% à saúde. Ao invés de cobrar, sabe o que o Tribunal de Contas fez com o
governo estadual? Um acordo de que é preciso cumprir os 25% e os 12% em 2015,
ou seja,  a Constituição do Estado vale menos que um ajuste entre o Tribunal  de
Contas e o governo de Minas. Isso só pode valer em um estado de exceção, como
Minas Gerais, onde a ação da Justiça não é imediata. Aqui o TAG vale mais que a
Constituição da República e a Constituição do Estado.

Abri  esse  parêntese  apenas  para  vocês  compreenderem  a  situação  em  que
vivemos em Minas Gerais, um estado de exceção. Em Minas, o Ministério Público
não funciona a contento, porque a indicação a esse órgão é feita pelo governo e
começou a ser feita pelo menos votado. Então há controle no Ministério Público, que
passa de um para outro. É o controle aecista do Tribunal de Constas, do Tribunal de
Justiça e do Ministério Público. Agrega-se a isso o controle aecista da imprensa, que
só pode falar bem ou não falar nada em relação ao que for questionável em Minas ou
ao que apresentamos, até em relação ao TAG. Ninguém sabe que em Minas Gerais o
TAG vale mais que a Constituição do Estado. Só em Minas há um absurdo como
esse.

Retomo o tema da educação, para dizer que a conferência do Sind-UTE fará um
balanço das questões financeiras dos professores, em primeiro lugar. A Assembleia
Legislativa tem responsabilidade nisso, porque os deputados, majoritariamente, com
o voto contrário do Minas Sem Censura, repito, aprovaram que os professores não
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teriam piso, que seria substituído por subsídio. Isso arrochou os salários, congelou a
carreira, e não se estabeleceu para os professores um sistema de desenvolvimento
na carreira, de modo a incentivar a escola pública a ser um local com segurança em
seu sistema de crescimento, a partir do trabalho que faz.

Também será feita avaliação do problema relativo à ausência de concurso público
nesses 12 anos. A ausência de concurso público levou a esse caos provocado pela
Lei nº 100, de uma promessa que o governo fez, que não pode ser cumprida por ser
inconstitucional. Por 11 votos a zero, o STF declarou a inconstitucionalidade dessa lei.
Agora, o governo não dá resposta aos professores, aos ex-efetivados da Lei nº 100,
sobre o que será feito com eles agora. Eles estão aflitos nas escolas e não querem
demagogia,  não querem ouvir  dizer  que vão elaborar  uma PEC que  depois  será
vetada. Os professores não querem isso. Querem do governo do Estado a garantia
de que terão o tempo de serviço contado,  que não perderão esse tempo.  Que o
tempo de serviço valerá para o futuro concurso. Que seja um concurso digno em que
o professor tenha condições de incluir sua prática nos concursos públicos, e portanto,
isso é algo que deve ser discutido com os professores,  para que esse tempo de
serviço seja valorizado. Eles querem que o tempo de serviço seja contado para efeito
de contratação, enquanto o concurso não sai. Os professores querem a garantia de
que serão aposentados,  que esse tempo de serviço será contado no INSS e,  de
preferência, no Ipsemg. Mas as professoras não querem ser enganadas mais uma
vez. Não adianta dizer que vão apresentar uma PEC que vai salvar as professoras.
Elas  sabem  ler,  elas  estudam,  sabem  que  não  se  pode  ferir  uma  decisão  do
Supremo.

Se aprovássemos aqui uma PEC, e não há tempo também para que isso aconteça,
e não acontecerá, mas se fosse aprovada, o governo não poderia implementar uma
efetivação, porque o Supremo já disse que não pode. Nenhum governo pode dizer
que vai efetivar servidores porque aprovou uma PEC, pois o Supremo dirá àquele
governador que não pode, já houve decisão sobre isso.

Os  professores  não  querem  mais  ser  enganados,  enrolados  às  vésperas  das
eleições, muito menos por aqueles que votaram contra os professores o tempo inteiro
na Assembleia Legislativa.
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Deputado Adelmo  Carneiro  Leão,  estou  fazendo esse importante  alerta,  porque
ficam enganando os  professores ou  tentando enganá-los.  Os  professores  não  se
enganam com isso, mas tentam enganá-los, ludibriá-los. Às vezes, não prestam a
informação necessária. É preciso dar a informação correta para que o professor faça
seu juízo de valor. Isso será feito também na Conferência do Sind-UTE.

Outro balanço que a Conferência do Sind-UTE certamente fará é sobre o quadro
das escolas públicas. A grande maioria das escolas do ensino médio, ou pelo menos
metade delas, no mínimo, não possui quadra de esporte coberta. Como fazer escola
de tempo integral se a escola não conta com laboratório, não tem quadra coberta
nem professores em número suficiente?

Modificar a escola pública estadual em Minas é um dever de qualquer governante. A
escola pública terá de ser refundada. Minha ideia, deputado Adelmo Carneiro Leão,
não sei se você concorda com ela, queria escutar sua opinião, é implantar o Pronatec
nas escolas estaduais. O Pronatec é aquele programa que a presidenta Dilma lançou
e já conta com 8 milhões de jovens com uma profissão.

Você, jovem, procure se informar sobre o Pronatec que, em Minas, tem sido feito
em parceria com o Sesi, o Senai,  o Senac e com as escolas técnicas federais.  É
preciso desenvolver o Pronatec nas escolas estaduais, equipando e qualificando o
professorado  para  que  seja  capaz  de  lecionar  em  escolas  estaduais
profissionalizantes. Aí, sim, teremos as escolas públicas estaduais valorizadas.

Hoje, as escolas federais estão muito bem administradas, formando técnicos. Mas
as  escolas  estaduais  convivem com a mentira  do  Reinventando o  Ensino Médio.
Precisamos  transformar  as  escolas  estaduais  também  em  escolas  que
profissionalizam, que dão ao estudante uma qualificação. Evidentemente, uma mãe
dirá  ao  filho  que não deixe de ir  à  escola,  porque dali  sairá com uma profissão,
através do  Pronatec.  Aquele é  o  caminho do aluno.  Depois,  o  aluno  poderá  ir  à
universidade,  com  o  Enem,  mas  sairá  da  escola  média  com  uma  profissão.  O
estudante vai gostar de ir a essa escola, pois sabe que ali é uma escola que tem
futuro para ele.

Agora, reinventar o ensino médio, com uma hora a mais de aula, com sexto horário
é duro. Sei que é. Lecionei por 10 anos em escola pública de periferia: no Pindorama,
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no Glória, no Caiçara, e, depois, no Morro Alto, em Vespasiano. Alencar, não é fácil
dar aula por três horas, com 15 minutos para o lanche. Agora os alunos têm uma
merenda melhor, devido ao Programa Nacional de Alimentação Escolar criado pelo
Lula  e implementado pela Dilma.  Na minha época,  a merenda era  uma porcaria.
Agora o professor foi proibido, pelo governo do Estado, de merendar. É muito difícil
dar duas aulas consecutivas na mesma sala de aula, o professor com o giz... São
aulas tristes porque, infelizmente, tem-se apenas o quadro e o giz. Deveria haver um
laboratório de ciências ou um local de lazer, onde se pudesse jogar uma dama, um
xadrez, que desenvolvem a mente, ou ainda uma quadra de esportes para praticar
educação física. Mas não tem nada disso, e o aluno vai para a sala assistir a duas
aulas consecutivas. E agora há a terceira. Coitados dos alunos e dos professores!

Eu ministrei aulas de matemática. Imaginem quando elas caíam nos dois últimos
horários, numa sexta-feira à noite. Era duro. Agora, imaginem três. Duvido que os
alunos permaneçam em sala de aula; a maioria, como eles dizem, “casca fora”. E a
professora  fica  lá,  de  castigo.  Quando isso ocorre  na  roça é pior  porque não há
transporte coletivo, e uma parte dos alunos tem de tomar ônibus para ir para casa. E
foi proibida a escola noturna. Portanto, quem não tem carteira assinada não pode
ficar na escola, à noite. A secretária tirou os alunos da escola; uma secretária que
nunca entrou numa escola estadual; ela saiu da UFMG para ser secretária e não
entende nada, acha que está tratando com aluno de universidade.

Precisamos refundar a escola pública. Faz-se necessário um balanço na plenária
do Sind-UTE. Alencar, vá lá, pois será muito bem-recebido, com muito carinho. A Bia
vai pedir-lhe que participe da mesa, e você será muito aplaudido. Todos os deputados
estão convidados a ir à conferência para analisar o tema.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Quando V. Exa. fala em educação,
vejo que temos de mudar muita coisa neste Brasil. V. Exa. fala do governo de Minas,
mas se esquece do governo federal. A educação do Brasil tem de ser a de Brizola, a
de Darcy Ribeiro, de tempo integral, com professoras bem remuneradas.

Estudei em escola pública, na Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, depois,
Escola Estadual Francisco Sales, no Barro Preto. No meu tempo, a escola era boa,
os professores bem remunerados, havia dentista.
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O deputado Rogério  Correia  -  Eu estudei  no  Melo  Viana,  no  Carlos  Prates,  fui
alundo da D. Sueli, irmã do Sérgio Ferrara, e da D. Nenê, irmã do Célio de Castro.
Minha mãe também dava aulas no Melo Viana. Você acredita que lá, até hoje, não há
uma quadra?

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Belo Horizonte cresceu muito. A
escola pública era boa no meu tempo; havia um sopão gostoso.

Rogério, V. Exa. está falando apenas do governo estadual, mas temos de mudar
muita coisa no Brasil. Temos de acabar com a eleição de dois em dois anos; temos de
unificar as eleições. Uma reforma política é fundamental. V. Exa. é eleito para legislar
e fiscalizar. Devemos fazer boas leis, como eu fiz - a lei antifumo, do ficha limpa, do
passe  para  deficiente.  Devemos  fiscalizar  como na  CPI,  e  não  ficar  mendigando
dinheiro.

É obrigação do governo federal aplicar recursos na saúde. V. Exa. está falando há
uma hora e se referiu à saúde de Minas Gerais. Mas temos de nos lembrar que o
governo federal  não dispõe,  do  seu orçamento,  nem de um centavo destinado à
saúde.  Que  dia  isso  vai  mudar?  Se  eu  fosse  presidente  da  República  diria  que
teríamos municípios fortes, porque em todos eles, no tocante à segurança pública,
embora o governo pague os policiais, é o prefeito que coloca gasolina nos carros. O
deputado federal deve fiscalizar e legislar, e não ser despachante de luxo, pois senão
essa conversa ficará por anos e anos.

O Adelmo vai agora para Brasília para ficar correndo atrás de verba para levar para
o município. É obrigação do governo dar dinheiro para o município fazer uma boa
saúde. O governo não pode ficar com 70%. O governo Dilma está com esse dinheiro
todo, então por que ela não bateu a mão na mesa? V. Exa. está falando que eles
tiveram oito anos para fazer muito. Está na hora de bater a mão na mesa e fazer uma
reforma política. Não vamos ficar reféns de deputados. O governo federal tem que
passar  o  dinheiro  para  o  município  e  para  o  estado.  Ninguém  tem  emenda  de
orçamento  mais.  A  meninada  tem  que  entender  isso.  O  deputado  federal  é
despachante de luxo. O deputado estadual corre atrás de emenda, V. Exa. tem o
mesmo valor que eu tenho, que é R$1.500.000,00, que não dá para nada. E isso não
é obrigação minha, a minha obrigação é discutir, é parlamentar. Temos que fazer essa
mudança urgente.
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O governo Fernando Henrique e o governo Dilma já tiveram oportunidade de fazer.
Eles poderiam dizer que iriam ajudar os municípios: município forte, estado sadio. A
União fica apenas gerenciando as grandes discussões. Não podemos mais aceitar
isso.  Hoje eu  estou  fazendo essa discussão.  Amanhã serão os  nossos filhos,  os
nossos  netos  que  estarão  fazendo  essa  mesma  discussão.  Estamos  no  período
eleitoral, um período em que temos que exigir. A Dilma tem que falar que vai fazer
uma reforma, e tem que fazer. É preciso unificar as eleições, dar chance e força para
os municípios e para os estados. Não adianta fazer promessas no período eleitoral.
Eles tiveram oito anos para fazer. O governo de Minas também teve oportunidade de
fazer. Agora, aqui, nós tivemos oportunidade de fiscalizar. Brasília, como tem a força
do Congresso, faz o que quer: dá uma emenda para um, dá uma emenda para outro.
Estamos vendo na campanha eleitoral as planilhas que estão chegando. Quanto mais
próxima, mais cara fica uma campanha, porque tem que contratar várias pessoas.
Tem que contratar  umas  menininhas,  temos  que fazer  isso,  aquilo.  Isso  tem que
acabar. A população tem que lembrar que nós temos condições de fazer e vamos
fazer, com um governo sério.

O deputado Rogério Correia - Deputado Alencar da Silveira Jr., concordo em grande
parte com o que V. Exa. disse. O Alencar é do PDT e está apoiando a Dilma. Então,
ele  está  dando  sugestões  de  melhoria.  E  eu  concordo  com ele.  A própria  Dilma
mandou a reforma política para o Congresso Nacional e muitos partidos não quiseram
fazê-la.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Rogério, partido político, no Brasil,
é instituição falida. O partido de V. Exa. faz oposição ao PSDB em Brasília, mas em
23 cidades de Minas Gerais o PT tem o prefeito e o PSDB tem o vice.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Concordo  com  o  que  V.  Exa.  disse  nessa
recomendação da reforma política  e  espero  que o  PDT, além de apoiar  a Dilma,
possa também fazer com que essa reforma política ande no Congresso Nacional.

Por falar em reforma política, Alencar, de 1º a 7 de setembro teremos o plebiscito
pela reforma política. Vamos pedir a todos que organizem esse plebiscito. As igrejas e
os sindicatos estão ajudando. É um plebiscito a favor da reforma política. Procurem o
site Plebiscito da Reforma Política.
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Concordo com o deputado Alencar: é necessário fazer a reforma política. Agora, ela
não pode e não é feita se não houver a aprovação do Congresso Nacional. Mas vai
ter  de  ser  feita,  e  é  por  isso  que  os  movimentos  sociais  estão  pressionando  o
Congresso.  A maioria  dos  partidos  políticos  não  quer  a  reforma  política:  eles  se
acomodam com a forma como o parlamentar  é eleito.  O parlamentar  pensa:  “Fui
eleito desse jeito, então para que vou mudar as regras eleitorais?”. Mas é preciso
mudar para fortalecer os partidos políticos e o sistema democrático brasileiro. É para
isso que a reforma deve servir; é um assunto prioritário no campo das eleições. A
única  candidata ou candidato  que ouvi  falar  nisso nesse período todo foi  a  atual
Presidente da República, que,  inclusive,  remeteu para o Congresso Nacional  uma
proposta. Ela foi a única que ouvi falar nisso. Então, concordo com o Alencar em que
essa reforma política deve ser feita.

A outra questão levantada pelo Alencar com a qual concordo é a escola de tempo
integral, preconizada por Darcy Ribeiro e por Brizola. Ela é fundamental. Agora, não é
instituir  o  sexto  horário,  Alencar,  é  escola  integral  mesmo para  os  alunos  terem
laboratório, quadra coberta, enfim, os instrumentos para essa escola funcionar e os
alunos saírem de lá com uma profissão.

Outra questão que o Alencar falou e com a qual também quero concordar - aliás,
hoje só estou concordando com ele -, diz respeito ao deputado virar despachante.
Isso tem de acabar mesmo, pois é um horror. O único governante que vi que disse
que  acabaria  com  isso  e  colocou  o  dedo  na  ferida  foi  o  Itamar  Franco.  Houve
deputado aqui que fez até greve contra ele. Ele disse que não daria subvenção social
e acabou com ela. Os deputados pediram que se colocasse uma emenda, mas ele
também  não  colocou  e  disse  que  cada  deputado  deveria  votar  conforme  a  sua
consciência. O líder do governador Itamar Franco era o Sávio Souza Cruz e eu era o
seu vice-líder. Então, eles disseram que queriam emenda parlamentar, e o Itamar nos
recomendou como deviam votar os deputados: de acordo com a própria consciência.
Isto  é  o  certo:  acabar  com  emenda  parlamentar.  Agora,  se  o  governador  ou  o
presidente falar que vai acabar com emenda parlamentar,  vai sofrer um monte de
CPI; falam em impeachment, chantageiam-no. É duro. Não é simplesmente dizer que
vai acabar com emendas parlamentares e achar que os deputados vão concordar.
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Quem dera!  É por isso que é necessária a reforma política, para não haver mais
votação individual e votação de partido político. Votar em partido político fortalece-o,
tem-se a força partidária.

Essa é a reforma política que temos de fazer no Brasil para acabar o financiamento
privado. Não há coisa pior no campo parlamentar e eleitoral que o financiamento de
empresa para a campanha.  Os parlamentares acabam se tornando escravos  das
empresas que os financiam e depois vão legislar em favor delas, e não em favor do
povo.  É  por  isso  que  eu,  particularmente,  não recebo  recursos  de  mineradora  e
empreiteira.  Prefiro  ser  um  deputado  que tem condições  reais  de  fazer  com  que
prevaleça aqui a nossa posição íntegra, de coerência.

Então,  Sr.  Presidente,  concluo  o  meu  pronunciamento  com  a  costumeira  má
vontade dos deputados que são majoritários nesta Assembleia e que não conseguem
escutar. Tchau, Pinduca, vai embora! Pinduca já foi. Ele fica nervoso e não consegue
escutar a verdade. Não é só ele não. Há muitos deputados aqui que não conseguem
escutar  a verdade.  Quando falamos que a educação pública  em Minas está uma
porcaria, eles não suportam, porque vão para a televisão falar mentira. Falam que a
educação é a melhor do Brasil, mas, como o povo sabe que a educação mineira não
presta, eles não nos deixam falar,  nos interrompem aos gritos, aos berros. Vocês
estão vendo como é. Ser oposição aqui em Minas é duro. Já tentaram até cassar meu
mandato porque eu fiscalizava as ações do governo aqui, na Assembleia Legislativa.
O PSDB, partido do governo, chegou a entrar com um pedido de cassação do meu
mandato. Tive que chamar o movimento social. É assim que funciona. Foi bom os
estudantes estarem aqui,  na Assembleia Legislativa, para verem como funciona a
ditadura aecista em Minas Gerais. Aqui não temos liberdade. Para falar ao microfone,
temos de fazê-lo ouvindo gritos e recebendo ameaças, como ocorreu comigo agora,
como vocês viram. Mas eu não me incomodo com isso.

Já fui relator da CPI do Narcotráfico nesta Casa, e eu encaro isso. Não tenho medo
de cara feia. Não é cara feia que me faz calar. E quero reafirmar que, na conferência
do Sind-UTE que as professoras irão fazer no sábado e no domingo, vai haver uma
avaliação  criteriosa  da  educação,  e  nós  vamos  refundar  a  educação  em  Minas
Gerais. A educação não pode continuar com essa mentira. Não se pode continuar
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fingindo que existe uma educação de qualidade, sendo que ela está cada vez pior
nas escolas estaduais. O sexto horário na verdade não funciona. Tudo precisa ser
renovado e refundado, e nós vamos continuar fazendo isso.

Quero  mandar  um  abraço  para  os  estudantes  aqui  presentes.  É  bom  vocês
conhecerem bem a Assembleia. Não se assustem, porque aqui não temos medo de
cara feia. Um abraço para vocês.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Deputado Adelmo, como V. Exa. pode perceber, não

há quórum para continuarmos a reunião. Então, solicito  a V. Exa.  que encerre de
plano a reunião, já que, infelizmente, não há quórum para aprovarmos os vetos e os
projetos. Muito obrigado.

Encerramento
O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - A presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,
convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2014
Às  14h40min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  André  Quintão,

membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada
e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a política
pública  de  enfrentamento  da  violência  e  da  exploração  sexual  contra  crianças  e
adolescentes,  em  especial  no  que  se  refere  à  implementação  do  Plano  de
Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil  e  à  estruturação  da  rede  de
proteção e defesa de direitos. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Maria Juanita Godinho Pimenta, subsecretária de Direitos
Humanos; Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos
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Direitos da Criança e do Adolescente; Renata dos Santos Vieira, membro da Frente
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, representando
a coordenadora dessa frente; e Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, promotora
de justiça da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo
Horizonte,  representando  o  Fórum  Interinstitucional  de  Enfrentamento  à  Violência
Doméstica, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado de
Minas Gerais, que são convidadas a tomar assento à mesa. O presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2014.
André Quintão, presidente - João Leite - Maria Tereza Lara.



811
____________________________________________________________________________

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adelmo Carneiro Leão – 492 – 767 – 770 – 793

Agostinho Patrus Filho – 84 – 107 – 293

Alencar da Silveira Jr. – 69 – 217 – 804 – 805 – 806

André Quintão – 75 – 85 – 134 – 176 – 566 – 567

Anselmo José Domingos – 148 – 342 – 706 – 713

Antônio Carlos Arantes – 118 – 174 – 342

Antonio Lerin – 288 – 291 – 292

Bonifácio Mourão – 342

Bosco – 76 – 94 – 116 – 140 – 141 – 142 – 145 – 213 – 342 – 390 – 755

Braulio Braz – 342

Cabo Júlio – 85 – 86 – 112 – 113 – 114 – 118 – 119 – 120 – 121 – 221 – 222 – 223 –
299 – 300 – 301 – 390 – 401 – 402 – 674 – 749

Carlos Mosconi – 67 – 342

Carlos Pimenta – 88 – 89 – 143

Cássio Soares – 108 – 109 – 209 – 210 – 391 – 392



812
____________________________________________________________________________

Celinho do Sinttrocel – 97 – 116

Célio Moreira – 342

Dalmo Ribeiro Silva – 116 – 117 – 298 – 342 – 746

Deiró Marra – 216

Dilzon Melo – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 212 – 342 –
387 – 388

Dinis Pinheiro – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 146 – 387 –
388 – 618

Duarte Bechir – 111 – 112 – 117 – 174 – 219 – 222 – 342 – 356 – 403

Duilio de Castro – 214 – 215 – 342

Durval Ângelo – 56

Fábio Cherem – 289

Fred Costa – 295

Gil Pereira – 174 – 342 – 343

Gilberto Abramo – 703

Gustavo Corrêa – 207 – 308 – 309 – 311 – 342



813
____________________________________________________________________________

Gustavo Perrella – 144 – 149

Gustavo Valadares – 81 – 90

Hélio Gomes – 95

Inácio Franco – 122 – 342

Ivair Nogueira – 71 – 72 – 75 – 98 – 111 – 112 – 117 – 220 – 673

João Leite – 123 – 309 – 310 – 311 – 322 – 342 – 545 – 548 – 549 – 550 – 624 – 755
– 756

João Vítor Xavier - 81 – 93

Lafayette de Andrada – 57 – 67 – 342 – 549 – 568

Leonardo Moreira – 99 – 100 – 101 – 103 – 105 – 106 – 342

Leonídio Bouças – 301

Liza Prado – 111 – 116 – 117 – 136 – 174 – 211 – 222 – 300 – 342

Luiz Henrique – 82 – 83 – 215 – 295 – 342

Luiz Humberto Carneiro – 342 – 401

Luzia Ferreira – 96 – 150 – 342

Maria Tereza Lara – 150



814
____________________________________________________________________________

Marques Abreu – 297

Neider Moreira – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 342 – 387
– 388

Paulo Guedes – 389 – 400

Paulo Lamac – 416

Pinduca Ferreira – 342

Pompílio Canavez – 78 – 79 – 110 – 123 – 152 – 305 – 760

Rogério Correia – 57 – 80 – 204 – 317 – 322 – 556 – 564 – 567 – 568 – 570 – 575 –
694 – 764 – 768 – 789 – 795 – 805 – 806 – 809

Rômulo Veneroso – 150 – 287

Rômulo Viegas – 342 – 538 – 556 – 750 – 770

Rosângela Reis – 69 – 290 – 296 – 297 – 671

Sargento Rodrigues – 65 – 115 – 116 – 121 – 150 – 151 – 313 – 546 – 548 – 689 –
748 – 749 – 750

Tadeu Martins Leite – 208

Tenente Lúcio – 73 – 87 – 91

Tiago Ulisses – 342 – 671 – 672



815
____________________________________________________________________________

Tony Carlos – 116 – 117 – 118

Ulysses Gomes – 294 – 302 – 306 – 574

Vanderlei Miranda – 70

Zé Maia – 92 – 218 – 342 – 561 – 564 – 569 – 787

Wander Borges – 141 – 342

Comissão Conjunta – 327 – 714

Comissão de Administração Pública – 325 – 329 – 332 – 334

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 149 – 165 – 198 – 220 –
228 – 229 – 257 – 677 – 681

Comissão de Constituição e Justiça – 729 – 731 – 733 – 774

Comissão de Cultura – 199 – 200 – 201

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 111 – 681 – 682 – 689

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 324

Comissão de Direitos Humanos – 117 – 159 – 195 – 258 – 259 – 260 – 362 – 366 –
633 – 673 – 676 – 679 – 680 – 681 – 683 – 684 – 685 – 686 – 687 – 688 – 779

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia – 273 – 344 – 679 – 682



816
____________________________________________________________________________

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 323 – 685

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 250 – 255 – 279 – 634 –
714 – 735 – 737 – 776 – 781

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 682 – 683 – 684 –
685

Comissão de Participação Popular – 111 – 173 – 223 – 809

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial –  167 – 169 – 170 – 367 –
628 – 675 – 676 – 777 – 782

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas – 52 – 675
– 772

Comissão de Redação – 740 – 741 – 742 – 743 – 744 – 745 – 746 – 771 – 780

Comissão de Saúde – 168 – 328 – 683

Comissão de Segurança Pública – 153 – 166 – 174 – 224 – 275 – 343 – 344 – 674
– 675 – 677 – 678 – 680 – 682 – 683 – 750 – 778

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 689

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 195

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 152 – 774

Decisão da Presidência – 699



817
____________________________________________________________________________

Mesa da Assembleia – 368 – 371 – 373 – 374 – 376 – 377 – 379 – 380 – 382 – 384
– 577

Palavras do Presidente – 151 – 184 – 188 – 193 – 257 – 266 – 271 – 346 – 360 –
405 – 582 – 601 – 610 – 626 – 699 – 710


