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Agropecuária e Agroindustrial e
de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 216

05.09.2012 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Saúde e de Meio

07.02.2015 217



____________________________________________________________________________ 

Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

11.09.2012 2ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 19/2011

07.02.2015 218

17.10.2012 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de Minas e Energia
e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 219

05.11.2012 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de
Participação Popular na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 220

06.11.2012 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,

de Minas e Energia e de
Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 221

19.11.2012 2ª Reunião Especial das
Comissões do Trabalho, da

07.02.2015 222



____________________________________________________________________________ 

Previdência e da Ação Social e
de Participação Popular na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

05.12.2012 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e
do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 223

07.03.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 42/2012

07.02.2015 225

21.03.2013 3ª Reunião Conjunta das
Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia e de
Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 225

03.04.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Direitos

Humanos e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 226

09.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir

07.02.2015 228



____________________________________________________________________________ 

Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº

46/2013

30.04.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia e de

Esporte, Lazer e Juventude na
3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.02.2015 229

06.05.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Minas e Energia

e de Assuntos Municipais e
Regionalização na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 230

08.05.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões Extraordinária da
Copa do Mundo e de Esporte,

Lazer e Juventude

07.02.2015 231

21.05.2013 4ª Reunião Conjunta das
Comissões de Esporte, Lazer e

Juventude e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária
da 17ª Legislatura

07.02.2015 232

04.06.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 51/2013

07.02.2015 234

04.06.2013 1ª Reunião Conjunta das 07.02.2015 233



____________________________________________________________________________ 

Comissões de Esporte, Lazer e
Juventude e de Prevenção e
Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.07.2013 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de Segurança

Pública e de Direitos Humanos
na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 235

06.08.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
e de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 236

07.08.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia e de

Cultura na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 238

08.08.2013 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº
37/2012

07.02.2015 239

14.08.2013 1ª Reunião Especial da Comissão 07.02.2015 239



____________________________________________________________________________ 

Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2013

28.08.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de
Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 240

03.09.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Assuntos

Municipais e Regionalização e
de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 242

04.09.2013 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária da

Copa do Mundo

03.02.2015 92

10.09.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
e de Administração Pública na
3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.02.2015 244

17.09.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Segurança
Pública e Extraordinária da

Copa do Mundo na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

07.02.2015 245



____________________________________________________________________________ 

Legislatura

21.10.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social,
de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação
Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 246

25.10.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Saúde, de
Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação
Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 247

30.10.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia, de
Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação
Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 248

01.11.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Política

Agropecuária e Agroindustrial,
de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação
Popular na 3ª Sessão

07.02.2015 249



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

05.11.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,

de Minas e Energia e de
Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 250

06.11.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e

de Política Agropecuária e
Agroindustrial na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 252

06.11.2013 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Cultura, de

Esporte, Lazer e Juventude e
de Turismo, Indústria, Comércio
e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 251

13.11.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial do Tribunal de Justiça

Militar

07.02.2015 253

27.11.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

07.02.2015 254



____________________________________________________________________________ 

Constituição nº 58/2013

27.11.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 55/2013

07.02.2015 254

02.12.2013 1ª Reunião Especial das
Comissões de Segurança

Pública e de Direitos Humanos
na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 255

03.12.2013 1ª Reunião Especial da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar

na 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 256

11.02.2014 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 64/2013

07.02.2015 257

24.03.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia e de

Direitos Humanos na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 257

22.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº
59/2013

07.02.2015 259

24.04.2014 1ª Reunião Conjunta das 07.02.2015 260



____________________________________________________________________________ 

Comissões de Saúde, de
Prevenção e Combate ao Uso
de Crack e outras Drogas e de

Segurança Pública na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.04.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Segurança

Pública e de Assuntos
Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.02.2015 261

07.05.2014 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 66/2014

07.02.2015 264

12.05.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Segurança

Pública e de Administração
Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 265

21.05.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Saúde e de

Transporte, Comunicação e
Obras Públicas na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 266

25.06.2014 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Minas e Energia

07.02.2015 267



____________________________________________________________________________ 

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

09.07.2014 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de
Gustavo Horta Palhares para o

Cargo de Diretor-Geral da
Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de

Belo Horizonte

07.02.2015 268

04.11.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Participação
Popular e de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 269

04.11.2014 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de Assuntos

Municipais e Regionalização e
de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 268

05.11.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Saúde e de
Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 270

07.11.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Política

Agropecuária e Agroindustrial e

07.02.2015 271



____________________________________________________________________________ 

de Participação Popular na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.11.2014 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de Segurança

Pública e de Esporte, Lazer e
Juventude na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 272

19.11.2014 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 273

09.12.2014 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 274

10.12.2014 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.02.2015 277

10.12.2014 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 275

11.12.2014 20ª Reunião Ordinária da 03.02.2015 93



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Participação
Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

11.12.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

06.02.2015 156

15.12.2014 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.02.2015 772

17.12.2014 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

03.02.2015 94

17.12.2014 13ª Reunião Ordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 279

17.12.2014 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Prevenção e

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

Legislatura

07.02.2015 278

17.12.2014 11ª Reunião Ordinária da 07.02.2015 278



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Cultura na 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2014 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

07.02.2015 282

18.12.2014 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

07.02.2015 281

18.12.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 280

30.12.2014 22ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

07.02.2015 283

30.12.2014 27ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.02.2015 282

08.01.2015 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

07.02.2015 284



____________________________________________________________________________ 

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.01.2015 21ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 284

21.01.2015 36ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

03.02.2015 96

27.01.2015 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.02.2015 285

28.01.2015 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

03.02.2015 97

29.01.2015 37ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.02.2015 288

01.02.2015 Reunião Preparatória 03.02.2015 63

03.02.2015 1ª Reunião Ordinária da 1ª 05.02.2015 109



____________________________________________________________________________ 

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

04.02.2015 2ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

06.02.2015 149

04.02.2015 Solenidade Realizada na 2ª
Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

07.02.2015 170

05.02.2015 3ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

07.02.2015 159

10.02.2015 4ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

12.02.2015 301

11.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

13.02.2015 414

11.02.2015 5ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

13.02.2015 352

11.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

20.02.2015 449

11.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

26.02.2015 539



____________________________________________________________________________ 

11.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.02.2015 774

11.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Administração Pública na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.02.2015 773

12.02.2015 6ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.02.2015 421

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Educação, Ciência e
Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

21.02.2015 451

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

25.02.2015 453

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Constituição e Justiça na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

25.02.2015 453

12.02.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

26.02.2015 540



____________________________________________________________________________ 

Legislatura

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e outras Drogas
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

28.02.2015 776

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.02.2015 775

12.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Fiscalização Financeira e
Orçamentária na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.02.2015 775

19.02.2015 Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

21.02.2015 451

20.02.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.02.2015 777

24.02.2015 7ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.02.2015 457

24.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

27.02.2015 681



____________________________________________________________________________ 

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

24.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão de
Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

27.02.2015 680

24.02.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

28.02.2015 782

25.02.2015 8ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

27.02.2015 547

26.02.2015 9ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.02.2015 683
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA EM 1º/2/2015

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio, Bonifácio Mourão e Adalclever Lopes
Sumário: Abertura - Suspensão e Reabertura da Reunião - Palavras do Presidente -

Destinação da Reunião - Composição da Mesa - Entrada das Bandeiras - Execução
do Hino Nacional - Posse dos Deputados - Instalação da 18ª Legislatura e de sua 1ª
Sessão Legislativa Ordinária - Leitura da Mensagem Governamental - Apresentação
Musical  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Eleição  da  Mesa;  Decisão  da
Presidência;  Questões  de  Ordem;  requerimento  dos  deputados  Paulo  Guedes  e
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação; Eleição da Mesa - Posse dos Membros da Mesa -
Palavras do Presidente - Declarações de Voto - Encerramento - Ordem do Dia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h4min, declaro aberta a reunião. Sob

a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para  a
chegada dos deputados eleitos e diplomados e dos convidados.

Reabertura da Reunião
O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  convida  os

deputados  Paulo  Guedes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  eleitos  e  diplomados,  para
exercerem, respectivamente, as funções de 1º-secretário e de 2º-secretário.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura se encerrou em 31 de janeiro de 2015, por decurso de prazo.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à posse das deputadas e dos deputados eleitos
e diplomados para a 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, à instalação da 18ª Legislatura e de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária e à
eleição da Mesa da Assembleia para o biênio 2015-2016.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antônio Andrade,

vice-governador  do  Estado;  desembargador  Fernando  Caldeira  Brant,  1º-vice-
presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  representando  o  presidente,
desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes; a Exma. Sra. Christiane Neves
Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado; e os Exmos. Srs. conselheiro
Sebastião Helvécio, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, representando
a presidente,  conselheira  Adriene  Andrade;  Marcio  Lacerda,  prefeito  municipal  de
Belo Horizonte; e vereador Wellington Magalhães, presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte.

Entrada das Bandeiras
O locutor - Convidamos a todos a assistir, em pé, à entrada solene do Pavilhão

Nacional, conduzido por um cadete da Polícia Militar de Minas Gerais, e da Bandeira
de Minas Gerais, conduzida por uma cadete do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais.  A Bandeira Nacional  é uma adaptação da tradicional Bandeira do Império
Brasileiro, com a substituição do Escudo Imperial Português pelo círculo azul e a faixa
branca com o lema nacional  "Ordem e Progresso".  As estrelas, representando os
estados brasileiros e o Distrito Federal, reproduzem o aspecto do céu, na cidade do
Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889, dia da
Proclamação da República. A Bandeira de Minas Gerais foi baseada na bandeira que
os  inconfidentes  pretendiam  adotar  no  Brasil  após  a  independência.  A expressão
latina Libertas quae sera tamen - Liberdade ainda que tardia - foi tirada de um verso
de  Virgílio,  e  o  triângulo,  representando  a  Santíssima  Trindade,  foi  sugerido  por
Alvarenga  Peixoto.  Por  haver  controvérsias  quanto  à  cor  do  triângulo,  que
originalmente  era  verde,  a  Assembleia  Legislativa,  em  1963,  aprovou  projeto
instituindo a Bandeira do Estado de Minas Gerais  e oficializando a cor  vermelha,
representando o ideal revolucionário dos inconfidentes.

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

pela cantora Titane, acompanhada pelo violonista Rogério Deláyon.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Posse dos Deputados
O locutor -  Estando todos em pé,  ouviremos, neste instante, o compromisso de

posse que será prestado pelo presidente.
O presidente - (- Lê:) “Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da

República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato
que me foi confiado pelo povo mineiro”.

- O presidente assina o termo de posse.
O  presidente  -  O  1º-secretário  vai  proceder  à  chamada  das  deputadas  e  dos

deputados eleitos e diplomados para a 18ª Legislatura. A presidência esclarece às
deputadas e aos deputados que, quando forem chamados, deverão, individualmente,
em pé, prestar o juramento pronunciando as palavras “Assim o prometo” e, logo em
seguida,  assinar  o  termo  de  posse  que  se  encontra  na  bancada  entre  as  duas
tribunas.  Esclarece  ainda  que,  em  conformidade  com  o  inciso  III  do  art.  6º  do
Regimento Interno, o compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração
oral ou escrita ou ser representado por procurador. Com a palavra, o 1º-secretário.

O 1º-Secretário (deputado Paulo Guedes) - (- Faz a chamada.)
- À chamada, prestam o compromisso de posse e assinam o livro os deputados e

as deputadas:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio
Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do
Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira -
Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hely
Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Ione  Pinheiro  -  Iran  Barbosa  -  Isauro  Calais  -  Ivair
Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília
Campos - Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio Santiago - Neilando Pimenta -
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Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto
Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sávio Souza
Cruz -  Tadeu Martins  Leite  -  Thiago Cota  -  Tiago  Ulisses -  Tito  Torres  -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O presidente - No exercício da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas  Gerais,  declaro  empossados  as  deputadas  e  os  deputados  que prestaram
compromisso nesta reunião.

Instalação da 18ª Legislatura e de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, de pé, a declaração de instalação da

18ª Legislatura da Assembleia Legislatura e de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária.
O presidente - Declaro instaladas a 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais e a 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura.
Leitura da Mensagem Governamental

O locutor - Com a palavra, o excelentíssimo vice-governador do Estado de Minas
Gerais Antônio Andrade para proceder à leitura da mensagem governamental,  por
delegação do governador do Estado, Fernando Damata Pimentel.

O vice-governador Antônio Andrade - (- Lê:) “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa, Sras. e Srs. Deputados, encaminho a V. Exa., para conhecimento desta
egrégia Assembleia Legislativa, mensagem contendo o balanço referente ao quarto
ano  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015  -  ao  qual
legalmente estamos submetidos, nos termos do inciso X do art. 90 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

Desde o primeiro dia do ano, os novos gestores do Estado, em todas as secretarias
e  órgãos,  estão  dedicados  exclusivamente  a  avaliar  a  real  situação  econômica,
financeira e social de nosso estado. Peço a compreensão dos nobres deputados para
uma mensagem que não expressará uma avaliação quantitativa, uma vez que seria
imprudente  tal  iniciativa.  O  contorno  do  texto  que  ora  encaminho  é  um  breve
diagnóstico e a reafirmação de algumas propostas para o futuro de Minas Gerais.

Nos últimos 12 anos, sob a égide do choque de gestão, foi prometido aos mineiros
um  estado  enxuto  e  eficiente,  calçado  em  estratégias  de  planejamento  que
melhorariam  a  vida  da  população.  Os  resultados  efetivos,  porém,  apontam,  de
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maneira inequívoca, a ausência de um resultado estruturador para o desenvolvimento
de um estado integrado.  Os indicadores econômicos colocam Minas  em situação
preocupante, perdendo competitividade e com uma das maiores dívidas do País. O
resultado é uma baixa taxa de crescimento e consequente incapacidade por parte do
Estado de dar respostas aos problemas fundamentais da população, como saúde,
educação e segurança, o que justifica os baixos indicadores sociais.

O importante indicador de desenvolvimento social elaborado pela Fundação Getúlio
Vargas coloca Minas Gerais num incômodo 7º lugar. Para alterar esse quadro, são
necessárias políticas sociais integradas que interrompam o ciclo de reprodução da
desigualdade  e,  para  tanto,  é  necessário  que  o  Estado  reassuma  a  função  de
articulador de um conjunto de políticas que visem à erradicação da pobreza extrema
e à ampliação de oportunidades e de proteção social no sentido amplo da garantia de
direitos. Esse papel articulador necessita abranger o conjunto das políticas sociais,
como segurança e infraestrutura, e integrar-se ao conjunto do planejamento. A nosso
ver, desenvolvimento social não é subproduto do desenvolvimento econômico, mas
parte constitutiva deste.

O desenvolvimento do Estado deve ser pensado de forma integral, e a formulação
das políticas públicas estaduais precisa levar em conta as desigualdades regionais.
Atender a esses dois requisitos requer mudanças significativas, por meio da adoção
de  políticas  públicas  que  sejam  capazes  de  coordenar  um  novo  reordenamento
territorial  de  Minas  Gerais  e  também  ampliar  os  processos  de  participação  da
sociedade.  Para  tanto,  é  essencial  a  mobilização  e  o  envolvimento  dos  seus
principais atores, representantes das diversas regiões de Minas, servidores públicos e
agentes  econômicos  situados  nos  diversos  polos  regionais  do  Estado  para  a
construção  de  uma  nova  visão  de  administração,  na  qual  não  se  governará
exclusivamente do comando central em Belo Horizonte, mas de forma regionalizada,
mais próxima dos anseios de cada região.

É  com  esse  espírito  que  devemos  preparar  o  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG  -  e  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  que
deverá  organizar  os  territórios  de  desenvolvimento  em  todo  o  Estado  de  Minas
Gerais. A partir deles, poderemos realizar a tão necessária reestruturação produtiva
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de Minas, diminuindo a dependência que a sua economia tem hoje de commodities,
como os produtos agrícolas e o minério.

A definição  dos  territórios  de  desenvolvimento  permitirá  o  reconhecimento  e  o
estímulo de novas competências, inserindo Minas na economia do século XXI, com a
criação de polos de novas áreas, como informática,  biotecnologia,  nanotecnologia,
fármacos,  fontes  alternativas  de  energia  etc.  Consequentemente,  alcançaremos
índices de desenvolvimento social compatíveis com a importância de nosso estado.

A concepção de governo implementada em Minas, na qual a gestão comanda o
planejamento, e não o contrário, como conceitualmente recomenda o instrumento de
planejamento econômico, também merece ser revista. É fundamental redirecionar a
reforma do estado mineiro de estado gestor para estado planejador. Essa mudança
irá  estabelecer  a  primazia  do  planejamento  sobre  a  gestão,  que  continua  uma
condição fundamental para o desenvolvimento de longo prazo. O planejamento, no
entanto, deve determinar metas e resultados esperados. Além disso, a participação
popular e democrática deve se fazer presente para que esse planejamento reflita os
anseios da sociedade como um todo. Esse é o nosso compromisso com os mineiros
e as mineiras.

Um balanço da participação nas diferentes administrações mostra que Minas Gerais
está abaixo da maioria dos estados no que diz respeito às políticas participativas. Os
conselhos estaduais funcionam mal, mesmo em áreas tradicionais, como a saúde e a
assistência social. Assim, é possível observar um déficit claro no Estado em relação
às políticas sociais. A ausência de instituições de controle social e de participação
explicam, em parte, esse hiato entre a posição econômica de Minas Gerais e sua
posição no  ranking de desenvolvimento social.  Por isso, é essencial reorganizar o
sistema  de  governo  e  de  administração  no  Estado,  integrando  fortemente  a
participação no modo de organização do governo.

O  sistema  de  participação  deve  ajudar  a  organizar  as  principais  formas  de
reivindicação  já  existentes  em Minas  Gerais,  quais  sejam as  audiências  públicas
regionais realizadas pela Assembleia Legislativa e os conselhos estaduais, entre os
quais o de assistência social e o de saúde. Elas podem servir como ponto de partida
para a ampliação da democracia, mas precisam se combinar com outras formas de
participação.
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As audiências  regionais  foram uma importante inovação democrática introduzida
em Minas Gerais ainda nos anos 1990. Seu maior problema foi a não implementação
da maior parte das propostas. Em média, menos de 15% das propostas do Programa
Plurianual de Ação Governamental participativo foram implantadas.

Alguns  outros  elementos  são importantes  em nossa proposta:  a  revitalização  e
expansão dos conselhos estaduais, bem como a criação de mecanismos de interação
eletrônica para a comunicação entre o governador e a população.

No que diz respeito à revitalização e expansão dos conselhos estaduais, constata-
se  que  Minas  Gerais  tem  uma tradição  deficiente  de  conselhos  e  deve  reforçar
aqueles que são mais estruturantes para as políticas sociais, como os de assistência
social, de saúde, da criança e do adolescente, de meio ambiente e de segurança
alimentar.  Nesse aspecto,  ressalto que o Conselho Estadual  de Saúde sequer  foi
regulamentado por lei estadual, o que será feito.

Quanto  à  criação  de  mecanismos  de  comunicação  entre  o  governador  e  a
população, a interação eletrônica tende a ser mais abrangente que outras formas de
participação.  Logo,  o  seu  uso  pode  estabelecer  relações  mais  amplas  entre  o
governador e o cidadão.

Por último, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES -
deve ser fortalecido e transformado em espaço efetivo de pactuação das grandes
linhas  políticas  do  governo.  É  importante  que líderes  empresariais  e  sindicais  de
referência tenham um lugar para conversar entre si e com o governo. Da mesma
forma,  é  imprescindível  que  o  governo  tenha  um  locus extraparlamentar  para
negociar as suas políticas.

Ademais,  enfrentamos  uma  situação  fiscal  preocupante,  com  pequena  margem
para  a  ampliação  de  despesas  e  programas  sociais  que  garantam  um
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. O governo se compromete a
alcançar o equilíbrio fiscal, com base em uma política austera no controle dos gastos
públicos,  observando,  principalmente,  a  capacidade de arrecadação  tributária.  No
mesmo  sentido,  o  governo  firma  o  compromisso  de  condução  da  administração
pública com foco no desenvolvimento territorial, primando pelo planejamento e pela
participação social.
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Ante todo exposto,  renovo aos nobres parlamentares,  nesta nova legislatura, os
votos  de  uma  sessão  legislativa  plena  de  realizações,  reafirmando  nosso
compromisso com o Estado e com a sociedade mineira.

Reitero a V. Exa. as considerações de estima. Muito obrigado”.
- Procede-se à entrega da mensagem.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Titane, que, acompanhada

pelo violonista Rogério Deláyon, interpretará Coração civil, de Milton Nascimento.
- Procede-se à apresentação musical.

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 40 minutos para que as

deputadas e  os  deputados  empossados recebam os  cumprimentos.  A presidência
manifesta às autoridades e aos convidados presentes os agradecimentos do Poder
Legislativo pelo comparecimento a esta solenidade, agradecemos também à Polícia
Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais a participação
neste evento. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Eleição da Mesa
O presidente - A presidência dará neste instante início ao processo de eleição dos

membros  da  Mesa  da  Assembleia  Legislativa  para  o  biênio  de  2015-2016.  A
presidência  convida  os  deputados  Paulo  Guedes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  para
exercerem,  respectivamente,  as  funções  de  1º-secretário  e  2º-secretário,  e  as
deputadas Celise Laviola e Rosângela Reis para atuarem como escrutinadoras. A
indicação dessas duas deputadas é exatamente para prestar homenagem antecipada
e dizer  da  importância  das  mulheres  nesta  legislatura.  Solicitamos  uma salva  de
palmas a elas.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do art. 83 do Regimento Interno, que dá ao presidente, como fiscal da

ordem,  competência  para  tomar  as  providências  necessárias  ao  funcionamento
normal das reuniões, a presidência estabelece as seguintes normas complementares
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para a eleição da Mesa da Assembleia para o biênio 2015-2016: 1) a votação será
feita  separadamente para cada cargo e haverá tantas  votações quantas forem as
candidaturas registradas; 2) nos termos do inciso XII do art. 9º do Regimento Interno,
o  resultado,  no  primeiro  escrutínio,  para  o  cargo  de presidente  será  considerado
definitivo se um candidato obtiver o voto da maioria  dos membros da Assembleia
Legislativa,  depois  de realizada a votação de todas  as candidaturas ao  cargo;  3)
apenas será realizado o segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados
para  presidente  da  Mesa  da  Assembleia  se  não for  atendido  o  disposto  no  item
anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples de votos, nos termos do inciso
XIII do art. 9º do Regimento Interno; 4) para os cargos de 1º, 2º e 3º-vice-presidentes
e de 1º, 2º e 3º-secretários da Mesa da Assembleia, serão eleitos os candidatos que
obtiverem  a  maioria  simples  de  votos;  5)  em  caso  de  registro  de  mais  de  uma
candidatura para o mesmo cargo, a ordem de votação será estabelecida por sorteio,
que será realizado da seguinte forma: 5.1) os nomes dos candidatos constarão em
cédulas  impressas  e  rubricadas  pelos  secretários,  que  serão  colocadas  em
sobrecartas  sem  identificação;  5.2)  o  presidente  ordenará  aleatoriamente  as
sobrecartas, e a ordem da escolha corresponderá à ordem das votações; 6) a eleição
será realizada por voto aberto, nos termos do art. 55 da Constituição do Estado; 7) a
votação  se  dará  por  meio  do  painel  eletrônico  e  as  deputadas  e  os  deputados
deverão  votar  “sim”  para  aprovar  o  nome do  candidato  ou  “branco”,  se  assim  o
desejarem; 8) não será possível aos parlamentares votar “não”, motivo pelo qual a
tecla “não” do posto de votação estará desabilitada; 9) o voto será anulado caso o
parlamentar vote “sim” em mais de um candidato para o mesmo cargo.

Mesa da Assembleia, 1º de fevereiro de 2015.
Hely Tarqüínio, no exercício da presidência.

Questões de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr.  - Presidente, não temos ainda no Regimento

Interno o voto em aberto. Essa votação aqui é atípica em relação às outras das quais
participamos em seis legislaturas. Proponho a V. Exa., consultado o Plenário, que é
soberano,  fazermos  somente  uma votação,  uma vez  que  não  temos  candidatura
avulsa. Temos somente uma chapa inscrita, portanto não temos a necessidade de
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votar  sete vezes.  Um detalhe:  o painel  ainda não é preparado para uma votação
contrária ao nome de qualquer  um dos membros. Assim, proponho a V.  Exa. que
consulte  o  Plenário,  que  é  soberano,  para  fazermos  somente  uma  votação,
resolvendo, assim, rapidamente, a situação. Na próxima votação, colocaremos todas
as mudanças no Regimento Interno. Essa é a solicitação, Sr. Presidente.

O presidente - Gostaria de esclarecer que há uma chapa única, mas a opção de as
deputadas e os deputados votarem cargo a cargo é mais democrática, além do que
ficará claro o número de votos que o candidato vai obter e dará a oportunidade de
algum deputado votar em branco ou não votar para algum cargo. Com isso, faremos
uma avaliação dos posicionamentos dos deputados na eleição. Acho essa fórmula
muito mais democrática. É lógico que seria muito mais sintético fazer tudo de uma
vez,  uma  vez  que  se  trata  de  chapa  única  e  todos  poderiam  ser  eleitos  por
unanimidade.  Sou democrático,  mas na votação cargo  a  cargo  o  deputado pode
avaliar o apoio que tem do todo. É muito mais democrático fazer votação individual.

O deputado João Vítor  Xavier  -  A votação tem de ser  individual,  caso contrário
estaremos  infringindo  o  Regimento.  Presidente,  votação  coletiva  infringe  o
Regimento. Ela tem de ser individual. Um parlamentar tem de ter o direito de rejeitar
algum  nome  individualmente.  Não  podemos  começar  a  legislatura  infringindo  o
Regimento. Não é isso que diz a regra da Casa.

O presidente - A votação é individual, cargo a cargo. Eu faço a pergunta: será que
todo o mundo tem unanimidade aqui na Mesa? Não tem. Sabemos que não tem.
Portanto vamos avaliar cargo a cargo. Está definido.

Vem à Mesa requerimento dos deputados Paulo Guedes e Dalmo Ribeiro Silva em
que solicitam que a votação para todos os cargos da Mesa da Assembleia seja feita
pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. As deputadas e dos deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Eleição da Mesa
O presidente -  A presidência  informa ao Plenário  que,  em conformidade com o

inciso I do art. 9º do Regimento Interno, encerrou-se, às 12 horas de hoje, o prazo
para registro de candidatos à eleição da Mesa da Assembleia. Com a palavra, o 1º-
secretário para proceder à apresentação das chapas e das candidaturas individuais
registradas.
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O secretário (deputado Paulo Guedes) - Chapa 1: presidente, deputado Adalclever
Lopes;  1º-vice-presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio;  2º-vice-presidente,  deputado
Lafayette  de  Andrada;  3º-vice-presidente,  deputado  Braulio  Braz;  1º-secretário,
deputado  Ulysses  Gomes;  2º-secretário,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.;  3º-
secretário, deputado Doutor Wilson Batista.

O presidente - A presidência vai dar início à eleição para o cargo de presidente da
Assembleia  Legislativa  e  vai  submeter  a  candidatura  à  votação  pelo  processo
nominal, em conformidade com o inciso I do art. 260, c/c o inciso XII, do art. 9º do
Regimento Interno. As deputadas e os deputados deverão votar “sim” para aprovar o
nome  do  candidato  Adalclever  Lopes  ao  cargo  de  presidente  da  Assembleia
Legislativa ou em branco, se assim o desejarem. A fim de proceder à votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal. A
presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os
deputados tomem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
O deputado Cássio Soares - Presidente, meu voto é “sim”. Não registrou.
O  deputado  Wander  Borges  -  Sr.  Presidente,  meu  voto  é  “sim”.  Não  está

funcionando.
O deputado Durval Ângelo - “Sim” também para o deputado Doutor Jean Freire.

Não está funcionando o painel dele.
O deputado Celinho do Sinttrocel - Sr. Presidente, meu voto é “sim”. O painel não

está registrando também.
O  deputado  Elismar  Prado  -  Sr.  Presidente,  Elismar  Prado  “sim”  também.  Sr.

Presidente, algumas biometrias não estão sendo identificadas.
O presidente - Devido às falhas no painel e como alguns deputados não votaram,

renovaremos a votação. É só para renovar, já houve a declaração, mas seria bom
que o  painel  registrasse.  Em votação,  o nome do candidato Adalclever  Lopes ao
cargo de presidente da Assembleia Legislativa.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
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Anselmo José Domingos -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo -
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho
Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred
Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ione  Pinheiro  -  Iran  Barbosa  -  Isauro  Calais  -  Ivair
Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília
Campos - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho -
Paulo Guedes - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Thiago Cota - Tiago
Ulisses - Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

A deputada Rosângela Reis - Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Dilzon Melo - Presidente, por favor, meu voto é “sim”. Meu voto não

está registrado na mesa.
O deputado Antônio Carlos Arantes - Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Doutor Jean Freire - Voto no Adalclever.
O deputado Missionário Márcio Santiago - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Deiró Marra - Presidente, meu voto é “sim”
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Adalclever Lopes para
o cargo de presidente da Assembleia Legislativa.

O presidente - Gostaria de ter votado, mas a eleição para membros da Mesa, após
alteração constitucional,  passou a ser  realizada por  voto  aberto e,  nesse caso,  o
presidente  não  vota,  conforme  disposição  regimental.  Mas  gostaria  de  frisar  a
unanimidade da votação e solicitar  uma salva de palmas para o novo presidente.
Estamos muito felizes.

A  presidência  vai  dar  início  à  eleição  para  os  demais  cargos  da  Mesa  da
Assembleia Legislativa, lembrando que a candidatura será submetida à votação pelo
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processo nominal, de conformidade com o art. 259,  caput do Regimento Interno. As
deputadas e os deputados deverão votar “sim” para aprovar o nome do candidato ou
em  branco,  se  assim  o  desejarem.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal. O
presidente, tendo em vista a sua candidatura ao cargo de 1º vice-presidente, passa a
condução dos trabalhos ao segundo deputado mais experiente, deputado Bonifácio
Mourão, para presidir a votação.

O presidente (deputado Bonifácio Mourão) - A presidência vai submeter o nome do
deputado Hely Tarqüínio,  candidato ao cargo de 1º-vice-presidente da Assembleia
Legislativa, à votação. Antes, porém, quero registrar formalmente o nosso prazer em
ver  a eleição por unanimidade do deputado Adalclever  Lopes como presidente da
Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início à votação e, para tanto, solicita às
deputadas e aos deputados que tomem os seus lugares. Em votação.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Arnaldo Silva - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -
Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano
Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas
Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de
Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa -
Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leandro  Genaro  -  Léo  Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Humberto Carneiro -  Márcio Santiago -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -
Neilando Pimenta  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho -  Paulo Guedes -  Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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O deputado Antônio Carlos Arantes - Presidente, novamente o meu voto não foi
registrado. É “sim”.

O deputado Paulo Lamac - Da mesma forma, peço que se registre o meu voto
“sim”.

O deputado Hely Tarqüínio - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco.  Está  aprovado,  por  unanimidade,  o nome do deputado Hely Tarqüínio ao
cargo de 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa. Lamento profundamente não
poder votar no colega e amigo Hely Tarqüínio. Parabéns! Devolvo a presidência ao
deputado Hely Tarqüínio, o mais idoso.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência vai submeter o nome do
deputado  Lafayette  de  Andrada,  candidato  ao  cargo  de  2º-vice-presidente  da
Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar início à votação e, para tanto,
solicita às deputadas e aos deputados que tomem os seus lugares. Em votação.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro
- Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças
- Luiz Humberto Carneiro - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique Caixa
- Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Ricardo Faria  -  Roberto  Andrade -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues -  Sávio
Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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O deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  novamente,  o  painel  não
registrou  o  meu voto.  Estou  achando que,  para  registrar,  vou  ter  de  votar  “não”,
porque “sim” ele não aceita.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Lafayette de Andrada
ao cargo de 2º-vice-presidente da Assembleia Legislativa. Como disse o deputado
Mourão, eu lamento não poder votar, mas, de qualquer forma, é unanimidade.

A presidência vai submeter o nome do deputado Braulio Braz, candidato ao cargo
de 3º-vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa,  à  votação.  A presidência  vai  dar
início à votação e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que tomem os
seus lugares. Em votação.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo
- Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar -
Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro
Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Lafayette
de  Andrada -  Leandro  Genaro  -  Léo  Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto
Carneiro  -  Márcio  Santiago  -  Marília  Campos  -  Mário  Henrique Caixa  -  Neilando
Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu
Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.
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O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Braulio Braz ao cargo
de 3º-vice-presidente da Assembleia Legislativa.

A presidência  vai  submeter  o nome do deputado Ulysses Gomes,  candidato ao
cargo de 1º-secretário da Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar
início à votação e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que tomem os
seus lugares. Em votação.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio
Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro
- Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças
- Luiz Humberto Carneiro - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique Caixa
- Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Ricardo Faria  -  Roberto  Andrade  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses -
Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Carlos Henrique - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Está computado. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Ulysses Gomes ao
cargo de 1º-secretrário da Assembleia Legislativa.

A presidência vai submeter o nome do deputado Alencar da Silveira Jr., candidato
ao cargo de 2º-secretário da Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar
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início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os deputados tomem
seus lugares. Em votação.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio de
Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa -
Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leandro  Genaro  -  Léo  Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Humberto Carneiro -  Márcio Santiago -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -
Neilando Pimenta  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho -  Paulo Guedes -  Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu
Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
A deputada Arlete Magalhães - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Fábio Cherem - Fábio Cherem vota “sim”, presidente.
O deputado Wander Borges - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Alencar da Silveira Jr.
ao cargo de 2º-secretário da Assembleia Legislativa.

A presidência vai submeter o nome do deputado Doutor Wilson Batista, candidato
ao cargo de 3º-secretário da Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar
início ao processo de votação e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados
que tomem seus lugares. Em votação.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio
Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa -
Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leandro  Genaro  -  Léo  Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Humberto Carneiro -  Márcio Santiago -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -
Neilando Pimenta  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -
Ricardo Faria  -  Roberto  Andrade  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Thiago Cota - Tiago Ulisses -
Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Carlos Henrique - O deputado Carlos Henrique vota “sim”.
O deputado Gustavo Valadares - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 76 deputados. Não houve voto em

branco. Está aprovado, por unanimidade, o nome do deputado Doutor Wilson Batista
ao cargo de 3º-secretário da Assembleia Legislativa.

A presidência proclama eleitos:  presidente -  deputado Adalclever  Lopes; 1º-vice-
presidente  -  deputado  Hely  Tarqüínio;  2º-vice-presidente  -  deputado  Lafayette  de
Andrada; 3º-vice-presidente - deputado Braulio Braz; 1º-secretário - deputado Ulysses
Gomes; 2º-secretário - deputado Alencar da Silveira Jr.; e 3º-secretário - deputado
Doutor Wilson Batista.

Posse dos Membros da Mesa
O presidente  -  Convido  o  deputado Adalclever  Lopes  a comparecer  à  Mesa.  (-

Pausa.)  No exercício  da  atribuição que me confere  o  Regimento  Interno,  declaro
empossado, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
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o  deputado  Adalclever  Lopes,  ao  qual  tenho  a  honra  de  transferir  a  presidência
definitivamente.

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  -  Declaro  empossado  como  1º-vice-
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o deputado Hely
Tarqüínio.

Convido o deputado Lafayette de Andrada a comparecer à Mesa. (- Pausa.) Declaro
empossado como 2º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais o deputado Lafayette de Andrada.

Convido  o  deputado  Braulio  Braz  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro
empossado como 3º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais o deputado Braulio Braz.

Convido  o  deputado Ulysses Gomes  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro
empossado como 1º-secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
o deputado Ulysses Gomes.

Convido  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)
Declaro  empossado  como  2º-secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas Gerais o deputado Alencar da Silveira Jr.

Convido  o  deputado  Doutor  Wilson  Batista  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)
Declaro  empossado  como  3º-secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas Gerais o deputado Doutor Wilson Batista.

Palavras do Presidente
Peço aos senhores deputados licença para falar da tribuna, que me é muito cara,

um lugar onde estou acostumado a estar sempre. Senhoras e senhores, recebo com
honra  elevada,  coração  humilde  e  compreensão  exata  a  responsabilidade  de
conduzir, na condição de presidente, os trabalhos desta Casa Legislativa nesse 1º
biênio da 18ª Legislatura. Por muitos motivos, esses são os meus sentimentos neste
momento.

Em  primeiro  lugar,  lembro  as  condições  que  emolduraram  a  eleição  deste
presidente e demais membros da Mesa Diretora.

Em 31/1/1835, quando se instalava em Minas a Assembleia Legislativa Provincial,
embrião da Casa em que hoje nos encontramos, os deputados que a integravam
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tinham sido eleitos por apenas 0,15% da população mineira. Isso porque votavam
naquele tempo apenas os homens e, entre estes, apenas aqueles com renda superior
a 100 mil réis. Acresce-se que as eleições se realizavam indiretamente, pois o que
cabia àquela pequena parcela constituída pelos então eleitores hábeis era eleger um
colégio eleitoral, que definia quem seriam os deputados provinciais.

Quanta diferença entre o que ocorria naquela época e ao que assistimos hoje nesta
Casa, que é, em resultado, verdadeiramente representativa do povo de Minas. Os
deputados que acabaram de tomar posse, os quais parabenizo, estão aqui por livre
escolha de toda a população mineira maior de 16 anos, trazidos pelo voto seguro,
secreto e universal, verdadeiro instrumento de suporte da sociedade inclusiva e do
regime democrático a que finalmente chegamos. Mas não é só essa a diferença que
me sensibiliza.

Hoje,  aos  degraus  vencidos  para  que  aqui  chegássemos  nessa  condição,
acrescentamos novo e significativo degrau: a eleição deste presidente e de cada um
dos membros da Mesa por voto aberto, de todos os deputados, registrado em nosso
painel eletrônico, assim que dado individualmente e acompanhado, em tempo real,
pelos que aqui estão, pela imprensa livre e pela população que nos assiste pela TV
Assembleia.

Sinto que hoje é uma data histórica e considero-a a esteira dos acontecimentos que
permitiram a aprovação da Emenda à Constituição n° 91, que entrou em vigor em
17/7/2013. A essa conquista de valor imensurável para transparência dos trabalhos
deste Legislativo somam-se outras também de indiscutível relevância: a consolidação
da Assembleia de Minas como principal foro de discussão das questões de Minas,
através da progressiva  presença de suas comissões,  em todos os quadrantes do
nosso território.

Trata-se, como vemos, de uma escalada de aprimoramento em que a Casa ouviu a
sociedade e dela se aproximou, tanto para impor regras de austeridade quanto para
promover sempre em maior grau a transparência e assim permitir  a sempre e tão
necessária participação popular nos trabalhos deste Legislativo. Ainda na sequência
dessa evolução relevante, lembro a vitalidade própria deste Legislativo, casa que, a
par da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, integra o estrito grupo



83
____________________________________________________________________________

das duas únicas casas estaduais que, uma vez abertas, jamais desceram as suas
portas. A nossa Assembleia Legislativa venceu inclusive os anos difíceis do tempo de
exceção.

No curso de sua história, foi cenário onde trabalharam grandes homens públicos.
Sediou debates memoráveis, presenteou o povo de Minas com posições enraizadas
nos valores que tanto distinguem nossa terra, realçando-a como relicário da liberdade
e a democracia, condição em que é reconhecida em todo o Brasil.

Na  linha  de  Montesquieu,  cujo  pensamento  alicerça  entre  nós  a  instituição  do
Legislativo,  do Executivo  e do  Judiciário,  os  três Poderes cumprem cada um sua
função, mas se respeitam, porque, em sua essência e em benefício do interesse do
povo, razão maior de sua existência, são necessários e indubitavelmente autônomos
e harmônicos.

Esse é o terceiro ponto a que me vejo conduzido nesta reflexão.
Tenho plena convicção de que contaremos com um Poder Executivo ciente das

principais funções e prerrogativas - das quais nenhum de nós abriremos mãos - desta
Casa Legislativa e que estas merecerão dele o respeito e o apreço.

Tenho, por outro lado, a convicção também plena da presença trabalhadora de cada
deputado, da ciência de cada um acerca do momento histórico que vivemos e de seu
vivo compromisso tanto com a defesa e promoção dos interesses do povo mineiro
quanto com a história da evolução desta Casa Legislativa no cenário político mineiro.

A cada um dos deputados, aos que foram reconduzidos e aos que estreiam nesta
legislatura, de todos os partidos, convoco para o trabalho que nos espera e agradeço
de antemão.

Convoco igualmente a cada um dos servidores da Casa e a eles também agradeço
antecipadamente pelo suporte que contamos receber para o correto, ágil, eficiente e
eficaz desempenho de nossos trabalhos.

Agradeço a presença e o acompanhamento da imprensa, que respeitamos como
livre e de quem esperamos a isenção e a imparcialidade desde sempre instituídas
como baluartes da nobre missão de informar.

Junto  com  os  meus  companheiros  de  Mesa,  cumprimento  as  autoridades  aqui
presentes e cada um dos deputados, servidores e jornalistas neste Plenário.
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Aos cidadãos que enobrecem este recinto e a todos que, limitados pelas distâncias,
nos acompanham pela TV Assembleia,  convoco para que possamos  acompanhar
permanentemente  os  trabalhos  desta  Casa  como  pré-requisito  de  cidadania
fundamental de aperfeiçoamento de nossa democracia.

Vamos juntos, vamos em frente. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado!
Declarações de Voto

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, queria declarar meu voto e parabenizar
V.  Exa.  e  os  demais  deputados  que  foram  eleitos  para  compor  esta  Mesa  dos
trabalhos para os próximos dois anos e nos colocar à disposição de todos vocês.
Quero  também,  Sr.  Presidente,  aproveitar  a  oportunidade  para  convidar  todos  os
deputados  para  comparecerem  a  minha  posse  como  secretário  de  Estado  da
Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  de  Minas,  do  Vale  do
Jequitinhonha,  do  Mucuri  e  do  Rio  Doce,  a  Sedinor,  na  próxima  quarta-feira,  às
10h30m, no salão de eventos da sociedade rural, em Montes Claros. Quero convidar
V. Exa., toda a Mesa e todos os colegas deputados e deputadas desta Casa para nos
prestigiar na quarta-feira, dia 4, a partir das 10h30m. Quero contar com o apoio de
todos os deputados desta Casa para que possamos diminuir as diferenças entre as
Minas e os Gerais. Portanto, conto com o apoio de todos para fazermos um grande
trabalho naquela secretaria. Parabéns, presidente. Parabéns a todos vocês.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, considerando o carinho com o qual
os deputados, neste momento, estão se manifestando a V. Exa., gostaria de deixar-
lhe um texto bíblico. Eu o faço, como disse, respeitando e considerando esse carinho.
Quero crer que este texto vale para todos nós, mas muito especialmente para V. Exa.
e para os deputados que compõem esta nova Mesa. Esse texto está registrado no
livro de Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele diz, de forma precisa, no capítulo XII,
versículo 48, essas palavras: “Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito
será  pedido.  Ao  que  muito  confiaram,  mais  contas  lhe  tomarão.”.  Quero  crer,  Sr.
Presidente, que essas palavras do Dr. Lucas, no seu evangelho, cabem a todos nós,
deputados  e  deputadas,  porque  primeiramente  estamos  aqui  como  resultado  da
escolha  e  da  vontade  soberana  do  povo.  A nós,  deputado  e  secretário  Ulysses
Gomes, foi  dado muito.  Portanto,  segundo essa palavra,  muito nos será cobrado,
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exigido. Meu querido vice-presidente, Dr. Hely Tarqüínio, para essa Mesa com certeza
essa cobrança tem um peso maior,  porque ela ditará o ritmo dos trabalhos desta
Casa.  Sr.  Presidente,  dileto  amigo,  companheiro  da  bancada  do  PMDB  e
companheiros do bloco que ajudaram a construir esse processo de renovação em
Minas Gerais, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, quero render-
lhes  essas  minhas  homenagens,  pedindo  a  Deus  que  nos  abençoe,  dando-nos
saúde, vigor e disposição. Acima de tudo, deste microfone, quero pedir aquilo que um
grande governante, há cerca de 3 mil anos, pediu a Deus, quando Deus deu a ele a
responsabilidade de governar um povo. Refiro-me aqui ao rei Salomão, que poderia
ter pedido muitas coisas a Deus. Poderia ter pedido longevidade, poderia ter pedido
riquezas, poderia ter pedido o que ele quisesse, mas pediu a Deus que lhe desse
sabedoria  e  conhecimento  para  que pudesse governar  o  povo cujo  destino  Deus
confiara  a  ele.  Quero  crer  que  será  assim  com  V.  Exa.,  Sr.  Presidente.  Tenho
aprendido a admirá-lo  ao longo da caminhada neste Parlamento.  Com certeza há
muitos bons nomes para presidir esta Casa, mas sem sombra de dúvida quero dizer
que  a  escolha  feita  pela  Assembleia  foi  sensata.  Ganhamos  nós,  deputados  e
deputadas,  e  ganha  o  povo  mineiro  com  V.  Exa.  e  essa  brilhante  Mesa  ora
empossada. Muito obrigado e que Deus o abençoe.

O deputado Felipe Attiê - Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes; Sr. 1º-Vice-
Presidente, deputado Hely Tarqüínio; Sr. 2º-Vice-Presidente, deputado Lafayette de
Andrada; deputados Alencar da Silveira Jr., Ulysses Gomes e Doutor Wilson Batista,
gostaríamos,  neste  momento,  de  parabenizá-los  pela  eleição.  Neste  primeiro
mandato, ao ingressar também, gostaria de lembrá-los da importância da Mesa, para,
não só, dirigir os trabalhos do Plenário, mas também dirigir a Casa sob dois aspectos.
O primeiro deles é o fiel cumprimento do Regimento Interno, para dirimir os conflitos e
os embates do Plenário. Sr. Presidente Adalclever, sua função de magistrado é uma
função difícil, mas poderá seguir o Regimento, seguindo aquilo que Rui Barbosa nos
dizia:  “Temos de ter  a lei,  acima de tudo. Somos livres, mas,  para sermos livres,
temos  de  ser  escravos  da  lei”.  Rui  Barbosa  pregou  isso.  Ele  foi  uma  pessoa
fantástica,  que tinha um grande domínio  do  Regimento  do  Senado da República.
Teremos a certeza de que aqui os debates serão conduzidos para sermos livres, mas
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teremos de ser escravos da lei. Tenho certeza de que poderei contar com esta Mesa
para iniciar os meus trabalhos, representando meu povo, e a certeza de que fora
deste  Plenário  também  terei,  sem  dúvida,  o  apoio  e  a  orientação  dessa  Mesa.
Parabéns pela eleição. Espero que vocês façam um bom trabalho, em nome de todos
os mineiros. Contem com o deputado Felipe Attiê. Muito Obrigado.

A deputada Rosângela Reis - Presidente Adalclever,  quero cumprimentar  toda a
Mesa.  Quero dizer  que estou feliz  com o início dos trabalhos.  Quero parabenizar
todos os deputados eleitos hoje empossados. Quero parabenizar e desejar à Mesa
um excelente mandato. Quero dizer a cada um de vocês que é necessário buscar o
sucesso do mandato,  a  ética,  a  fé,  e também a defesa e o  direito  das pessoas.
Espero que as políticas  públicas,  que tanto defendemos neste Parlamento,  sejam
efetivadas nesta legislatura com este novo governo. Acreditamos que, com o início
dos trabalhos, possamos fazer mais e melhor por Minas Gerais. Foi demonstrada,
através do entendimento dos deputados, numa chapa de consenso, maturidade do
Parlamento. Não estamos buscando legislatura divida, mas, sim, um sentimento para
que o Estado de Minas Gerais seja melhor e tenha mais êxito. É o que desejo. Quero
dizer,  presidente,  que  amanhã  a  bancada  feminina  da  Assembleia,  as  cinco
deputadas eleitas terão uma reunião com o presidente para discutir alguns trabalhos
da bancada.  Um deles é o dia 8 de março,  que já está próximo, e,  o outro,  é a
emenda à Constituição mineira, para que tenhamos uma representatividade também
junto à Mesa. O projeto de resolução também faz parte desses trabalhos. Esperamos
o  apoio  de  todos  os  deputados  eleitos  e  também  fazer  um  bom  trabalho,  como
mulheres representantes de Minas Gerais. Muito obrigada.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Tive grande satisfação, no meu primeiro mandato, de conviver muito próximo de V.
Exa. Pudemos ver, nesse período, o grande homem público que é - um grande pai,
um grande marido, um homem que se preocupa com os rumos deste Parlamento.
Quando  V.  Exa.,  no  seu  discurso,  colocou  a  valorização  do  Legislativo,  estava
imbuído  dessa  confiança  que  eu  e  mais  75  deputados  estaduais  lhe  demos,  de
conduzir  os  trabalhos  desta  Casa  junto  com  essa  Mesa.  O  governo  de  Minas
implantará o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e esta Assembleia precisa
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estar atenta para levar aos deputados e às diversas comissões implantadas aqui as
políticas públicas que deverão ser necessariamente discutidas junto com essa nova
metodologia,  que  fará  com  que  haja  uma  integração  muito  importante  entre  as
diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Portanto desejo aos membros da nova
Mesa  que  Deus  ilumine  os  trabalhos  de  cada  um  dos  senhores.  Estamos
extremamente  felizes.  Que  Deus  abençoe  V.  Exa.,  presidente  Adalclever,  e  os
diversos companheiros da Mesa. Muito obrigado.

O  deputado  Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  também  inicio  minha  breve  fala
cumprimentando V. Exa. e os demais colegas que compõem a Mesa da Assembleia
de Minas. De maneira muito especial, talvez movido pela amizade e pelo tempo que
convivemos  nesta  Casa,  quero  dizer  que,  pela  primeira  vez,  essa  chapa,
principalmente a presidência da Casa, nasceu aqui dentro. Muitas vezes, as marmitas
vinham  prontas,  e  não tínhamos  como questionar.  Pela  primeira  vez,  vejo  que a
presidência e a 1ª-secretaria foram construídas com muitos argumentos. O Ulisses
representa  a  lealdade  nesta  Casa.  Confesso  isso.  V.  Exa.  teve  unanimidade
exatamente por ser quem é e pela demonstração de amizade com todos nós, assim
como o  Hely  Tarqüínio,  o  Lafayette,  o  Alencarzinho,  o  Dr.  Wilson  e  o  Braulio.  A
presidência desta Casa assume sua gestão baseada não somente nos votos, mas
também na confiança. Chegou a hora, meu caro Adalclever, de o parlamento voltar
para  dentro  do  próprio  parlamento.  Viveremos  momentos  difíceis  no  governo  do
Estado e no governo federal. Mais do que nunca o diálogo terá de ressonar nesta
Casa.  Confesso  que,  a  princípio,  não  gostei  da  mensagem  lida  hoje  pelo  vice-
governador do Estado de Minas Gerais. Ele falou do sentimento de coração do nosso
governador Pimentel, mas não no momento certo, porque tudo o que relatou precisa
ser construído. Entendemos que ele esteja no caminho certo, entendemos que ele
precisa procurar a descentralização do poder, assim como promover a equidade entre
as diversas  regiões  do  Estado.  Mas  o  que disse  hoje,  de  maneira  muito  brusca,
deveria  ter  sido  conversado  antes,  para  entrarmos  num  entendimento.  O  meu
sentimento é esse. Podem ter certeza de que falo em meu nome e no do PDT. O
nosso partido estará ao lado de V. Exa. independentemente da posição partidária dos
outros membros da Mesa, para construirmos o diálogo. Não estou mandando recado,
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mas  deixando  claro  que  a  posição  do  PDT  será  de  diálogo,  de  sentar  à  mesa,
conversar, para encontrarmos o melhor caminho para tudo o que o Pimentel disse
aqui hoje e principalmente para atender aos sentimentos dos deputados desta Casa.
V. Exa. vem de uma família política. O seu pai, Mauro Lopes, é figura excepcional, é
um homem que não tem atrito ou rusga com ninguém, é um homem de diálogo, é um
boa-praça. Tenho certeza de que V. Exa. vai pelo mesmo caminho, por tudo o que
construímos aqui hoje. Não quero que entendam que o meu posicionamento é de
crítica inicial ou infundada ao nosso governador, pelo contrário, longe de mim. Não
sou homem de radicalismo,  mas,  sim,  de  diálogo.  Sou homem de trabalhar  para
encontrar alternativas. Confesso que fiquei até assustado com a mensagem do nosso
governador aqui hoje, mas vamos fazer com que esta Casa se preste a esse diálogo
e ajude a construir e encontrar os caminhos de que precisamos para trazer para o
governo de Minas, para o povo de Minas Gerais uma ajuda para um melhor governo
e uma ajuda do melhor que os parlamentares podem fazer. Vá em frente. Que Deus o
abençoe. Conte com este parlamentar e com o nosso partido, o PDT. Muito obrigado.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, também com muito prazer votei no acordo
construído pelos partidos na Assembleia Legislativa. O meu partido, o PSDB, teve a
oportunidade de indicar  um dos nossos grandes líderes,  o deputado Lafayette de
Andrada, em quem temos toda a confiança e que sabemos que dará uma grande
contribuição a este Parlamento. Quero, também, ressaltar  a presença de todos os
outros companheiros desta Mesa liderada por V. Exa. Temos muita confiança no seu
trabalho,  pois  construiu  um  entendimento  na  Casa  e  chegou  a  esse  posto  tão
importante. Com muito prazer, ressalto o discurso de V. Exa., que se contrapõe ao
discurso que ouvimos aqui nesta tarde, de criação de conselhos pelo Estado. Talvez
aqueles que estão entrando agora não conheçam, como V. Exa. lembrou tão bem, a
participação desta Casa, de todos os deputados em todo o território de Minas Gerais,
a presença corajosa e, às vezes, com muito trabalho, muitas vezes não reconhecido,
das comissões da Assembleia Legislativa, dos assessores, consultores desta Casa,
da TV Assembleia. Enfim, todos temos percorrido este estado. Conhecemos tudo.
Não é possível tirar a importância deste Parlamento, desta Assembleia Legislativa,
que é insubstituível. As assembleias nasceram desde o início - o deputado Vanderlei
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Miranda citou a Bíblia - quando os anciãos se assentavam às portas da cidade para
decidir as questões mais difíceis. Portanto, nada substitui um parlamento escolhido
por toda Minas Gerais; nada substitui os 77 deputados de todas as regiões. Então, V.
Exa. inicia muito bem, fazendo a defesa não de um deputado, das deputadas, dos
deputados  desta  Casa,  mas  do povo  de  Minas  Gerais,  que nos  escolheu  e  nos
colocou aqui. Ninguém pode substituir  o povo de Minas Gerais. É um partido que
escolherá um conselho? Isso é inaceitável. A resposta de V. Exa. foi contundente,
firme, em defesa da população de Minas Gerais. Com muito carinho, cito a presença
nesta Mesa do meu querido amigo e líder, deputado Hely Tarqüínio. Foi meu líder na
oposição nesta Casa. Foi muito bom terem-no levado para a Mesa, porque perdemos,
talvez, a melhor voz de oposição que a Assembleia Legislativa de Minas já produziu.
Ele foi, sem dúvida, um grande guerreiro. Saúdo meus companheiros Braulio Braz,
Doutor Wilson Batista,  este querido amigo,  que tem dado tanto para a saúde em
Minas  Gerais,  apresentando  projetos,  e  que,  agora,  vai  nos  representar,
coordenando-nos,  comando-nos na Mesa.  Cumprimento o nosso representante na
Unale, deputado Alencar da Silveira Jr., trazendo sempre boas notícias da União dos
Deputados Estaduais. Está na Mesa para o temor e tremor do nosso líder Eduardo
Moreira, porque V.  Exa. dá trabalho. Saúdo o Ulysses Gomes, que conseguiu um
verdadeiro milagre: fazer João Leite votar em Ulysses Gomes, do PT. Muito obrigado.

O  deputado  Leonídio  Bouças  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar  cumprimento,
parabenizo todos os deputados e deputadas que tomaram posse neste dia, para que
possamos realmente ter uma Assembleia com a renovação feita pelo povo mineiro,
aliada àqueles que aqui permaneceram. Estamos entre eles, a fim de trabalhar em
sintonia cada vez maior  com o  povo mineiro.  Sr.  Presidente,  gostaria  também de
parabenizar V. Exa. e toda a Mesa eleita. Espero que possamos ter uma Assembleia
cada  vez  mais  convicta  das  suas  responsabilidades  perante  Minas  Gerais.  O
momento é muito difícil.  Sr. Presidente, tive oportunidade de conversar com vários
deputados  sobre  o  momento  que  o  Brasil  vive,  que  Minas  vive.  Temos  de  estar
totalmente  antenados  nisso.  Fico  aqui  pensando  em  quando  imaginaríamos  que
fôssemos viver uma crise de água na Região Sudeste brasileira, em Minas Gerais,
em São Paulo, no Rio de Janeiro. Estamos vivendo na região mais populosa do Brasil
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um fantasma, essa condição difícil  que já  tem trazido tantos prejuízos a todas as
populações  dessas  regiões.  Presidente,  vejo  isso  com  muita  preocupação.  Nesta
hora, o Parlamento tem de estar cada vez mais próximo da população. Na verdade, o
Parlamento é o  verdadeiro  representante  do povo.  Fomos eleitos  para  estar  aqui
falando em  nome do  povo.  Acredito  que é  hora  de termos  a  capacidade de nos
colocar no lugar do povo para agir em seu nome. Acredito que as coisas estão difíceis
só pelos noticiários a que estamos assistindo. Em Minas Gerais, há quase quatro
bilhões em perdas do  agronegócio em virtude da falta  de  água.  Isso não é uma
simples notícia de jornal.  Isso vai  trazer consequências terríveis  para a economia
mineira e brasileira. Vejo a nossa posse com muita preocupação, mas também com
muito  entusiasmo  pela  nova  perspectiva  de  encararmos  esse  novo  momento  do
Parlamento mineiro como um desafio  para enfrentar as  dificuldades que apontam
diante de todos nós. Quero desejar à Mesa, conduzida pelo presidente Adalclever
Lopes,  um  Parlamento  merecedor  da  confiança  do  povo  de  Minas  Gerais.  Muito
obrigado.

O  deputado  Arlen  Santiago  -  Caro  Deputado  Adalclever  Lopes,  o  senhor  não
imagina o prazer que tenho ao me referir ao senhor como presidente. Achei a Mesa
como um todo bem harmoniosa. O deputado Hely Tarqüínio, com seus 75 anos de
idade,  está  com  vigor  para  ficar  sentado  aí  presidindo  a  maioria  das  reuniões.
Também o deputado Lafayette de Andrada, nosso amigo, com mais de 200 anos de
tradição  na  política  brasileira,  na  2ª-presidência.  O  deputado  Braulio  Braz,
representante do meu partido, também na presidência, é uma pessoa extremamente
vitoriosa - ele nos representará muito bem. Na secretaria, o deputado Ulysses Gomes
conseguiu fazer uma boa costura na Casa, sendo eleito por unanimidade. O deputado
Alencar  da Silveira Jr.  é  um companheiro brincalhão de que todos gostam muito,
como também o deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Adalclever Lopes, sei que
a imprensa está esperando o seu primeiro pronunciamento coletivo. Tenho certeza de
que esta Casa está em ótimas mãos. A sua vida é muito interessante. Desde menino
o senhor  se relacionava com os seus vizinhos.  Sempre mantendo sua posição e
coerência,  você  entrou  para  o  PMDB,  seguindo  os  passos  de  um  dos  maiores
homens públicos de Minas Gerais, o Mauro Lopes. Há uma única palavra para definir
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o Mauro Lopes: generosidade. Ele é uma pessoa que se preocupa com Minas Gerais.
Nos seus setenta e tantos anos, chegando quase a 80, tomou posse hoje de manhã
na Câmara. Tenho certeza de que ele fará mais um grande mandato, fazendo tantas
coisas boas para os mineiros, como ter colocado, na entrada de Montes Claros, a
Polícia  Rodoviária  Federal.  Deputado  Adalclever  Lopes,  Deus  lhe  deu  muita
paciência. Tenho acompanhado, desde antes de você entrar nesta Casa, pessoas
tentarem detratar você, o seu pai, a sua história de vida. Você, sempre com paciência
e calma, consegue mostrar a essas pessoas quem você é. Você vem se preparando
para assumir esse cargo e, sem sombra de dúvidas, outros maiores. As pessoas que
o conhecem realmente sabem que temos um presidente sábio, que ouve muito, que
não foge dos companheiros e dos compromissos e que, na hora das adversidades, é
extremamente leal. A minha esposa Laís pede que eu lhe dê um abraço. Que sua
família seja muito feliz, porque Minas Gerais hoje é feliz com o senhor na presidência.
Um abraço. Deus o abençoe. Conte com este Parlamento, porque, em qualquer das
alas que caminhemos, o buchicho vai aqui - às vezes tem sempre um toque ferino.
Mas você soube conquistar um respeito que se traduzirá numa melhoria da vida do
povo  mineiro.  O  governador  Fernando  Pimentel,  ao  não  forçar  o  partido  dele  a
assumir  a  presidência,  deu  um  passo  muito  acertado.  Tenho  certeza  de  que  o
governador e o vice-governador, se ouvirem você um pouco mais, acertarão mais na
condução dos trabalhos de Minas Gerais. Muito obrigado. Deus o abençoe.

O deputado Elismar Prado - Rapidamente, presidente, farei a declaração de voto.
Sei que V. Exa. tem muitos compromissos - além dos que já tinha, agora terá muito
mais. Gostaria de parabenizar V. Exa., que foi conduzido à presidência desta Casa
por todos os pares, bem como por todos os membros da Mesa. Desejo felicidades.
Gostaria de dizer que podem contar com o nosso apoio. Todos nós passamos por
uma eleição, pela delegação, pelo crivo popular do voto democrático. Tenho certeza
de que esta Casa, sob a condução de V. Exa., será cada vez mais democrática e
participativa,  e  da  mesma  forma  o  governo  de  Fernando  Pimentel,  para  que
possamos percorrer os rincões de Minas Gerais, envolvendo realmente a população,
permitindo  que  ela  participe  das  decisões,  do  processo  político.  Sabemos  que  a
nossa democracia  representativa  tem  seus limites,  por  isso  é  fundamental  que  a
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população participe efetivamente da construção de políticas públicas. Tenho certeza
de que esta Casa, cada vez mais, agora sob a condução de V. Exa., realmente vai
dar  participação,  vez e  voz a  todos  os  segmentos  sociais,  aos  movimentos,  aos
sindicatos,  a  todas  as  forças deste  estado.  Realmente  quero desejar  felicidade a
todos que iniciam o ano sob esta nova legislatura. Espero que a gente possa, acima
de  todas  as  divergências  políticas,  ideológicas,  partidárias  -  aqui  a  unanimidade
demonstrou isso -, além de tudo isso, perseguir o interesse público acima de tudo, de
todas as divergências. Temos uma missão muito importante, a de ajudar a população
de Minas Gerais, o povo que mais precisa. Precisamos enfrentar grandes questões,
muito sérias, muito graves, como a saúde, a educação, a segurança pública, o meio
ambiente, todas as áreas das políticas públicas. Tenho certeza de que vamos renovar
nossas forças, trabalhar com mais empenho, retribuir com muito trabalho todos os
votos de confiança que cada deputado recebeu nessa eleição, sob a condução desta
nova  Mesa,  que  conduzirá  os  trabalhos  da  Casa  do  povo  de  Minas  Gerais,  da
Assembleia Legislativa. Parabéns, presidente Adalclever. Parabéns, Hely Tarqüínio.
Parabéns a todos os membros da Mesa.

Encerramento
O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Cumpridos os objetivos da reunião, a

presidência a encerra, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de
terça-feira,  dia 3,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do dia:  (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COPA DO MUNDO, EM 4/9/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,
Mário Henrique Caixa  e Tadeu Martins  Leite,  membros da  supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Tenente Lúcio, declara aberta a
reunião e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do  deputado Tadeu Martins
Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
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recebimento de ofício do presidente deste Legislativo encaminhando o relatório de
sugestões para a agenda da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para 2013-2015.
O documento apresenta a contextualização das políticas públicas, relacionadas aos
temas, a compilação das propostas apresentadas nos encontros regionais, bem como
a  análise  da  viabilidade  de  implementação  e  incorporação  dessas  demandas  às
atividades da Casa por meio das comissões.  Cumprida a finalidade da reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de janeiro de 2015.
Mário Henrique Caixa, presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Ulysses  Gomes  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado  Fred  Costa,  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 Ulysses Gomes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença de adolescentes
trabalhadores  do  Núcleo  Vida  e  de  alunos  do  Centro  Estadual  de  Educação
Continuada Prefeito José Romero Duque - Cesec - de Mantena. 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 10.982/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Secretaria de Estado de
Governo pedido de providências para a construção de ponte no Distrito de Itapiru,
Município de Rubim, que assegure o trânsito dos moradores;

nº 10.983/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando da Polícia Militar pedido de
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providências para que realizem estudo de viabilidade visando ao aumento de efetivo
policial  no  Município  de  Santa  Helena  de  Minas  e  à  estruturação  do  referido
destacamento para melhor desempenho de suas funções, conforme demandado pela
Câmara Municipal daquele município através de ofício;

nº 10.984/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  liberação  dos
Recursos de emenda popular oriunda das audiências públicas do PPAG 2012-2015,
exercício 2014, na Ação 1262 - Perícia Médico-Legal.

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

Sala das Comissões, 8 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente - Fabiano Tolentino - Lafayette de Andrada.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente também o deputado Cabo Júlio. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do deputado Sebastião  Costa,  dispensa a leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater denúncias de
negligência no atendimento de pacientes por profissionais da Unimed-BH.. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Samuel Flam,
diretor-presidente  da  Unimed  Belo  Horizonte  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,
justificando sua ausência nesta reunião; Alexandre Cardoso Bandeira, juiz de direito
da  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  encaminhando  cópia  do
interrogatório do acusado Jadir Pinto Ferreira e solicitando tomada de providências
com relação ao Processo nº 024.12.319.365-8. Comunica também o recebimento de
ofícios da Sra. Gláucia Brandão, secretária municipal  de Políticas Sociais de Belo
Horizonte;  e  do  Ten.-Cel.  PM  Helbert  William  Carvalhaes,  comandante  do  35º
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Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró
Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  do  Estado-Maior  da  PMMG;  dos  Srs.
Antônio Dias Maia, corregedor-geral em exercício do Ministério Público do Estado;
Henri  Dubois  Collet,  diretor  de  Áreas Protegidas  do IEF,  publicados no  Diário  do
Legislativo em  12/12/2014.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir o Sr. Ricardo Costa Val do Rosário, médico, que é convidado 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 ao
convidado,  para  que  faça  sua  exposição.  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 requerimentos nºs 10.987/2014, do
deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à Promotoria de Justiça
da  Saúde  do  Ministério  Público  Estadual,  à  Procuradoria-Geral  da  República  em
Minas  Gerais  e  à  Defensoria  Pública  da  União  em  Minas  Gerais  pedido  de
providências,  acompanhado dos documentos apresentados nesta  comissão e das
notas taquigráficas de sua 30ª Reunião Ordinária, realizada em 17/12/2014, durante a
qual Ricardo Costa Val do Rosário formulou denúncias de omissões no atendimento
médico  no  Hospital  da  Unimed  em  Belo  Horizonte,  para  instauração  de
procedimentos investigativos cabíveis; 10.988/2014, do deputado Durval Ângelo, em
que  solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  documentos  apresentados  nesta  comissão,  das  notas
taquigráficas de sua 30ª Reunião Ordinária, realizada em 17/12/2014, durante a qual
Ricardo  Costa  Val  do  Rosário  formulou  denúncias  de  omissões  no  atendimento
médico no Hospital  da Unimed em Belo Horizonte,  para a realização de auditoria
nessa  empresa;  10.989/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  pedido  de  providências,
acompanhado  dos  documentos  apresentados  nesta  comissão,  das  notas
taquigráficas de sua 30ª Reunião Ordinária, realizada em 17/12/2014, durante a qual
Ricardo  Costa  Val  do  Rosário  formulou  denúncias  de  omissões  no  atendimento
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médico  no  Hospital  da  Unimed  em  Belo  Horizonte,  para  a  instauração  de
procedimento e apuração dos fatos; 10.990/2014, do deputado Durval Ângelo, em
que solicita sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Saúde os documentos
apresentados nesta comissão, as notas taquigráficas de sua 30ª Reunião Ordinária,
realizada  em  17/12/2014,  durante  a  qual  Ricardo  Costa  Val  do  Rosário  formulou
denúncias de omissões no atendimento no Hospital da Unimed em Belo Horizonte;
10.991/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  às
Promotorias Criminais da Comarca de Ipatinga, à Corregedoria-Geral de Polícia Civil
e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar o termo de interrogatório recebido por esta
comissão, prestado por Jadir Pinto Pereira ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca
de Belo Horizonte; e 10.993/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja
encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  3º  Sgt.  PM  Ivaldino  Vicente,  Masp  nº
108794-9, lotado no Gate - Batalhão de Missões Especiais, pelos relevantes serviços
prestados à Secretaria de Defesa Social, ao gabinete do secretário de Defesa Social
e, especialmente,  à presidência da Comissão de Direitos Humanos, e requer seja
dada ciência  dessa congratulação ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais e ao Comando do Gate-PMMG, solicitando também que conste no registro
funcional do policial tal homenagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de janeiro de 2015.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/1/2015
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Pompílio Canavez, por indicação da liderança do MSC) e os
deputados Paulo Lamac e Wander Borges (substituindo o deputado Carlos Pimenta,
por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara, 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
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofício da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck, diretora-geral do Instituto de
Geoinformação e Tecnologia (8/1/2015); do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini,
chefe da Assessoria Institucional do Estado- Maior da Polícia Militar de Minas Gerais
(30/12/2014);  e  do  Sr.  Oiti  José  de  Paula,  diretor  de  Desenvolvimento  da  Rede
Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da  Educação
(15/1/2015).  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 11.010/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência
pública,  a  situação  dos  antigos  barraqueiros  que  foram  retirados  do  entorno  do
Estádio Magalhães Pinto na época da reforma para a Copa do Mundo de 2014 e
ainda não têm autorização para retornar para a região;

nº 11.011/2015, do deputado Paulo Lamac e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam  seja  realizada  reunião  para  dar  continuidade,  em  audiência  pública,  ao
debate  acerca  da  delimitação  geográfica  do  Município  de  Antônio  Dias  com  os
municípios do seu entorno.

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

Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2015.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/1/2015

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Rogério  Correia,  Duarte  Bechir,  Fábio  Cherem  e  João  Leite  (substituindo  os
deputados Rômulo Viegas e Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros
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da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval
Ângelo,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Alfredo Souza
de Moraes Junior, gerente-geral de Relações Institucionais da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, justificando sua ausência à reunião de 17/12/2014; Francisco de
Assis  Correia,  juiz  da  Vara  de  Execução  Penal  da  Comarca  de  Divinópolis,
informando a alarmante situação de superlotação carcerária no Presídio Floramar e
solicitando tomada de providências para a imediata retomada da obra de ampliação e
reforma do presídio, a recuperação das unidades de Carmo do Cajuru e Itapecerica,
bem  como a  transferência  dos  condenados  para  penitenciárias;  e  dos  seguintes
ofícios, publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses:
do  Sr.  Michell  Laureano  Torres,  consultor  jurídico  do  Ministério  das  Cidades
(18/12/2014);  das Sras.  Nívia Mônica da Silva,  coordenadora do  Centro de  Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio
Comunitário; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; e Nilda de Fátima
Ferreira Soares, reitora da Universidade Federal de Viçosa; e dos Srs. Manoel dos
Reis Morais, superintendente adjunto administrativo do Poder Judiciário; Alceu José
Torres  Marques,  secretário  de  Meio  Ambiente;  Gilmar  de  Assis,  coordenador  do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde; e Cel.
PM Divino Pereira de Brito, chefe do Estado-Maior da PMMG (30/12/2014); da Sra.
Renata  Cerqueira  da  Rocha  Limones  Monteiro,  promotora  de  justiça;  e  dos  Srs.
Henry Wagner Vasconcelos de Castro, assessor da Corregedoria-Geral do Ministério
Público; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional
da PMMG; Sérgio André da Fonseca Xavier, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de
Justiça; e Josué Costa Valadão, secretário de Governo de Belo Horizonte (8/1/2015);
da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de Casa Civil;  e  dos Srs.  Edmundo
Antonio  Dias  Netto Junior,  procurador  da  República;  José Ricardo dos Santos  de
Freitas  Véras,  juiz  coordenador  executivo  do  Programa Novos  Rumos;  Humberto
Pereira de Abreu Júnior, secretário de Administração Regional Municipal Pampulha;
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Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG;
Oliveira Santiago Maciel, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; e Ricardo Hernane
Lacerda  Gonçalves  de  Oliveira,  corregedor  adjunto  do  Conselho  Regional  de
Medicina  (22/1/2015).  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 11.016/2015, do deputado Durval Ângelo, em
que  solicita  sejam  ouvidos  diretores  da  Copasa-MG.  A presidência  interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marília Campos, deputada estadual
eleita para a 18ª Legislatura; e os Srs. Antonio Cesar Pires de Miranda Junior, vice-
presidente, representando a Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna, diretora-presidente
da  Copasa-MG;  e  Romulo  Thomaz  Perilli,  diretor  de  Operação  Metropolitana  da
Copasa-MG,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  deputado  Durval
Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações  iniciais  e  registra  a  presença do Sr.  Rodinei,  vereador  da  Câmara
Municipal de Contagem. 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.
Submetidos  a  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes
requerimentos:

nº  11.017/2015,  do  deputado Durval  Ângelo,  em  que solicita  seja  encaminhado
ofício  à  nova  Mesa  da  ALMG  solicitando  que  se  institucionalize  a  Comissão
Extraordinária das Águas como comissão permanente desta Casa;

nº 11.018/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Presidência da República as notas taquigráficas desta reunião,  acompanhadas de
pedido  de  providências  para  ampliar  a  demarcação  do  Parque  Nacional  do
Gandarela,  visando  à  efetiva  paralisação  da  extração  mineral  em  toda  a  área  e
garantindo-se, em contrapartida, a integral preservação dos aquíferos e da vegetação
natural;

nº 11.019/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para criar a Secretaria Extraordinária
das Águas, com vistas a gerir de forma mais eficiente a crise hídrica no Estado;
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nº 11.020/2015, dos deputados João Leite e Duarte Bechir, em que solicitam seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de providências para
ampliar as ações de recuperação e revitalização da sub-bacia do Rio Taquaraçu, bem
como as atividades de fiscalização da extração mineral na região;

nº 11.021/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
presidente da República pedido de providências com vistas à efetivação da isenção
do PIS/Cofins para empresas de saneamento, conforme promessa feita na campanha
eleitoral de 2010;

nº 11.022/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
presidente desta Casa pedido de providências para agilizar a tramitação do Projeto
de Lei nº 3.512/2012;

nº 11.023/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao Ministério do Meio Ambiente as notas taquigráficas desta reunião, acompanhadas
de pedido de providências para vistoriar as atividades das mineradoras e respectivos
licenciamentos para implantação e funcionamento das minas na Região Metropolitana
de Belo Horizonte;

nº 11.024/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao prefeito municipal de Belo Horizonte e à Presidência da Câmara Municipal de Belo
Horizonte  as  notas  taquigráficas  desta  reunião,  acompanhadas  de  pedido  de
providências para preservar e ampliar a Estação Ecológica de Fechos, mantendo-se
sob propriedade do município a zona de amortecimento da mencionada área.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão na 17ª Legislatura.

Sala das Comissões, 28 de janeiro de 2015.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 2/2/2015, as seguintes comunicações:
Do deputado André Quintão notificando seu afastamento do exercício do mandato a

partir  de  3/2/2015  para  assumir  o  cargo  de  secretário  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social. (- Ciente. Publique-se.)
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Do deputado Paulo Guedes notificando seu afastamento do exercício do mandato a
partir de 3/2/2015 para assumir o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento
e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais. (- Ciente. Publique-se.)

Do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  notificando  seu  afastamento  do  exercício  do
mandato a partir de 3/2/2015 para assumir o cargo de secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. (- Ciente. Publique-se.)

Do  deputado  Tadeu  Martins  Leite  notificando  seu  afastamento  do  exercício  do
mandato  a  partir  de  3/2/2015  para  assumir  o  cargo  de  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana.  (-  Ciente.
Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2015

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro
de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21
de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, passará

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - (...)
§ 1º- O cargo em comissão de recrutamento limitado é de investidura privativa de

servidor efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa que possua nível superior de
escolaridade, observadas as disposições constantes dos parágrafos seguintes.”.

Art. 2º - O inciso III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
III - no terceiro grau, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria-Geral Adjunta,

a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Polícia Legislativa, a Diretoria de
Comunicação Institucional, a Diretoria de Tecnologia da Informação, a Diretoria de
Recursos  Humanos,  a  Diretoria  de  Infraestrutura  e  Finanças,  a  Diretoria  de
Planejamento e Coordenação e a Procuradoria-Geral;”

Art. 3º - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do
Anexo desta resolução.

Art. 4° - O § 1º do art. 4º da Resolução 5.459, de 2 de fevereiro do 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.4º - (...)
§  1°  -  O reembolso  previsto  no  art.  3º  será  interrompido no período em que o

Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do “caput” do art. 59 da
Constituição do Estado, exceto se optar pela remuneração do mandato.”.
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Art. 5º - Fica transformado em cargo de Secretário-Geral Adjunto da Mesa, código
AL-DAS-2-01, um cargo de Chefe de Gabinete constante do Anexo II da Resolução
5.086, de 31 de agosto de 1990, alterado pela Resolução 5.126, de 21 de dezembro
de 1992, código AL-DAS-2-03.

Art. 6° - Ficam criadas sete Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -, de que
trata o inciso II do “caput” do art. 5° da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de
1993.

Art. 7° - Ficam revogados o § 2º do art. 21 da Resolução 5.086, de 31 de agosto de
1990; o inciso IV do § 2º do art. 2º e o inciso I, do § 2º do art. 3º da Resolução 5.198,
de 21 de maio de 2001; e o § 1º do art. 2º da Resolução 5.459, de 2 de fevereiro de
2014.

Art. 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
“ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
- Secretaria-Geral Adjunta da Mesa - SGA: gerir as ações de suporte às atividades

de assessoramento à Mesa e às Comissões da Assembleia no processo legislativo,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional.

-  Diretoria-Geral  Adjunta  -  DGA:  gerir  as  ações  estratégicas  de  suporte  às
atividades institucionais e supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação
do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão.

- Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte
temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  Comissões  e  acompanhar  e
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional.

- Diretoria de Polícia Legislativa - DPOL: gerir, no nível estratégico, as ações de
policiamento,  segurança e vigilância,  de modo a contribuir  para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

-  Diretoria  de  Comunicação  Institucional  -  DCI:  gerir  as  ações  estratégicas  de
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comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de  jornalismo,  relações
públicas e marketing institucional, a partir da visão estratégica e da atuação planejada
de comunicação integrada, sistemática e contínua, bem como do sistema integrado
de transmissão dos sinais  da TV Assembleia em todo o território  do Estado e as
ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura das
atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio da
produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional.

- Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para
que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

-  Diretoria  de  Infraestrutura  e  Finanças  -  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de
finanças, de controle patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir
para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua  missão
institucional.

-  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  -  DTI:  gerir  as  ações  estratégicas  de
sistemas de informação,  de  modo a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa
desempenhe adequadamente sua missão institucional.

- Diretoria de Planejamento e Coordenação - DPC: gerir as ações de planejamento
e  gestão  estratégicos,  de  sistematização  e  normatização  de  procedimentos
administrativos, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional.

- Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,
representá-la  judicial  e  extrajudicialmente,  de  modo  a  contribuir  para  que  a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2015.
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Mesa da Assembleia
Justificação: Tem este projeto de resolução o objetivo de modificar dispositivos das

Resoluções nºs 5.086, de 31 de agosto de 1990, 5.134, de 10 de setembro de 1993,
5.198,  de  21  de  maio  de  2001,  e  5.549,  de  2  de  fevereiro  de  2014.  Com  isso,
pretendem-se promover alterações nos seguintes tópicos de dispositivos contidos na
legislação que rege a estrutura e o funcionamento da Casa: nos requisitos para a
ocupação  de  cargos  em  comissão  de  recrutamento  limitado;  na  estrutura
organizacional  da Casa, com a criação e a fusão de órgãos do terceiro grau;  na
interrupção do reembolso do auxílio-moradia ao parlamentar investido em cargo de
ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal,
de território e de prefeitura de capital ou de chefe de missão diplomática temporária,
ressalvada a hipótese de se optar pela remuneração do mandato parlamentar;  na
transformação de um cargo de chefe de gabinete em um de secretário-geral adjunto
da Mesa; e, por fim, na criação de funções gratificadas de nível superior - FGS.

O objetivo de se implementarem as medidas ora propostas é o de elevar o grau de
eficiência e eficácia das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa, na
busca da excelência do cumprimento de seu papel institucional.

Vale destacar que a proposição atende a todos os requisitos relativos aos seus
aspectos formais, uma vez que a Mesa da Assembleia dispõe de competência para
apresentar projeto de resolução que vise à alteração da estrutura organizacional da
Casa.  Além  disso,  está  em  conformidade  com  as  exigências  de  natureza
orçamentária, financeira e fiscal.

Diante  da  importância  da  matéria,  solicitamos  seja  aprovada  a  proposição  ora
submetida aos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente deu ciência ao Plenário,  na  1ª  Reunião Ordinária  da 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 3/2/2015, da comunicação do deputado
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Agostinho Patrus Filho em que informa a constituição do Bloco Compromisso com
Minas Gerais, para a sessão legislativa de 2015, e a indicação de seu nome para
líder do referido bloco (Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2015

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 3/2/2015
Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares  e  João  Leite;
aprovação  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  1  a  4/2015  (encaminhando  as
Indicações nºs 1 a 4/2015, respectivamente),  do governador do Estado - Ofício nº
1/2015 (encaminhando o Projeto  de  Lei  nº  1/2015),  do presidente do  Tribunal  de
Justiça  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:
Projeto  de  Resolução  nº  1/2015  -  Projeto  de  Lei  nº  2/2015  -  Comunicações:
Comunicação do deputado Agostinho Patrus Filho - Oradores Inscritos: Discursos dos
deputados  Léo  Portela  e  Gustavo  Valadares,  da  deputada  Celise  Laviola  e  dos
deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio  -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase:
Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses

Gomes - Alencar da Silveira Jr.  - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -
Celise Laviola - Cristiano Silveira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dirceu Ribeiro
- Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê
- Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair
Nogueira - João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo
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Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos - Missionário
Márcio Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago
Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Às 14h6min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Doutor Wilson Batista,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.
O  presidente  -  Em discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado

Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa - Presidente, em primeiro lugar, queria cumprimentar a

nova Mesa, que assume os trabalhos desta Casa para o próximo biênio. Na leitura da
ata  feita  pelo  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  este  parlamentar  não  ouviu  a
mensagem encaminhada pelo governador Fernando Pimentel durante a nossa posse.
Portanto, solicito à Presidência desta Casa que conste na ata, na íntegra, o discurso
proferido  pelo  vice-governador  e  ex-1º-secretário  desta  Casa,  Antônio  Andrade.
Causou-me grande estranheza a referida mensagem ter-se preocupado muito mais
em criticar o governo que se encerrou no dia 31 de dezembro do que, precisamente,
em  mostrar  as  ações  que  o  atual  governo,  que  obteve  vitória  nas  urnas  -  e
reconhecemos  isso  -,  pretende  implementar  no  nosso  estado.  Então,  presidente,
gostaria  que  constasse  em  ata  todo  esse  discurso.  Até  porque,  agora,  este
parlamentar fará questão de acompanhar a ata todos os dias, sobretudo para saber a
opinião de determinados parlamentares, conhecer o que pretendem implementar e as
ações  que  os  levaram  a  tomar  determinadas  decisões.  Repito  novamente  que  o
discurso  lido  pelo  vice-governador  Antônio  Andrade  durante  a  posse  dos
parlamentares no dia 1º/2/2015 deve constar em ata.
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O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o
deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo  Valadares  -  Presidente  deputado Adalclever,  mais  do  que
discutir  a  ata,  gostaria  de  fazer  uma  questão  de  ordem.  Falo  em  nome  de  76
parlamentares. Emitirei o sentimento, que acredito, permeia 99% dos gabinetes. Um
parlamentar desta Casa, sozinho, desarquivou mais de 2 mil projetos de lei na manhã
de ontem. Ele se encontrava no primeiro lugar da fila para protocolar e desarquivar
projetos de deputados que perderam a eleição,  deixando muito pouco -  para não
dizer absolutamente nada - para os demais parlamentares. Deputado e presidente
Adalclever Lopes, a primeira solicitação que faço é que alguma medida seja tomada
pela nova Mesa para corrigir isso. E faço também um desafio: darei um prazo a esse
parlamentar. Que venha a este Plenário esta semana - não precisa ser hoje - para
discorrer a respeito de apenas 10% dos projetos dos quais pediu desarquivamento.
Não quero a sua totalidade, não quero a metade, quero apenas que discorra sobre
10% dos projetos. O que houve foi um desrespeito a esta Casa, um desrespeito aos
novos parlamentares de qualquer partido, dos dois blocos de governo, dos blocos de
oposição. O que foi feito é um desrespeito. De forma personalista, infelizmente, um
parlamentar tomou essa atitude. Quero uma posição firme da Mesa da Assembleia
para que isso seja corrigido e darei a esse parlamentar como prazo até o final desta
semana, para vir em Plenário discorrer a respeito do teor de apenas 10% dos projetos
de lei por ele desarquivados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado João Leite.
O deputado João Leite - A sua assessoria está sempre muito atenta, presidente.

Acompanhei a leitura da ata e gostaria de falar da nossa tristeza ao ver como temos
em nosso país um Poder Legislativo tão desrespeitado. Primeiramente, o chefe do
Poder  Executivo  -  governador  eleito  de Minas Gerais  -  sequer  veio à Assembleia
Legislativa  na  posse  dos  deputados.  Ele  mandou  o  vice-governador  ler  uma
mensagem, que nos trouxe estranheza. O início da relação entre nós, deputados, e o
governador é a pior possível. O governador nos desrespeitou. Fiquei imaginando que
não conseguiria permanecer ouvindo aquilo que estava sendo lido, o desrespeito com
o meu partido, o desrespeito com companheiros que estiveram nos governos dos
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senadores  Aécio  Neves  e  Anastasia,  do  ex-presidente  desta  Casa,  Alberto  Pinto
Coelho.  Quando  levantei  e  deixei  o  Plenário,  fiquei  imaginando  os  que  foram
secretários desses governos, como o deputado Braulio Braz, gente de todo respeito
nesta Casa. O governador desrespeitou todos nós que fomos secretários de governo,
o deputado Hely Tarqüínio. Imaginei que todos deveriam ter saído deste Plenário.
Houve um ataque gratuito a todos nós, porque pertencemos ao governo. Ele, que não
estava presente, disse na mensagem que o choque de gestão não resultou em nada.
Desconheceram tudo,  os  cortes que efetuamos e a dificuldade de administrar.  Sr.
Presidente,  é  lamentável.  Vamos  com  todas  as  forças  lutar  contra  os  conselhos
populares,  isso  é  a  “cubanização”  de  Minas  Gerais.  O  Congresso  já  rechaçou.
Trouxeram essa D. Lígia para cá para tentar implantar esses conselhos. Cuba aqui,
não. O Sr. Pimentel manda onde ele fez o Porto de Mariel, mas em Minas Gerais há
Assembleia  Legislativa,  há  Parlamento.  Vamos  resistir  à  criação  de  assembleias
legislativas escolhidas pelo PT nas regiões de Minas Gerais. Aqui não.

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

- O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 1/2015*

Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2015.
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 do Senhor Jorge
Raimundo Nahas para o cargo de Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG.

A referida Fundação tem por  finalidade prestar  serviços de saúde e assistência
hospitalar  de  importância  estratégica  estadual  e  regional,  em  nível  secundário  e
terciário de complexidade, por meio de hospitais organizados e integrados ao Sistema
Único de Saúde - SUS, bem como participar da formulação, do acompanhamento e
da  avaliação  da  política  de  gestão  hospitalar,  em  consonância  com  as  diretrizes
definidas pela Secretaria de Estado de Saúde - SES.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1/2015
Indicação do nome do Sr. Jorge Raimundo Nahas para o cargo de presidente da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 2/2015*
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2015.
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 do Senhor Célio
Dantas  de  Brito  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  autarquia  Departamento  de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

A referida autarquia tem por finalidade assegurar soluções adequadas de transporte
rodoviário  de  pessoas  e  bens,  no  âmbito  do  Estado,  observadas  as  diretrizes
definidas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP.

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

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

INDICAÇÃO Nº 2/2015
Indicação do nome do Sr. Célio Dantas de Brito para o cargo de diretor-geral do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.
- À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 3/2015*
Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2015.
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  do  Senhor
Roberto do Nascimento Rodrigues para o cargo de Presidente da Fundação João
Pinheiro - FJP.

A referida  Fundação  tem  por  finalidade  realizar  estudos,  projetos  de  pesquisa
aplicada,  prestar  suporte  técnico  às  instituições  públicas  e  privadas,  formar  e
capacitar recursos humanos, bem como coordenar o sistema estadual de estatística,
observadas as diretrizes formuladas pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG.

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

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

INDICAÇÃO Nº 3/2015
Indicação  do  nome do  Sr.  Roberto  do  Nascimento  Rodrigues  para  o  cargo  de

presidente da Fundação João Pinheiro - FJP.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 4/2015*
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2015.
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  do  Senhor
Renato Fraga Valentim  para o cargo de Presidente da Fundação Ezequiel  Dias  -
FUNED.

A referida Fundação tem por finalidade promover pesquisas para o desenvolvimento
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científico  e  tecnológico  no  campo  da  saúde  pública,  pesquisar  e  produzir
medicamentos  e  realizar  análises  laboratoriais  no  campo  dos  agravos  à  saúde
coletiva, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de
saúde, conforme prescrição contida no art.229 da Lei  Delegada nº 180, de 20 de
janeiro de 2011.

O  indicado  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em
instituições públicas, preenchendo os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da
FUNED.

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

INDICAÇÃO Nº 4/2015
Indicação do nome do Sr. Renato Fraga Valentim para o cargo de presidente da

Fundação Ezequiel Dias - Funed.
- À Comissão Especial.

“OFÍCIO Nº 1/2015*
Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência  o  anexo  projeto  de  lei,  que

autoriza  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  a  transferir  recursos
consignados  em  seu  orçamento  para  o  custeio  de  despesas  do  Colégio  de
Presidentes  dos  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil,  como  requisito  formal  para  a
legalidade da transferência de recursos, nos termos expostos na justificativa que o
acompanha.

Atenciosas saudações.
Desembargador  Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI Nº 1/2015

Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para
o custeio de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.
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Art.  1º  -  Fica  autorizado  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  a
transferir,  anualmente,  valor  correspondente  à  anuidade  destinada  ao  custeio  de
despesas, para o Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

Art.  2º  -  A transferência  dos  recursos  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  será
condicionada à celebração de convênio específico com o Colégio de Presidentes de
Tribunais de Justiça do Brasil e ao atendimento do disposto no art. 4º da Lei nº 4.320,
de 17 de marco de 1964, bem como no art. 4º, I, f e art. 26 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º - Ficam convalidados os pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais em favor do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, a
título de anualidade, no período compreendido entre os anos de 2007 e 2014.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação:  O Colégio  de  Presidentes de Tribunais de  Justiça do Brasil  é  uma

sociedade civil, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, integrada pelos Presidentes
de Tribunais  de  Justiça  de  todo  o  país,  cujos  objetivos  referem-se  à  defesa dos
princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário, especialmente
do  Poder  Judiciário  Estadual;  à  integração  dos  Tribunais  de  Justiça  em  todo  o
território  nacional;  ao  intercâmbio  de  experiências  funcionais  e  administrativas;  ao
estudo  e  ao  aprofundamento  dos  temas  jurídicos  e  das  questões  judiciais  que
possam  ter  repercussão  em  mais  de  um  Estado  da  Federação,  buscando  a
uniformização de entendimentos, com foro na Capital Federal.

Importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
firmou-se  como uma das  lideranças mais  destacadas  do Colégio  de  Presidentes,
tendo ocupado, inclusive, a presidência do órgão de direção dessa entidade. De outro
lado, o Colégio de Presidentes consolidou-se como canal privilegiado de interação
institucional do tribunal mineiro com seus congêneres da federação, o que vem ao
encontro do objetivo de fortalecer as relações e a integração com outros tribunais,
poderes  e  instituições,  elemento  que  consta  expressamente  do  planejamento
estratégico do tribunal.

Com  efeito,  a  troca  de  informações  e  o  planejamento  de  ações  em  contexto
federativo  promovidos  pelos  dirigentes  máximos  dos  tribunais  de  justiça  têm
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propiciado avanços conceituais e operacionais em diversos projetos que interessam
ao TJMG, entre os quais se destacam a justiça colaborativa, o PAI-PJ - a cidadania
do louco infrator; modernização do Judiciário e a Implantação do Processo Eletrônico;
novos rumos na execução penal;  penas alternativas; a experiência dos chamados
balcões  de  justiça  e  cidadania  e  a  implantação  do  Sistema  Nacional  de  Fluxo
Eletrônico de Cartas Precatórias.

Ocorre que, como entidade civil sem fins lucrativos, o Colégio de Presidentes não
dispõe  estatutariamente  de  receitas  próprias,  o  que  finda  por  trazer  entraves
operacionais para o custeio das atividades da entidade, razão pela qual ela decidiu
estabelecer,  em 2003,  uma contribuição anual  a ser repassada pelos  tribunais de
justiça que a integram.

A fim de garantir a juridicidade dos repasses, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
encaminhou consulta ao Tribunal de Contas do Estado, indagando expressamente
sobre a legalidade do custeio de despesas do Colégio de Presidentes com recursos
oriundos  do  TJMG,  bem  como o  instrumento  jurídico  hábil  para  tanto.  Conforme
decisão final unânime do TCE, no âmbito do Processo 896576, publicada em 1º de
outubro de 2013, restou assentado que “é possível a transferência de recursos, a
título  de  custeio  de  despesas,  a  entidades  formadas  pela  associação  de  órgãos
públicos de envergadura constitucional, mediante convênio, desde que autorizada por
lei  específica, prevista na Lei  Orçamentária Anual e em observância às condições
estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  orçamentárias,  conforme  previsto  na  Lei
4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar nº 1.001/2000, art. 4º, I, f e art. 26”.

Ainda no intuito de reforçar a juridicidade dos repasses de recursos para o custeio
de despesas do Colégio de Presidentes, é de se anotar que o Tribunal de Contas do
Paraná fixou entendimento de que “é possível o pagamento de anuidade ao Colégio
Permanente  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça,  entidade  privada  sem  fins
lucrativos, que defende interesses institucionais de relevância pública, condicionado à
existência de previsão orçamentária e celebração do competente instrumento que o
autorize”  (Acórdão  nº  1371/2010  -  Tribunal  Pleno,  anexo).  Da  mesma  forma,  o
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Tocantins  posicionou-se  pela  juridicidade  dos
repasses,  nos  seguintes  termos:  “...  a  referida  contribuição  (despesa),  para  ser
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realizada  deverá  observar  incondicionalmente  os  seguintes  requisitos:  estar
plenamente de acordo com as normas que regem a Administração Pública; deverá
ser  autorizada  por  lei  específica;  atender  às  condições  estabelecidas  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais,
devendo ainda ser consignada em rubrica própria, cuja despesa destine-se a Pessoa
de Direito Privado sem fins lucrativos e finalmente atender aos objetivos propostos
pela  referida  instituição,  que  é  a  defesa  de  princípios,  prerrogativas  e  funções
institucionais, integração, uniformização e intercâmbio de experiências funcionais do
Poder Judiciário em todo o Território Nacional” (Resolução nº 4.495/2002).

Na esteira do entendimento das cortes de contas, o encaminhamento do presente
Projeto de Lei tenciona criar as condições legais para realização dos repasses, ao
autorizar expressamente, no art. 1º, a transferência de recursos para o Colégio de
Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil e condicionar o repasse à celebração de
convênio específico com a menção expressa ao respeito às normas legais incidentes
na matéria (art. 2º).

Por  fim,  esclarecemos  que  a  despesa  decorrente  do  PL  correrá  a  conta  do
orçamento consignado ao Tribunal de Justiça e há dotação orçamentária suficiente
para custear essa despesa.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO PAGAMENTO DE ANUALIDADES AO COLÉGIO DE
PRESIDENTES - 2015, 2016 E 2017 - VALOR DE R$1.000,00/MÊS

*  -  O  impacto  orçamentário  do  pagamento  de  anualidades  ao  colégio  de
presidentes, de 2015 a 2017, foi publicado no Diário do Legislativo, de 5.2.2015.

- 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.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Rita,  presidenta  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Legislação
Participativa do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento nº
8.282/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Cap-Corv. Márcio Oliveira Mesquita, capitão dos portos da Capitania Fluvial do
São Francisco, prestando informações relativas ao Requerimento nº 9.062/2014, da
Cipe São Francisco.
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Da Sra. Eneida Magalhães de Lima, superintendente operacional da Copasa em
Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento nº 9.169/2014, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,  superintendente  administrativo
adjunto da Presidência do Tribunal  de Justiça, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 9.311/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Marco  Antônio  de  Rezende Teixeira,  secretário  de Casa Civil,  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 9.073/2014, da Comissão de Assuntos
Municipais;  7.604,  8.171,  8.939 e 8.964/2014, da Comissão de Direitos Humanos;
9.010/2014, da Comissão de Educação; 8.703 e 8.796/2014, da Comissão de Meio
Ambiente; e 8.622/2014, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de
Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  9.303/2014,  da
Comissão de Saúde.

Do Sr. Rasível dos Reis Santos Junior, secretário da Saúde de Betim, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 8.985/2014, da Comissão de Saúde.

Da  Sra.  Renata  Barreto  Preturlan,  chefe  de  gabinete  do  Ministério  da  Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 9.205/2014, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Rogério de Melo Franco Assis Araújo, delegado-geral de Polícia e chefe de
gabinete  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 8.205/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Virgílio Sebastião Vitor, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Dourada,
comunicando a composição da Mesa desse legislativo para o biênio 2015-2016.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

- O Projeto de Resolução nº 1/2015 foi publicado na edição anterior.
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PROJETO DE LEI Nº 2/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5/2011)

Dispõe sobre isenção do pagamento das tarifas de consumo de energia elétrica
para famílias de baixa renda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, com base no art. 40, § 5º, da Constituição do Estado, a

isenção de pagamento da tarifa de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse
serviço para famílias de baixa renda.

§  1º  -  Para  fins  desta  lei,  será  considerada  família  de  baixa  renda aquela  que
possuir renda mensal per capita máxima de até um salário mínimo local, excluídos os
valores  recebidos  a  título  de  auxílios  previdenciários  e  demais  programas
assistenciais municipais, estaduais e federais, como o Bolsa-Família e similares.

§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, a comprovação da renda poderá
ser feita por qualquer meio legalmente hábil, inclusive pelo cadastro de programas
assistenciais como o Bolsa-Família, entre outros.

§ 3º - A referida isenção valerá apenas para imóveis exclusivamente residenciais da
área urbana ou rural, ficando garantida para o consumo de até 100 (cem) KWh por
mês, sendo devidos os pagamentos somente daquilo que exceder esse limite.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias, garantindo o
aporte  dos  recursos  financeiros  necessários  à  implementação  do  benefício,
observadas as exigências da competente dotação orçamentária.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2015.
Iniciativa popular
- 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.

Comunicações
- É  também  encaminhada  à  presidência  comunicação  do  deputado  Agostinho

Patrus Filho.
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Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Léo Portela.
O deputado Léo Portela - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é com

alegria,  honra e temor a Deus que hoje inauguro a minha participação na tribuna
desta  egrégia  Casa de leis.  Representar  os  anseios  de  54.602 mineiros  que  me
fizeram  o  deputado  estadual  mais  votado  do  PR  faz  com  que  o  meu  coração
transborde de júbilo e alegria. No Parlamento das Alterosas, manterei com denodo e
abnegação a nossa incansável luta em defesa da vida, da família e contra as drogas,
mal que assola esperanças e futuros.  Consciente da responsabilidade que me foi
conferida  pela  vontade  soberana  das  urnas,  irei  me  empenhar  em  demonstrar
inequivocamente a circunstancialidade existente no Estado Democrático de Direito
que faz materializar a identidade perfeita entre representante e representados. Por
fim,  Sr.  Presidente,  no  debate  sadio  entre  a  tese  e  a  antítese  democrática,
produziremos aqui, com bastante empenho e atenção, a síntese transformadora da
realidade dos mineiros.

Agradeço a todos que confiaram em nosso mandato, em nossa bandeira de lutas.
Prometo total empenho, atenção e vigilância constante para que o Estado continue
num desenvolvimento e  crescimento sustentáveis  e  principalmente com igualdade
social e econômica para todos os mineiros. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  acumulo  o  tempo  do  orador

anterior? Ele foi muito rápido.
Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  gostaria  de  iniciar  minhas

palavras  dando  boas-vindas  aos  76  colegas  que  hoje  iniciam  para  valer  a  18ª
Legislatura.  Gostaria  de  desejar  a  todos  quatro  anos  de  bons  trabalhos  e  bons
debates para, no final das contas, fazermos de Minas Gerais um estado ainda melhor
e mais justo, mais igual para todos nós, mineiros.

Sr. Presidente, venho à tribuna nesta 1ª Reunião Ordinária desta legislatura para
cumprir um papel que cabia ao Sr. Fernando, governador do Estado, do PT, e que
não foi feito por ele. De forma equivocada, o vice-governador, no domingo passado,
no dia da nossa posse, veio a esta tribuna de maneira grosseira e mal-educada e fez
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um  pronunciamento  fugindo  completamente  do  que  pede  e  rege  a  Constituição
Estadual, em seu art. 90, inciso X, que diz que o governador deve remeter mensagem
e planos de governo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais quando da reunião
inaugural, expondo a situação do Estado. Não foi o que fez o senhor vice-governador.
Ele veio aqui ler esta mensagem, que tenho em mãos, deputado Tito Torres, e o fez
de maneira muito mal feita, sem ao menos respeitar a pontuação - e deveria respeitá-
la. Ele não respeitou os 77 parlamentares desta Casa, não respeitou o conjunto dos
mineiros  e  não  respeitou  a  pontuação  de um  texto  que  por  ele  não  foi  redigido,
porque se o tivesse escrito não o teria lido de maneira tão ruim como o fez no último
domingo.

Mas venho à tribuna, Sr. Presidente, para rebater, de forma muito clara e aberta - e
peço atenção das deputadas e dos deputados - o que foi colocado nesse discurso,
assinado pelo Sr. Fernando, governador do PT.

Disse ele: “Nos últimos 12 anos, sob a égide do choque de gestão, foi prometido
aos mineiros um estado enxuto e eficiente, calcado em estratégias de planejamento
que melhorariam a vida da população. Os resultados efetivos, porém, apontam, de
maneira inequívoca, a ausência de um resultado estruturador para o desenvolvimento
de um estado integrado”. Esse primeiro trecho do discurso muito mal redigido e mal
lido  deixa  claro  que  o  senhor  governador  Fernando,  do  PT,  e  o  senhor  vice-
governador, que foram eleitos para governar Minas Gerais, não conhecem a realidade
do Estado em que vivem. Eles não conhecem aquilo que foi feito e que foi mostrado
nos quatro cantos de Minas ao longo dos últimos 12 anos.

Ainda existe  o  que fazer?  Senhoras  e  senhores,  em especial  os  que estão  no
Plenário, não há dúvida de que ainda há muito a percorrer, de que ainda há muito
para se fazer para que o nosso estado seja o melhor estado do País para se viver, o
Estado  perfeito,  sem  defeitos,  sem  mazelas,  sem  problemas.  Ainda  há  muito  a
percorrer, mas muito foi feito e construído ao longo dos últimos 12 anos. O senhor
vice-governador disse:  “O desenvolvimento do Estado deve ser pensado de forma
integral e a formulação das políticas públicas estaduais precisa levar em conta as
desigualdades regionais”. Vejam, senhoras e senhores, não sabem o senhor vice-
governador e o senhor governador, que assinou tal mensagem, que, há 12 anos, o



123
____________________________________________________________________________

ex-governador  Aécio  criou  a  Secretaria de  Estado  Extraordinária para  o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, mantida pela
atual gestão, pela atual administração do Sr. Fernando, do PT, que desconhece a
estrutura  dessa  secretaria.  Não  sabe  ele  que,  de  forma  comprovada,  clara,
transparente, enquanto se gastava em outras regiões do Estado R$1,00, gastavam-
se, no Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri, R$3,00. Eles não sabem, não
estudaram a realidade do Estado, ou não quiseram saber. Estão aqui para propagar a
mentira,  para  criar  um  argumento  de  que  não  poderão  cumprir  as  promessas
mentirosas que assumiram na campanha porque receberam uma herança maldita.
Isso não existe. Nós, deputados do bloco de oposição, estaremos aqui vigilantes e
prontos para mostrar que deixamos Minas Gerais em perfeito estado, com dinheiro
em caixa, o recurso que foi utilizado para pagar o salário dos funcionários no mês de
janeiro,  referente a dezembro. O senhor secretário  de Planejamento,  por  diversas
vezes, foi à imprensa dizer que pegaram o Estado com déficit. Se tivessem assumido
o Estado com dívida não tinham gasto R$2.200.000.000,00 no dia 5 de janeiro para
pagar ao funcionalismo.

Mais do que isso, enquanto o Brasil conseguiu diminuir as desigualdades sociais
em  10,1%  -  essa  é  a  média  do  Brasil  -,  em  Minas,  elas  diminuíram,  deputado
Bonifácio Mourão, a quem vou conceder um aparte em seguida, em 10,9%. É o justo?
É o que queríamos? Não é, mas foi mais do que o governo do PT fez nacionalmente.
Foi mais do que os demais estados federados fizeram nos quatro cantos deste país.

O senhor governador Fernando, do PT, não deve saber de nada disso, pois só vai
conhecer o Estado a partir de agora, porque, ainda que não goste, terá a obrigação
de rodar os quatro cantos de Minas. Aí, sim, conhecerá o Minas Comunica, deputado
Nozinho, um programa que se iniciou pelo Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri,
para levar a telefonia celular a todos os municípios do Estado, e o Minas Comunica II,
criado  para  levar  essa  telefonia  a  todos  os  nossos  distritos.  Não  sabe o  senhor
governador Fernando, do PT, que os 224 municípios que não tinham ligação asfáltica
agora  têm,  e  que  essas  obras  também  começaram  pelo  Norte  de  Minas,  pelo
Jequitinhonha  e  pelo  Mucuri.  Não  sabe  o  senhor  Fernando,  do  PT,  que  uma
secretaria que foi administrada por vários colegas que aqui estão, em um segundo
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bloco  de  governo,  tem  um  programa  chamado  Travessia,  feito  para  diminuir
desigualdades sociais e que levou dinheiro das diversas Pastas do Estado a vários
municípios que necessitavam desse auxílio.  Que venham à tribuna defender  esse
projeto os senhores ex-secretários Agostinho Patrus, Cássio Soares e outros. Não
conhece esse projeto o senhor governador Fernando, do PT, mas vai conhecê-lo a
partir do dia em que resolver andar pelos quatro cantos de Minas.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, é um
prazer apartear V. Exa., que espelha em seu discurso a indignação dos deputados de
modo geral e de todos os presentes aqui no último domingo, por ocasião de nossa
posse. Era um momento solene, um evento para o qual os 77 deputados presentes
trouxeram suas famílias e convidaram seus amigos e no qual Minas Gerais se fez
representar por diversos segmentos sociais. No entanto, nessa ocasião, S. Exa., o
vice-governador  Antônio  Andrade,  representando  o  governador  Pimentel,  leu  uma
mensagem que despertou, em vez de entusiasmo, indignação e sonolência em todos
os que aqui estavam, porque foi totalmente inoportuna e desrespeitosa.

Não  poderíamos  reagir  naquele  momento,  pois  assim  estaríamos  descendo  ao
mesmo nível. Mas agora não podemos nos silenciar. Ele criticou o choque de gestão,
limitando-se ao choque de gestão nos espaços básicos da administração; mas esse
programa  foi  acompanhado  do  Estado  para  Resultados  e  da  Gestão  para  a
Cidadania. Portanto, estamos aqui defendendo o governo de Aécio Neves, Anastasia
e Alberto Pinto Coelho, do qual fizeram parte os deputados Antônio Jorge, Agostinho
Patrus  Filho,  Cássio  Soares,  Wander  Borges  e  Lafayette  de  Andrada,  todos
integrantes desta Assembleia Legislativa. Assim, nesta oportunidade, queremos dizer
que ocuparemos esta tribuna para mostrar o que foi realmente o governo tão criticado
pelo governador, na mensagem lida pelo vice-governador. Vamos mostrar o que foi na
verdade  o  choque  de  gestão,  que,  acompanhado  por  atos  praticados  por  Aécio
Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, foi objeto de elogios do Banco Mundial, por
meio  da  Sra.  Deborah  Wetzel,  em  documento  que  apresentaremos  aqui,  e  de
diretores do BID; e obteve a aprovação de agências internacionais, como a Moody´s
e Standard&Poor´s, que deram as melhores notas para nossos governos a partir de
Aécio Neves.
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Também mostraremos aqui  os índices de saúde,  ressaltando que a mortalidade
infantil caiu de 18% para 13%, o que ainda não é o ideal e está longe do que pede a
OMS - mas, em 2015, seguindo o mesmo ritmo, chegaremos ao número esperado.
Mostraremos ainda que a expectativa de vida em Minas Gerais aumentou para 75
anos, e no Brasil fica nos 72 anos.

Isso tudo, deputado Gustavo Valadares, de 2002 para 2012, durante os governos
Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Aguardem, pois nós vamos falar também
sobre a dívida pública. Fui relator da dívida pública do Estado de Minas Gerais, fui
relator  de  todas  as  dívidas  públicas  dos  estados  brasileiros,  e  vamos  mostrar  a
realidade, aqui, para todos os deputados. Realidade da qual o Sr. Antônio Andrade, o
governo Pimentel não está razoavelmente sequer informado.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, neste um minuto e pouco que me
resta, ainda tenho o que dizer. Pularei a parte em que ele fala da questão da gestão
sem planejamento. Já disse, deputado Mourão: assim como o Sr. vice-governador, o
governador, Sr. Fernando, do PT, não conhece, não sabe e não quer saber que em
Minas recebemos pessoas dos quatro cantos do Brasil,  para não dizer do mundo,
buscando exemplos daquilo que foi praticado aqui para colocar em prática nas suas
gestões mundo afora e - prestem atenção, Srs. Deputados da atual base de governo -
de como gastarmos menos com a máquina e mais com a população, diferentemente
do que vem propondo o Sr. governador Fernando, do PT.

Para  terminar,  Sr.  Presidente,  apresento  o  último  trecho.  Disse  o  Sr.  vice-
governador, lendo muito mal e sem respeitar a pontuação. Nesse aspecto, ressalto
que o Conselho Estadual de Saúde sequer foi regulamentado por lei estadual, o que
será feito. Não sabem o Sr. vice-governador, o Sr. governador Fernando, do PT, que o
Projeto  de  Lei  nº  4.427/2013,  encaminhado  a  esta  Casa  pelo  então  governador
Antonio  Anastasia  -  pasmem,  senhoras  e  senhores  -,  não  foi  votado  porque não
houve a concordância do partido que hoje administra o nosso estado, o Partido dos
Trabalhadores.  Por  uma  obstrução  sistemática  e  irresponsável  do  Partido  dos
Trabalhadores, não regulamentamos o Conselho Estadual de Saúde.

Terminando, Sr.  Presidente,  em termos de saúde -  quem diz não é o deputado
Gustavo Valadares, não é o ex-secretário Antônio Jorge, mas é o Ministério da Saúde
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-,  entregamos  Minas  com  a  melhor  saúde  do  Sudeste  e  a  4ª  melhor  do  Brasil.
Continuaremos  vigilantes  para  que  esse  governo,  mentiroso,  assuma  suas
responsabilidades e faça aquilo que deve ser feito: melhorar a vida dos mineiros, sem
mentira, com responsabilidade e transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Celise Laviola.
A deputada  Celise  Laviola*  -  Sr.  Presidente  Deputado  Adalclever  Lopes,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, queridos colegas desta Casa de Leis, amigas, amigos,
todos os presentes e os que nos acompanham pela TV Assembleia, boa tarde.

A Bíblia Sagrada, em Isaías, capítulo XLI, versículo 10, nos diz: "Por isso não tema,
pois estou com você, não tenha medo pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o
ajudarei;  eu  o  segurarei  com  a  minha  mão  direita  vitoriosa".  O  Senhor  tem  me
honrado e sei que a nossa vitória vem dele; sei também que Ele tem me sustentado
durante toda a minha vida! Chegamos até aqui para a honra e glória do nosso Senhor
Jesus!

Quero agradecer de coração a todos os 57.476 eleitores que em mim confiaram.
Sei  que  minha  responsabilidade  é  muito  grande,  mas  vou  seguir  cumprindo  os
compromissos assumidos e fazendo tudo para não decepcionar vocês. Cada um de
vocês foi importante e especial na minha caminhada; mais que isso, fazem agora
parte da minha história política. Assim, quero estar próxima de vocês - como meu pai
deputado  José  Laviola  e  meu  cunhado  deputado  José  Henrique  -,  tratá-los  com
carinho e respeito, defender suas ideias e representá-los com dignidade.

Conto com o apoio de vocês ao meu lado para exercer meu mandato. Agradeço-
lhes, mais uma vez, pois vocês me trouxeram até aqui.

Minha mãe D. Celita, a senhora foi exemplo, dando-me força e incentivo, cuidando
dos meus filhos e até de mim. Amo-a muito, mãezinha linda!

Mizael,  meu esposo,  como você foi  forte,  como me protegeu,  como me ajudou,
como foi parceiro, como segurou a minha mão e me fez seguir em frente. Agora quero
recompensá-lo e estar ao seu lado durante sua nova caminhada como prefeito de
Jampruca. Quero fazer isso com muito amor.

Meu  filho  e  minhas  filhas,  vocês  me  surpreenderam  com  tanta  maturidade  e
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compreensão e se desdobraram para que eu pudesse trabalhar. Todos tiveram papel
importante.  Meu coração de mãe ficou  dividido,  partido com a distância,  mas,  ao
mesmo tempo,  fortalecido com o apoio  de vocês:  Laviola Neto,  Joana e Priscilla.
Vocês são a razão do meu viver. Sou grata a vocês por me permitirem realizar esse
sonho.

Agradeço à minha irmã Lili Laviola, que me deu estrutura necessária para enfrentar
a batalha e me apoiou todo o tempo sem vacilar.

Meu sócio e sobrinho Saint Clair, você assumiu o nosso escritório com o apoio da
nossa equipe maravilhosa. Quero manifestar minha gratidão. Sua dedicação e seu
empenho têm como resultado a  nossa vitória,  minha,  sua e da nossa equipe  de
trabalho da Laviola, Cabral & Campanha.

Meu sobrinho Jorge Xavier, você também teve a paciência e o carinho de atender
às demandas jurídicas de nossos eleitores da região. Você sabe como foi importante
e é especial para mim.

Fernando Laviola, meu sobrinho, em muitos momentos, você deixou suas coisas e
seu trabalho para me acompanhar e foi companheiro, sendo essencial para minha
conquista  e,  com certeza,  é  parte dela.  Obrigada.  Até o  recém-chegado sobrinho
Rafael  entrou  na  luta,  cuidando  com  carinho  dos  meus  insistentes  pedidos  de
fisioterapia.

Cada um da família foi muito importante na minha jornada: sobrinhos, sobrinhas,
cunhados,  cunhadas,  tios,  tias,  primos,  primas.  Todos  tiveram  sua participação  e
colaboração valiosa para o nosso resultado. Agradeço de coração.

Em cada município pelo qual passei e que procurei, encontrei lideranças que me
ampararam e me levaram a cada um dos 57.476 votos que construíram nossa vitória.
Vocês me motivaram. Nunca vou esquecer esse carinho. Por isso agradeço e afirmo
que construiremos essa história juntos. Vocês serão os donos do nosso mandato.

Todos sabem que tive muitas perdas nesse período e que foi  muito sofrido. No
entanto, ganhei também. Ganhei com o coração bondoso do deputado Mauro Lopes,
que me abraçou como um pai e ainda me trouxe um irmão, o seu filho Adalclever,
nosso colega e hoje nosso presidente. Sem os dois, eu não estaria aqui. Obrigada.

Agradeço muito tudo o que fez por mim, o carinho e a segurança que me transmitiu
ao nosso querido Dinis Pinheiro. Você também está em meu coração.
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As  amizades  reais  permaneceram  mesmo  depois  da  ausência  do  nosso  Zé
Henrique e nos abrigaram. Serei  sempre grata aos deputados Lafayette Andrada,
Tiago Ulisses e especialmente a todos da bancada do PMDB. Não podemos deixar
de agradecer, então peço aos demais colegas que me permitam fazê-lo na pessoa do
companheiro Sávio, amigo querido.

Meus colegas da Assembleia foram muito importantes. Fiquei comovida com tanto
carinho.  Não  poderia  citar  todos,  porque  são  muitos,  por  isso  peço  licença  para
agradecer a todos na pessoa do Dudu, o Eduardo Moreira.

Finalmente agradeço a todos que foram a razão da minha decisão de enfrentar o
desafio e que, com o tempo, se tornaram minha motivação para, junto deles, mesmo
os que agora  optaram por  seguir  outro caminho,  vencer a batalha.  Minha valiosa
equipe de trabalho, amo vocês. Vocês foram os companheiros nos momentos difíceis
- e sabemos que não foram poucos -, sempre com uma atitude ou palavra de ânimo,
e  também  nos  momentos  de  alegria,  participando  de  cada  passo  da  nossa
caminhada.  Vocês  são  os  melhores.  Agora  temos  a  certeza  de  que  o  trabalho
continua. Muito obrigada.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Primeiramente, com a sua permissão,
gostaria de cumprimentá-la por estrear,  de maneira tão emotiva, tão verdadeira, a
tribuna da Assembleia de Minas.  Você vem de uma família  de  bons políticos,  de
pessoas comprometidas verdadeiramente com o povo. Cheguei aqui há 20 anos e
pude conviver com seu pai. Entrei com o José Henrique, em 1994, e também tive
uma convivência com o Laviola, que para nós era um mestre aqui na Casa, uma
pessoa de respeito, um conselheiro. Na verdade, uma pessoa a ser seguida pelas
suas atitudes corretas, sérias e verdadeiras. Fico feliz em ver sua família, sua mãe
que aqui está presente. O seu pai foi sucedido pelo José Henrique, que era o cara,
uma pessoa  conciliatória,  calma,  tranquila,  um  amigo verdadeiro,  e  você vem do
berço dessa família linda. Você tem a coisa mais importante, Celise Laviola, o suporte
familiar.

Estamos vivendo momentos em que os políticos são confundidos,  nivelados por
baixo. Mas eu tenho muito orgulho de ser político. Comecei minha vida pública como
vereador na Câmara de Montes Claros, sou médico e tenho orgulho de ser político.
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Tem gente que nem fala que é, de tanta vergonha que tem, mas eu tenho orgulho de
ser político, como tenho certeza de que você também tem orgulho de ocupar um
importante cargo de deputada estadual.  Então, ao cumprimentá-la,  também quero
cumprimentar os companheiros e companheiras que estão chegando pela primeira
vez. Esta é a Casa do povo. Desta tribuna vão ressoar todos os anseios do povo de
Minas Gerais.  Temos um grave desafio  em nossas mãos,  de  poder  exercer,  com
ética, com honra, com muita força, esse mandato sagrado que o povo nos deu.

Parabéns, seja bem-vinda e ocupe esta tribuna que foi ocupada pelo seu pai e pelo
seu cunhado. Com certeza absoluta, você jamais irá decepcionar seus eleitores, que
a trouxeram para cá. Felicidades a você.

A deputada Celise Laviola* - Obrigada.
O  deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)*  -  Também  não  poderia  deixar  de

manifestar  nosso  carinho  e  nosso  apreço  por  estar  aqui  representando  a  família
Laviola. Tive a oportunidade de estar aqui por dois anos e alguns meses no mandato
passado e  conheci  um grande homem, o  José Henrique,  um  homem íntegro,  de
palavra, sério e que, acima de tudo, defendia os interesses dos mais humildes. Por
isso não poderia deixar de manifestar minha alegria e o júbilo desta Casa. Tenho
certeza de que todos os pares que tiveram a oportunidade de conviver com seu pai e
com o José Henrique estão jubilosos com sua presença aqui.

Também gostaria de cumprimentar sua família, saudar a nova Mesa e os pares que
estão chegando. Que juntos possamos defender os interesses mais nobres para o
povo mineiro. Tenho certeza de que você será mais um grande exemplo da família
Laviola, uma família que sempre trabalhou em prol dos interesses mais nobres de
Minas Gerais. Venha com Deus e que Ele nos abençoe nessa nova empreitada.

A deputada Celise Laviola* - Amém. Muito obrigada.
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Celise, é com muita alegria

que recebemos V. Exa. Além de companheiros de bloco, que seremos, e também de
atuação  aqui  na  Assembleia  Legislativa,  é  também  uma  colega  nossa,  como
servidora da Casa. É um orgulho uma servidora da Casa ser deputada, assim como
foi o nosso saudoso companheiro José Henrique, que foi meu vizinho aqui em Belo
Horizonte, amigo de infância e adolescência. Então é um prazer estar aqui com você.
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Tenho  certeza  de  que poderemos  fazer  um  bom trabalho  e  fazer  avançar  Minas
Gerais, para estar cada vez mais próximos do nosso povo.

Eu já queria aproveitar este aparte para pedir a V. Exa. apoio a um projeto de lei
que tem a cara um pouco do que os Laviola aqui defenderam, que é a participação do
povo no processo da democracia. Muitos estranham isso, têm medo da democracia e
da participação popular. Estou apresentando um projeto de lei, para ser debatido com
o povo e com os deputados, que regulamenta a participação popular, para que o povo
dê opinião se o procedimento da educação vai bem ou mal, o que precisa melhorar;
para que o povo dê opinião sobre a saúde pública, se vai bem ou mal; que se reúna
em conselhos, que faça conferências. Deputada Celise, aprendi muito com o Laviola
e com o José Henrique que a democracia não é só votar. Isso é uma parte importante
da democracia, que nos dá esse poder de representar. Mas quem somos nós? Não
somos deuses para substituir  o  povo,  não é verdade? Quem somos nós? Somos
cidadãos eleitos, que representaremos o povo, mas que com o povo governaremos.
V. Exa. gostará muito desse projeto, porque ele tem a cara da participação popular,
dos  conselhos,  do  povo dando  opinião,  participando,  inclusive  por  internet.  Eu já
queria  pedir-lhe  apoio  para  que  regulamentemos,  como manda  a  Constituição,  a
participação do povo na gestão das políticas públicas. Parabéns.

A deputada Celise Laviola* - O deputado Rogério pode ter certeza de que minha
resposta  será  positiva,  lembrando  que  fui  a  primeira  assessora  da  Comissão  de
Participação Popular, junto com o deputado André Quintão, que teve a iniciativa de
formá-la.

O deputado João Leite (em aparte)* - Deputada Celise Laviola, V. Exa. continua
uma história nesta Casa. A história do seu pai,  a história do José Henrique, essa
família tão amada. Queria saudar toda a sua família aqui presente, acompanhando, e
desejar a V. Exa. muito sucesso.

Sabemos que V. Exa. conhece todos os atalhos desta Casa, trabalhou em tantas
experiências  desta  Casa  e  conheceu  especialmente  o  poder  da  Assembleia
Legislativa  em  trazer  a  participação  popular,  não  apenas  na  Comissão  de
Participação Popular. Está aqui o deputado Durval Ângelo, e a Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia é um espaço democrático de fala de toda a população de



131
____________________________________________________________________________

Minas Gerais. Tomo muito cuidado em relação a essas mudanças, a essa mudança
rechaçada pelo Congresso, pelo seu companheiro Eduardo Cunha, que foi um líder
contra a criação desses conselhos -  tentativa de “cubanização”  do Brasil.  V.  Exa.
conhece bem. Conhecia as audiências públicas regionais, depois passamos para o
orçamento  participativo,  e  agora  há  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental. E, no meio do ano, há sempre o acompanhamento da execução do
plano plurianual.

Sei que V. Exa. trará uma grande contribuição. Não poderia cessar a contribuição
dos Laviola nesta Casa. Estou muito feliz, minha irmã. Peço ao Senhor Jesus que
abençoe seu mandato. Conte conosco. Sei que V. Exa. é muito competente, conhece
muito bem a política, tem berço na política, e continuará ajudando, como o Laviola e o
José  Henrique  fizeram,  com  o  amor  que  tinham  pelas  pessoas,  pela  nossa
população, a população carente do nosso estado. Felicidades, minha irmã. Que Deus
a abençoe muito neste mandato conosco.

A deputada Celise Laviola* - Amém, deputado. Agradeço. V. Exa. sabe do carinho
que eu e toda a minha família temos pelo senhor. Somos irmãos em Cristo. Amém.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Obrigado,  presidente.  Queria  também,

presidente, da mesma forma, dar as boas-vindas às nossas colegas e aos nossos
colegas deputados que estão chegando.

Quero  agradecer  a  Deus  por  nos  conceder  aqui  mais  uma  grande  vitória.
Obviamente  ele  tem  coroado  de  êxito  o  nosso  trabalho.  Com  certeza,  estamos
prontos para mais quatro anos de trabalho efetivo no Poder Legislativo.

Quero também parabenizar a nova Mesa da Assembleia na pessoa do presidente,
deputado  Adalclever  Lopes.  Esperamos,  presidente,  que  V.  Exa.,  com  a  sua
experiência de vida, ao longo desse tempo, e observando outros presidentes que aqui
passaram, possa inclusive corrigir os erros do passado e tentar fazer o melhor no
exercício da sua presidência. Estaremos ao seu lado, presidente, para lhe dar apoio e
respaldar  as  suas  ações  no  Poder  Legislativo.  Desejamos  a  todos  os  novos
empossados  da  Mesa  sucesso.  E  que  o  Poder  Legislativo  seja  muito  bem
representado por essa nova Mesa.
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Quero ainda abordar alguns temas que foram objetos de discussão aqui, logo na
abertura dos nossos trabalhos. Em relação à questão do protocolo, levantada pelo
deputado Gustavo Valadares, quero apenas dizer a V. Exa. que é necessário que o
processo legislativo seja regulamentado. O Regimento está aí e precisa ser cumprido.
Da mesma forma que ele precisa ser cumprido, ele pode ser aperfeiçoado. Seria mais
democrático se disciplinássemos a matéria,  através de um projeto de iniciativa da
Mesa. Com a Mesa deflagrando esse processo, o projeto de resolução da Mesa seria
votado e conseguiríamos disciplinar essa matéria para evitar inclusive coisa que, pelo
que entendi,  não ficou muito bem acertada, Sr.  Presidente. Faltou pulso da Mesa
anterior ao permitir que servidor público, e não os deputados que compõem a Mesa, a
assessoria da Mesa, estabelecesse critérios para o protocolo. Para mim, isso foi uma
falha enorme. Isso não é papel de servidor da Casa, seja gerência, seja diretor de
processo legislativo,  seja secretário-geral  da Mesa.  Faltou pulso da Mesa anterior
para chamar para si e disciplinar essa questão do protocolo.

Por  outro  lado,  é  necessário  que  a  Casa  discuta  isso  -  quero  aqui,  presidente
Adalclever, fazer um apelo a V. Exa. e aos demais membros da Mesa -, para que
esse assunto seja disciplinado imediatamente. Que V. Exa. não delongue, não deixe
passar um prazo enorme, para tratar desse assunto, porque o tempo passa muito
rápido. É preciso que estejamos com esse assunto em pauta, para que os próprios
deputados tenham a oportunidade de contribuir e V. Exa. possa deflagar o processo
através da Mesa, disciplinando o assunto.

O outro tema, presidente, que requer iniciativa da Mesa é disciplinar o detalhamento
da questão do voto da eleição da Mesa. Tive a honra de ser o primeiro signatário da
Emenda Constitucional nº 91, que aboliu toda e qualquer forma de votação secreta no
âmbito do Poder  Legislativo.  Levei  12 anos para conseguir  aprovar  essa matéria.
Apresentei a primeira proposta, em 2001, e, somente em julho de 2013, conseguimos
avançar e votar. Mas o Regimento Interno, presidente, ficou sem o detalhamento de
como  seria  na  prática,  a  ponto  de  assistirmos  à  votação  de  um  requerimento
completamente descabido para que a votação fosse nominal.  É  uma iniciativa  de
tentar ajustar, acertar, mas completamente descabida. Se a Constituição do Estado
assim determina, não é o Regimento que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista
da hierarquia das leis, vai estar acima da Constituição.
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Entretanto, faltou disciplinar com mais detalhes como seria. Foi a primeira votação,
mas os deputados tiveram algumas dúvidas na hora de deflagrar esse processo e
colocá-lo em prática. Portanto, presidente Adalclever Lopes, solicito que V. Exa. peça
ao secretário-geral  da  Mesa a elaboração de um novo projeto de  resolução para
definir e clarear o sistema de votação para a votação da próxima eleição da Mesa.
Para não dizer que fará essa mudança somente quando estiver próxima à votação,
deflagre esse processo logo, para que realmente haja clareza.

Na hora em que o deputado se posiciona aqui, ele precisa ter um respaldo claro de
como procederá, dentro de uma orientação jurídica clara dentro do processo. Faltou
isso na primeira eleição da Mesa. Faltou até mesmo a opção de poder votar contra.
Diria que não se estabeleceu uma regra clara para isso. Podemos ter divergências
uns  com os outros,  e  isso  pode se  refletir  na  hora da  votação.  Tanto  é  que,  no
momento em que vamos colher assinaturas, às vezes o deputado não assina um
projeto,  mas  assina  outro,  porque,  em  determinados  temas,  ele  tem  uma  visão
diferente daquele que está deflagrando o processo legislativo por meio da iniciativa
de uma proposição.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Queria chamar a atenção do nosso
presidente,  deputado Adalclever  Lopes,  e do nosso 1º-secretário.  O senhor  é um
grande estudioso do assunto, e por diversas vezes tivemos a oportunidade de tratar
disso, mas, com todo respeito ao meu amigo, deputado Fred Costa - sei da sua luta,
da sua atuação, da sua busca por um bom mandato e, inclusive, da sua boa intenção
em apresentar ideias -, qualquer interpretação jurídica que leve ao absurdo tem por
prática jurídica ser rejeitada.

Então, presidente, peço que a Mesa avalie - já deixando como questão de ordem
um  pedido  oficial  -  se  não  está  levando,  nesse caso,  ao  absurdo  de  uma Casa
Parlamentar  plural  ficar  absolutamente  engessada  por  uma  ação  que  leve
exatamente a isto: um domínio, por um único parlamentar, de toda a norma, de todo o
processo legislativo,  porque é isso que vai  acontecer  a partir  de agora. Todas ou
praticamente todas as proposições que todos os deputados apresentarem daqui por
diante estarão sujeitas à anexação pelo autor de 1.200 proposições de leis que foram
reapresentadas. Isso leva, na exegese, no estudo do direito, no estudo das normas,



134
____________________________________________________________________________

ao absurdo, o que tem, por si só, nas normas práticas, na interpretação legal, de ser
rejeitado.

Repetindo:  deixo como questão de ordem, com todo respeito ao deputado Fred
Costa, à sua luta, ao seu trabalho, pois sei que é munido nesta Casa das melhores
intenções, mas, na base da interpretação legal normativa, não pode ser permitido
nada que leve a uma condição ou a uma condução do absurdo.  Se me permite,
deputado Sargento Rodrigues, na interpretação deste deputado, estamos criando um
absurdo jurídico ao permitir que uma Casa Legislativa plural - e esse deve ser o mote
do Parlamento, ser plural, ou seja, atender a todos os pontos de interpretação, todos
os pontos de vistas da sociedade - seja controlada em todo o seu processo legislativo
por apenas um dos 77 membros desta Casa.

Deixo aqui minha questão de ordem a respeito do assunto. Não estaríamos levando
às  raias  do  absurdo  legal  as  interpretações  desse caso,  talvez por  uma falta  de
regulamentação? Já pedimos que o presidente conduza o processo para que isso
não se repita em outras oportunidades, a fim de que a Casa e todo seu processo
legislativo, que tem de ser plural, e que tende a ser plural, não sejam dominados por
apenas um parlamentar, por mais respeito que eu tenha por ele, por sua luta, por seu
trabalho. Talvez pelo entendimento que possui, ele pode se aproveitar, no caso, de
um vácuo legal. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  o  aparte  ao  deputado  João  Vítor
Xavier. O Regimento dá ao deputado a prerrogativa de pedir desarquivamento. Isso é
claro.  Não  diria  que  é  um  absurdo  jurídico.  Podemos  tratar  aqui  daquilo  que  o
deputado Durval Ângelo falou o tempo todo no final da legislatura passada, ou seja,
de se invocar o princípio da razoabilidade. Dentro da administração pública - e esta
Casa é administração pública direta, o Poder Legislativo faz parte da administração
pública  direta  -,  podemos  indagar  se  é  razoável  um  único  deputado  pedir  o
desarquivamento.

Em relação à questão jurídica, deputado Fred Costa, não há o que questionar. O
Regimento prevê essa possibilidade para o deputado. Agora, é razoável? Posso, da
mesma forma, entender que não é razoável, até porque o deputado acompanhar a
tramitação desse número de projetos é humanamente impossível. É humanamente
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impossível  ele  dar  assistência  aos  próprios  projetos.  Falo  isso  porque  sou  um
deputado  de  dedicação  exclusiva  ao  processo  legislativo,  ao  Regimento,  à
apresentação  de  projetos.  Minha  vida  política,  no  exercício  de  minha  atividade
parlamentar,  é o processo legislativo. Cada deputado chega a esta Casa com um
perfil.  Certos  deputados  vão  mais  à  secretaria,  buscando  liberar  obras  para  sua
região, o que é legítimo. Outros são deputados de processo legislativo. Minha tônica
é o processo legislativo.

Da minha parte,  não acho razoável  apresentação de um. Se não é razoável,  é
possível que o presidente, por meio de seus colegas de Mesa, deflagre essa iniciativa
para que outros deputados também possam fazer correção no Regimento e pedir o
desarquivamento  de  outras  matérias.  Cada  deputado  pode  ter  um  percentual  de
projetos a desarquivar, talvez 10, 20 projetos. Isso deve ser feito em conformidade
com o número de deputados que perderam as eleições. A colocação em percentuais
seria  mais  apropriada  para  que  pudesse  ser  feito  o  desarquivamento.  Aí,  sim,  o
deputado poderia  ter  o  zelo  de  escolher  projetos  da  área  que mais  gostasse.  O
deputado poderia, por exemplo, escolher projetos da área da defesa do consumidor,
da área de meio ambiente, da área da saúde e da assistência social. O deputado teria
o  zelo  de  pegar  uma lupa e  analisar  projeto  por  projeto,  que seria  pinçado para
posterior desarquivamento.

Deixo essa posição de forma bem clara. Não há absurdo jurídico. A meu ver, há
falta  de  razoabilidade.  Não  é  razoável  porque  é  humanamente  impossível  um
deputado acompanhar  a  tramitação  de  500,  1.000 projetos,  mesmo que  seja  por
intermédio  de  desarquivamento,  porque  os  projetos,  a  toda  hora,  vão  de  uma
comissão para outra. É preciso acompanhamento. O projeto é apresentado após o
deputado ter uma ideia, que foi debatida com determinada comunidade, ou porque
sabe que determinada região está carente quanto àquela lacuna. Sabe, por exemplo,
que  a  prestação  do  serviço  público  não  está  a  contento.  Depois  de  entender  a
demanda, de enxergar a lacuna, há a ideia de chegar à nossa consultoria do gabinete
ou à consultoria da própria Assembleia e falar que está com aquela sugestão e que
gostaria  que a analisassem sob o  ponto  de  vista jurídico e  constitucional  e se é
possível apresentar o projeto. Deixo aqui essa questão da razoabilidade.
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Antes de conceder  aparte, deputado Rogério Correia, tenho de encerrar minhas
palavras.  Eu  o  daria  com  muito  prazer.  Já  em  janeiro,  tivemos  a  perda  de  três
policiais. Tivemos a perda de um policial civil, que foi morto. Tivemos a perda de um
policial  militar  da  Rotam,  após  a  viatura  ter  capotado,  quando em perseguição a
criminosos.  E tivemos  recentemente  a  morte  de  um  policial  próximo ao trevo  de
Itabirito, vítima de assalto. Quero dizer, presidente, da minha indignação quanto ao
que vem ocorrendo com nossos servidores da segurança pública. Obviamente isso
será objeto de tratativa na comissão de segurança pública.

Lá nós  vamos aportar  requerimentos,  pedindo que o  chefe da Polícia  Civil  e  o
comandante-geral da Polícia Militar  se empenhem ao máximo. Infelizmente, temos
uma corrente  de  políticos  no  nosso  país  que  costuma ver  muito  mais  o  lado de
direitos humanos daqueles  que violam as leis,  de bandidos e  criminosos.  A força
policial, presidente, parece que é algo que essas pessoas não conseguem enxergar.
Quero deixar isso registrado, presidente, já encerrando minha fala.

Em cerca de dois meses, tivemos a morte de dois policiais nos Estados Unidos.
Compareceram 20 mil pessoas no enterro, o governador do Estado, o prefeito e o
vice-presidente da República. Aqui no Brasil, João Vítor, mata-se policial, e parece
que  não  morreu  ninguém.  Infelizmente,  a  maioria  das  grandes  lideranças  que
defendem os direitos humanos parece que não conseguem enxergar que atrás de um
escudo, de uma farda temos seres humanos, pais de família, pessoas honradas, que
prestaram concurso público e que vão para as ruas defender a sociedade. Enquanto
dormimos em nossa casa com nossa família, são esses bravos e valorosos policiais
que estão na rua combatendo os crimes e nos defendendo. É necessário que nosso
país acorde, é necessário o endurecimento do direito penal. A polícia não consegue
trabalhar com a frouxidão das leis penais do jeito que estão.

Fica aqui o meu repúdio a esse tipo de violência. Estaremos aqui, mais uma vez,
com o mandato renovado para a defesa dos nossos companheiros e companheiras
que estão nas ruas, defendendo a população, mesmo com o sacrifício da própria
vida. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
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O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente,
quero  saudar  os  novos  colegas  que  aqui  chegam,  desejando-lhes  muito  sucesso
nesta caminhada.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Pedi aparte a V. Exa. porque precisava
terminar o raciocínio sobre a participação popular, que esqueci de citar, e o deputado
Durval  Ângelo,  muito bem, me lembrou. A emenda constitucional nº 12,  que é de
1994,  já  inseriu  na  Constituição  a  obrigatoriedade  de  o  governo  do  Estado
regulamentar a participação popular, conferências, conselhos e audiências públicas.
Sei  que o  governo passado,  do  PSDB,  não gosta  muito  de  participação popular,
nunca  gostou.  Era  mais  um  método  choque  de  gestão,  a  burocracia  e  os
computadores. É nossa obrigação, inclusive, como parlamentares, trazer à tona uma
participação popular maior.

Lembro-me, Cabo Júlio, de que fui vereador em Belo Horizonte, e o prefeito Patrus
Ananias  instituiu  o  orçamento  participativo.  Muitos  vereadores  conservadores
falavam: “Vamos perder o poder. Quem tem o poder para ditar obras é o vereador”. E
foi  demonstrado  o  sucesso  do  orçamento  participativo.  Os  vereadores  que
participaram  da  escolha  das  obras  com  os  moradores  nos  bairros  foram  todos
reeleitos, porque eles compreenderam a importância de o povo governar também.
Peço  a  V.  Exa.,  já  que  é  um  homem  do  povo,  apoio  para  o  projeto  que  estou
desarquivando.

O deputado Cabo Júlio* - Obrigado. Com certeza. Vou começar meu discurso e
serei  breve.  Relembro um pouco a nossa campanha,  quando disseram, deputado
Durval Ângelo, muitas vezes, que o governador Pimentel não gostava da polícia, que
não iria tratar bem da polícia.

Então, inicio enaltecendo as escolhas que o governador fez: o Cel. Bianchini, que já
entrou dando um show de bola; o Cel. Gualberto, do Corpo de Bombeiros, com quem
tive o prazer  de falar  hoje;  e o Dr.  Wanderson,  chefe da Polícia Civil.  Todos são
profissionais de ponta, de gabarito.

Deputado Durval, para quem dizia que o governador não gostava da PM, ontem, ele
autorizou a convocação de todos os excedentes do curso de formação de oficiais.
Gostaria que V. Exa. prestasse atenção nesse dado. Será a maior turma a participar
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desse curso em mais de 200 anos de história da Polícia Militar. Ele também autorizou
a  convocação  de  excedentes  do  curso  de  formação  de  sargentos,  soldados  que
passaram em concurso. Além disso, está autorizando a chamada dos excedentes do
concurso da Polícia Civil, assim como os oficiais médicos e enfermeiros excedentes.
Estamos com pouco mais de 30 dias de governo, e o governador - diziam que não
gostava da polícia - vem dando um show de bola. Devemos dar mérito ao Pimentel
pelo que está fazendo em pouco mais de um mês e ainda fará. Mas existem alguns
desafios a enfrentar. Quero narrá-los rapidamente.

Na próxima reunião trataremos da diminuição do interstício do prazo de promoção
dos  sargentos,  que  ainda  demora  muito.  Isso  está  na  carta-compromisso  que  o
governador fez com a tropa. Também trataremos da isonomia das promoções entre
os oficiais do CFO e do CHO, onde o tratamento é diferenciado. Estamos trabalhando
junto ao comando da PM e ao governador para que isso seja regularizado. Quanto
aos  excedentes  da  área  da  saúde  já  temos  a  informação  de  que  o  governador
autorizou a sua chamada. Trataremos ainda da diminuição do tempo de promoção
dos cabos e soldados. Por último, temos a força-tarefa, algo que o governo anterior
sempre disse que faria e fez quando morria um colega. Essa força-tarefa é composta
de policiais civis e militares que trabalham em crimes em que a vítima é agente de
segurança pública.

O deputado Léo Portela (em aparte) - Muito obrigado, deputado. Na oportunidade, é
importante salientar o excelente trabalho do secretário Bernardo Santana, do Partido
da República, à frente da Secretaria de Defesa Social. Ele está contribuindo de forma
brilhante para o crescimento da atenção que o governo tem dado a essa classe tão
importante  dos  policiais  civis  e  militares.  Saliento  ainda  que  o  secretário  está
implementando agora um grupo de trabalho que fará com que as guardas municipais
participem do Reds e tenham maior acesso à estrutura e ao aparato da segurança
pública no Estado de Minas Gerais.

O deputado Cabo Júlio* - Está na minha lista para falar. No Corpo de Bombeiros
também existem desafios. Durante a campanha, o governador disse que aumentaria
o seu efetivo e o instalaria em outras cidades. Para que V. Exas. tenham ideia, o
Corpo de Bombeiros  de Minas Gerais está presente apenas em 58 cidades. Isso
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significa  que  pouco  mais  de  10% dos  Municípios  do  Estado  possuem  Corpo  de
Bombeiros.  Em alguns  lugares,  a unidade mais próxima está  distante  300km. Se
houver um incêndio, só vai lá para levar as cinzas.

Precisamos  saudar  a  participação  efetiva  da  Polícia  Civil  na  campanha  do
governador  Pimentel  e  resgatar  a  sua  dignidade.  Algumas  delegacias  parecem
pocilgas, foram abandonadas ao longo do tempo.  Também não podemos falar  do
salário dos delegados, que é um dos piores do País. Para terem ideia, os delegados
do Piauí e do Maranhão ganham mais do que os delegados de Minas. Este é um
compromisso, deputado Durval Ângelo: resgatar, para não perdermos concursos. Às
vezes,  perdemos  um  delegado,  que  prefere  ser  técnico  em  outra  área  porque
ganhará mais.

Abordaremos a área de segurança prisional. Devemos exaltar a participação e o
papel  fundamental  do  secretário  Bernardo.  Indagaram  por  que  escolheram  um
político, um deputado, um advogado.

Ainda bem, porque,  se escolhessem um coronel  para  ser  secretário  de Defesa
Social,  iriam  dizer:  “ah,  ele vai  prestigiar  somente  a  Polícia  Militar  e  o  Corpo de
Bombeiros”. Se escolhêssemos um delegado, iriam dizer: “ah, vai prestigiar somente
a Polícia Civil”. Escolhemos alguém neutro, político, com boa penetração em todas as
áreas para fazer esse trabalho de articulação, inclusive política. A escolha foi nota 10.
O secretário está fazendo um belo papel.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Gostaria de destacar, em seu discurso -
nosso  amigo  deputado  Léo  Portela  também  já  abordou  isso  -,  que  o  secretário
buscou parceria no Ministério Público, nomeando Antônio de Pádova Marchi como
subsecretário de questões prisionais. O Antônio de Pádova - Padu - é do Conselho
Nacional  de  Criminologia  e  do  Conselho  Estadual  de  Criminologia,  então  alguém
muito preparado. Na questão do socioeducativo, convidou o desembargador Armando
dos Anjos, do Tribunal de Justiça, para ocupar essa subsecretaria fazendo uma ponte
com aquela instituição. Também levou a Polícia Federal para estar em uma secretaria
adjunta, em que há delegados e coronéis adidos trabalhando. A sociedade civil  foi
representada, quando colocou alguém indicado pelas Apacs, na diretoria de Apac da
secretaria. Além disso, Michael Rosa, assessor da Comissão de Direitos Humanos
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desta Casa, foi nomeado subsecretário da área de infraestrutura. Com isso, foi feita
uma ponte entre os direitos humanos e esta Casa Legislativa. Michael foi exonerado
semana passada para assumir o cargo de subsecretário. Bernardo Santana está de
parabéns. Ele está fazendo uma interlocução com toda a sociedade, vendo que a
questão da Secretaria Social é responsabilidade de todos.

O deputado Cabo Júlio* -  Deputado Léo Portela, o secretário Bernardo Santana
está dando  show.  De forma tranquila, ele é muito calado, está fazendo articulação
com os demais poderes. Isso é muito importante.

Vou terminar falando dos agentes de segurança prisional.  Estamos apelando ao
governador  para  que autorize  e  sejam  chamados  os  excedentes  do  concurso  de
agente de segurança prisional. São pessoas que fizeram concurso público e estão
aguardando. O governador Pimentel está muito preocupado com a área de segurança
pública,  portanto  podem  ficar  tranquilos,  amigos,  pois  tenho  certeza  de  que  ele
autorizará o chamamento dos agentes de segurança prisional.

Em pouco mais de 30 dias de governo, a atenção que o governador deu à Polícia
Militar é algo que merece ser reconhecido por todos nós. Se ele continuar nesse ritmo
-  autorizar  concursos,  chamar  excedentes  e  priorizar  a  atividade policial  -,  talvez
tenhamos um dos melhores governadores para a área de segurança pública. Aos que
temiam, a melhor resposta é essa que o governador está dando. Ele colocou um
secretário que integrou todas as áreas, chamou o Ministério Público, o Tribunal de
Justiça,  a  Polícia  Federal.  Ele  chamou todo o  mundo para  participar  de  políticas
públicas  de  segurança  pública.  Na  Polícia  Militar,  o  governador  autorizou  esses
excedentes.  Vou  apresentar  um  dado:  90%,  ou  quase  90%,  cerca  de  80%  dos
cadetes que passaram no concurso do curso de formação de oficiais são militares da
ativa,  oriundos  da própria  Polícia  Militar.  Com  esse ato,  o  governador  permitiu  a
progressão da carreira da nossa classe, ou seja, da ponta da linha - cabos, soldados
e sargentos. Quero deixar o nosso agradecimento ao governador por aquilo que já fez
nesse um mês, mas esperamos que faça muito mais. Isso irá melhorar a qualidade de
vida dos nossos policiais, pois um policial com melhor qualidade de vida, com melhor
estrutura, dará para o nosso verdadeiro patrão, que é a sociedade, uma qualidade de
segurança pública muito maior.
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O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Aproveitando  este  breve  aparte,
deputado Cabo Júlio,  quero  dizer  que a segurança pública  atualmente é a maior
prioridade do povo brasileiro e mineiro. Antigamente falava-se do binômio saúde e
educação,  mas  hoje  a  segurança  pública  tem  de  ser  enxergada  de  forma
diferenciada. Sinceramente, espero que o governador Pimentel possa dar prioridade,
através de atos efetivos, e valorizar a coisa mais importante que temos, o policial
militar. Ele é o ser humano que está ali se arriscando todos os dias.

Queria também aproveitar para trazer minha admiração e hipotecar o meu total e
irrestrito  apoio  ao  Bernardo  Santana,  secretário  de  Segurança  Pública,  grande
companheiro  e  amigo,  um advogado  conciliador.  Pode  ter  certeza  de  que,  nesta
Casa,  ele  terá  todo  apoio  para  exercer,  com  dignidade  -  sei  que  com  muita
dificuldade, mas com eficiência - essa grave missão que está em suas mãos, que é a
de coordenar a segurança pública do nosso estado.

Parabéns pelo seu discurso. Fica aqui também o meu apoio e a minha admiração
ao nome do secretário Bernardo Santana. Muito obrigado.

O deputado Cabo Júlio* - Terminando, ratifico o nosso reconhecimento ao trabalho
do secretário Bernardo Santana. Espero que ele continue assim. Ele é o verdadeiro
mineiro:  caladinho.  Ele  foi  articulando  aqui  e  ali  e  tem  mostrado resultado.  A ele
desejamos muito sucesso,  assim  como aos comandantes e à alta  cúpula que foi
escolhida para comandar a segurança pública de Minas Gerais.

Mais uma vez quero agradecer ao governador, em nome da Polícia Militar de Minas
Gerais, pelo tanto que ele já fez, em tão pouco tempo. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  inciso  I  do  art.  83  do

Regimento Interno, determina que o Projeto de Lei nº 5/2011, de autoria popular, que
dispõe sobre isenção do pagamento das tarifas de consumo de energia elétrica para
famílias de baixa renda, tenha sua tramitação reiniciada, nos termos do inciso I do §
1º do art. 180 do Regimento Interno. Sendo assim, a presidência atribui ao referido
projeto  o  nº  2/2015,  ficando  mantida  a  distribuição  às  Comissões  de  Justiça,  de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira.

Mesa da Assembleia, 3 de fevereiro de 2015.
Adalclever Lopes, presidente.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião  pelo  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  cujo  teor  foi  publicado  na  edição
anterior.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera a
Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo em 4/2/2015, o projeto foi distribuído à Mesa da
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Assembleia para receber parecer, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em epígrafe propõe alterações em quatro resoluções da

Assembleia  Legislativa,  com  a  finalidade  principal  de  promover  mudanças  na
estrutura administrativa da Casa.

A primeira alteração proposta é a nova redação do § 1º do art. 21 da Resolução nº
5.086,  de  1990.  Por  meio  dessa  alteração,  simplificam-se  os  requisitos  para  o
provimento de cargos em comissão de recrutamento limitado. Passa-se a exigir que a
nomeação  recaia  sobre  servidor  que  possua  nível  superior  de  escolaridade,
independentemente do nível de escolaridade do cargo efetivo de que seja titular. E,
para o provimento dos cargos de diretor-geral e de secretário-geral da Mesa, não
mais prevalece a necessidade de o servidor estar posicionado no nível especial da
respectiva carreira. Ainda em relação ao referido art. 21, propõe-se a revogação do §
2º,  segundo o qual “os cargos de Diretor e de Assessor poderão ser providos por
ocupante de cargo efetivo com escolaridade inicial de nível médio que tenha nível
superior de escolaridade e esteja posicionado no nível especial da carreira do cargo
de que seja titular, e o cargo de Chefe de Gabinete poderá ser provido por ocupante
de cargo efetivo com escolaridade inicial de nível médio que tenha nível superior de
escolaridade”.

O segundo e o terceiro artigos da proposição modificam a Resolução nº 5.198, de
2001,  para  alterar  a  composição  do  terceiro  nível  da  estrutura  administrativa  da
Secretaria da Assembleia. De acordo com o projeto, em sua redação original, uma
das  alterações  propostas  é  a  absorção  das  atribuições  da  Diretoria  de  Rádio  e
Televisão - DTV - pela Diretoria de Comunicação Institucional - DCI. Outra alteração
consistiria na fusão da Diretoria de Finanças com a Diretoria de Infraestrutura, dando
origem à Diretoria de Infraestrutura e Finanças. Além disso, seriam criadas, nesse
nível da estrutura administrativa, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria de
Polícia Legislativa e a Diretoria de Tecnologia da Informação. Contudo, entendemos
que,  neste  momento,  não seria  conveniente  manter  em  uma mesma diretoria  as
áreas  financeira  e  de  infraestrutura,  nem  retirar  da  Diretoria  de  Planejamento  e
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Coordenação a área de tecnologia da informação. Por essa razão, apresentamos as
Emendas nºs 1 e 2, a fim de promover essas adequações, bem como de detalhar as
atribuições de cada uma das unidades administrativas do terceiro nível da estrutura
da Assembleia.

Ainda sobre as alterações efetuadas na Resolução nº 5.198, de 2001, exclui-se, por
meio das revogações propostas no art. 8º do projeto, a exigência de ocupação por no
mínimo doze anos de cargo efetivo de analista legislativo ou de procurador para o
provimento dos cargos de diretor-geral e de secretário-geral da Mesa.

Por seu turno, o art. 4º da proposição, ao apresentar nova redação para o § 1º do
art. 4º da Resolução nº 5.459, de 2014, mantém a interrupção do reembolso previsto
no dispositivo alterado, ressalvando apenas a hipótese em que o deputado investido
em cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do
Distrito  Federal,  de  Território  e  de  prefeitura  de  capital  ou  de  chefe  de  missão
diplomática temporária optar pela remuneração do mandato parlamentar. Nesse caso,
apresentamos  a  Emenda  nº  4  com  a  finalidade  de  evitar  eventual  antinomia  na
norma.

Com a criação da Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, promove-se, por meio do art.
5º da proposição, a transformação de um cargo de chefe de gabinete em um cargo de
secretário-geral adjunto da Mesa, sem alteração da remuneração, de forma a não
implicar  elevação  de  despesa.  Considerando  que  existem  requisitos  para  o
provimento do cargo resultante da transformação de que trata o referido dispositivo,
apresentamos as Emenda nºs 3 e 5, para estabelecer os mesmos critérios adotados
para o provimento de cargos de mesmo nível hierárquico.

Há, ainda, no art. 6º do projeto, a previsão de criação de sete funções gratificadas
de nível superior,  destinadas às gerências operacionais a serem instituídas para o
desempenho  das  atividades  de  suporte  indispensáveis  à  estruturação  e  ao
funcionamento dos órgãos cuja criação se propõe.

Passando-se à analise dos aspectos formais da proposição, verifica-se que esta
Casa  possui  competência  privativa  para  deflagração  do  processo  legislativo  que
tenha  por  objeto  a  organização  do  Poder  Legislativo,  em  conformidade  com  o
disposto no inciso III do art. 62 da Constituição do Estado. Além disso, o Regimento
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Interno  deste  Parlamento  prevê,  na  alínea  “d”  do  inciso  VII  de  seu  art.  79,  que
compete privativamente à Mesa da Assembleia apresentar projeto de resolução que
vise, entre outros assuntos, a dispor sobre sua organização.

Relativamente  aos  aspectos  financeiros  e  orçamentários,  também  não  foi
constatada  nenhuma  impropriedade,  pois  a  Assembleia  vem  cumprindo
rigorosamente as determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Diante das razões expostas, verificamos que a proposição é de grande relevância
para o constante aprimoramento das atividades de suporte que a Casa presta aos
parlamentares no exercício de seus mandatos, inexistindo óbice à sua tramitação no
que tange aos aspectos jurídicos, formais, financeiros, orçamentários, fiscais e de
mérito.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 1/2015,

no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 5, a seguir redigidas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O inciso III do caput do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
III - no terceiro grau, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria-Geral Adjunta,

a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Polícia Legislativa, a Diretoria de
Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  a  Diretoria  de
Infraestrutura, a Diretoria de Finanças, a Diretoria de Planejamento e Coordenação e
a Procuradoria-Geral;”.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, alterado pelo Anexo do Projeto de

Resolução nº 1/2015, a seguinte redação:
“ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Resolução nº, de de de)
“ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
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ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES A QUE SE REFERE O INCISO III DO ART. 1º
DESTA RESOLUÇÃO

1  -  Secretaria-Geral  Adjunta  da  Mesa  -  SGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às
atividades de assessoramento à Mesa e às Comissões da Assembleia no processo
legislativo,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

2  -  Diretoria-Geral  Adjunta  -  DGA:  gerir  as  ações  estratégicas  de  suporte  às
atividades institucionais e supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação
do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

3 - Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte
temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  comissões  e  acompanhar  e
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional;

4 - Diretoria de Polícia Legislativa - Dpol: gerir, no nível estratégico, as ações de
policiamento,  segurança e vigilância,  de modo a contribuir  para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

5 - Diretoria  de Comunicação Institucional  -  DCI: gerir  as ações estratégicas de
comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de  jornalismo,  relações
públicas e marketing institucional, a partir da visão estratégica e da atuação planejada
de comunicação integrada, sistemática e contínua, bem como do sistema integrado
de transmissão dos sinais  da TV Assembleia em todo o território  do Estado e as
ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura das
atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio da
produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;
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6 - Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para
que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

7  -  Diretoria  de  Infraestrutura  -  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle
patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

8 - Diretoria de Finanças - DFI: gerir as ações estratégicas de finanças, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;

9  -  Diretoria  de  Planejamento  e  Coordenação  -  DPC:  gerir  as  ações  de
planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e
normatização de procedimentos  administrativos,  de  modo a  contribuir  para  que a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

10 - Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,
representá-la  judicial  e  extrajudicialmente,  de  modo  a  contribuir  para  que  a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O § 1º  e o inciso I do § 3º  do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de

agosto de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - (...)
§ 1º - O cargo em comissão de recrutamento limitado é de investidura privativa de

servidor efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa que possua nível superior de
escolaridade, observadas as disposições constantes dos parágrafos seguintes.

(…)
§ 3º - (…)
I  -  conte  doze anos  de  efetivo  exercício  na  Secretaria  da  Assembleia,  para  os

cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da Mesa; cinco anos, para os cargos
de Diretor, Procurador-Geral, Secretário-Geral Adjunto da Mesa e Chefe de Gabinete;
e três anos, para os cargos de Assessor e Procurador-Geral Adjunto;”.
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EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - O § 1º do art. 4º da Resolução 5.459, de 2 de janeiro de 2014, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (…)
§ 1º  -  O reembolso previsto  no  art.  3º  será  interrompido no período em que o

Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do caput do art. 59 da
Constituição do Estado, exceto se optar pela remuneração do mandato, hipótese em
que não se aplica o disposto no inciso II do caput.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
"Art. 5º - Fica transformado em cargo de Secretário-Geral Adjunto da Mesa, código

AL-DAS-2-04, símbolo de vencimento S-02, um cargo de Chefe de Gabinete, código
AL-DAS-2-03, constante do Anexo II da Resolução 5.086, de 1990.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de fevereiro de 2015.
Adalclever Lopes, presidente - Ulysses Gomes, relator - Hely Tarqüínio - Lafayette

de Andrada - Braulio Braz - Alencar da Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente deu ciência ao Plenário,  na  2ª  Reunião Ordinária  da 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 4/2/2015, da comunicação das bancadas
do PT e do PMDB e das representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do
PRB  e  do  Pros  em  que  informam  a  constituição  de  bloco  parlamentar  (Ciente.
Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/2/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Ofício nº 1/2015 (encaminhando o Requerimento Ordinário nº 1),
do  procurador-geral  de  justiça  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3  e  4/2015  -  Comunicações:  Comunicação das
bancadas do PT e do PMDB e das representações partidárias do PCdoB, PTdoB, PR,
PRB e  Pros  -  Interrupção e  Reabertura  dos  Trabalhos  Ordinários  -  Questões  de
Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos: Requerimento Ordinário nº 1; deferimento - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses

Gomes - Alencar da Silveira Jr.  - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago -
Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa -
Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte Bechir -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto -
João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo Portela -
Leonídio  Bouças  -  Marília  Campos  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Missionário  Márcio



150
____________________________________________________________________________

Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo
Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Marília  Campos, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
“OFÍCIO Nº 1/2015*

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2015.
Senhor Deputado,
Solicito,  na  forma  do  art.  180,  §  2°,  do  Regimento  Interno  dessa  Casa,  o

desarquivamento do PL 5165/2014, que fixa o percentual relativo ao ano de 2014,
para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 1/2015
Senhor Deputado,
Solicito,  na  forma  do  art.  180,  §  2°,  do  Regimento  Interno  dessa  Casa,  o

desarquivamento do PL 5165/2014, que fixa o percentual relativo ao ano de 2014,
para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,
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Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  -  A  presidência  passa  a  receber
proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 3/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.490/2014)
Dispõe sobre a implantação, por parte das entidades públicas de ensino superior do

Estado de Minas Gerais,  de cursos de nível  superior,  na modalidade de Ensino à
Distância - EAD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O item 4.2 do Anexo I da Lei n° 19.481, de 12 de janeiro de 2011, que

“institui  o Plano Decenal  de Educação do Estado”,  passa a vigorar acrescido dos
seguintes subitens:

“Anexo I
4 - Educação Superior
4.1 - Ações Estratégicas (...)
4.2 - Metas (...)
4.2.9 - As entidades públicas de ensino superior mantidas pelo Estado de Minas

Gerais implantarão, no prazo de 2 (dois) anos, programas de educação superior na
modalidade Ensino à Distância,  a serem oferecidos preferencialmente  na  rede de
escolas de ensino médio em cidades nas quais se constate a ausência de instituições
de ensino superior.”.

Art. 2° - O item 3.2.17 do Anexo I da Lei n° 19.481, de 12 de janeiro de 2011, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Anexo I
4 - Ensino Médio
- Ações Estratégicas (…)
- Metas (…)
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3.2.17 - Implantar laboratórios de informática conectados à internet em todas as
escolas, em até dois anos, garantindo-se suporte técnico, manutenção e atualização
dos equipamentos e programas e assegurando-se a sua utilização pela comunidade
para o acompanhamento dos programas de educação superior a que se refere o item
4,2,9.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2015.
Iniciativa popular
Justificação: Os cidadãos mineiros que assinam a presente proposição constataram

que cerca de 56% dos alunos das cidades do interior do Estado, quando concluem o
ensino médio, não prosseguem os seus estudos por ausência de instituições públicas
de ensino superior  nas cidades em que residem. Trata-se, portanto,  de um grave
problema na área educacional.

Essa carência pode ser suprida por meio da oferta, pelas entidades estaduais de
ensino superior, sejam elas universidades, como a UEMG e a UNIMONTES, sejam
instituições isoladas como a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,
da  Fundação  João  Pinheiro,  de  programas  de  ensino  superior  que  contemplem
cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas ou tecnólogos) e sequenciais de
formação específica ou complementar.

O Plano Decenal  de Educação, aprovado por meio da Lei  n°  19.481,  de 12 de
janeiro de 2011, já prevê como ação estratégica para o ensino superior, no item 4.1.3
do Anexo I, a expansão da oferta de cursos à distância por parte das Universidades
UEMG  e  UNIMONTES,  levando-se  em  conta  a  autonomia  universitária  “e  as
peculiaridades regionais”.

Assim,  a  propor  o  aperfeiçoamento  da  legislação  já  existente,  a  proposição
apresentada pelos cidadãos mineiros tem como objetivo contribuir para a melhoria
das condições de acesso ao ensino de qualidade para grande parte dos habitantes do
Estado, especialmente os jovens residentes nas regiões mais carentes. A proposta é
específica e visa apenas alterar esse aspecto do Plano Decenal, não se confundindo,
por exemplo, com projetos de grande amplitude, como é o caso do PL 2.282/2011, o
qual, no entanto, também poderia ser objeto de emenda para abranger o conteúdo
sugerido.
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Assim, pelos motivos expostos, contamos com a rápida aprovação da matéria na
Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 4/2015
Torna  obrigatória  a  informação  ao  consumidor  sobre  os  valores  relativos  à

realização de orçamento.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O fornecedor de produto ou serviço deverá informar ao consumidor sobre

quaisquer despesas relativas à realização de orçamento.
Parágrafo único - A ausência de comprovação de que o consumidor concordou com

o valor cobrado para a realização do orçamento implica a sua gratuidade.
Art.  2° -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita o infrator  à penalidade

prevista no art. 56, inciso l, da Lei Federal n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto pretende inibir  os abusos que vêm sendo perpetuados

contra os consumidores no que diz respeito à solicitação para prestação de serviço
técnico.

Nesse sentido o Código de Defesa do Consumidor - CDC - no art. 39 prescreve:
"Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:
VI - executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa

do consumidor, ressalvada as decorrentes de práticas anteriores entre as partes".
Ademais,  o art.  40 do mesmo diploma legal  determina a conduta obrigatória  do

prestador de serviços quando preceitua:
“Art.  40  -  O  fornecedor  de  serviço  será  obrigado  a  entregar  ao  consumidor

orçamento  prévio  discriminando  o  valor  da  mão  de  obra,  dos  materiais  e
equipamentos  a  serem  empregados,  as  condições  de  pagamento,  bem  como as
datas de início e término dos serviços”.
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Elaborado o orçamento, o prestador de serviços deve garantir sua validade durante
10 dias,  de  acordo  com §  1°  do  art.  40.  Uma vez aprovado  pelo  consumidor,  o
orçamento obriga os contraentes, nos termos do § 2° do art. 40. E, finalmente, se o
prestador  de  serviço  esqueceu  algum  detalhe,  não  computou  algum  custo,  sairá
perdendo, pois o orçamento não poderá ser alterado, conforme o § 3° do mesmo
artigo.  Assim,  há  de  concluir  que,  não  havendo  prestação  de  serviço,  de  forma
alguma  se  pode  impor  o  preço  de  uma  visita  ou  condicionar  a  confecção  do
orçamento a um determinado custo.

Nesse sentido, esta propositura pretende suprir lacunas sobre o tema, munindo os
consumidores de instrumento normativo eficaz, de modo a preservar a liberdade da
obtenção do orçamento e impedir  situações como as atualmente praticadas pelas
prestadoras de serviços, que impedem o livre exercício de escolha do cliente.

Para tanto, contamos com o apoio 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.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação das bancadas do PT e do

PMDB e das representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do
Pros.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para, de conformidade com o inciso IV do art. 6º do
Regimento Interno, proceder à solenidade de posse da Sra. Geisa Gomes Pereira
Teixeira, dos Srs. Antônio Carlos Silva Nunes e João Alberto Paixão Lages e da Sra.
Mirian Cristina Corrêa Alves, respectivamente, 1º, 2º, 3º e 4º suplentes pela coligação
Minas  para Todos,  composta pelo  Partido  dos Trabalhadores  -  PT -,  pelo  Partido
Republicano  da  Ordem  Social  -  Pros  -,  pelo  Partido  do  Movimento  Democrático
Brasileiro - PMDB - e pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB -, como deputados à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem
O deputado Gustavo Corrêa  -  Presidente,  verificamos que não há quórum para

continuar  os  nossos  trabalhos.  Portanto,  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da
reunião.

O deputado Rogério Correia - Presidente, pela importância da leitura a ser feita dos
blocos da Casa, para agilizar os trabalhos, solicito a recomposição de quórum.

O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 42 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  inciso  I  do  art.  83  do

Regimento Interno, determina que o Projeto de Lei nº 5.490/2014, de autoria popular,
que dispõe sobre a implantação, por parte das entidades públicas de ensino superior
do Estado de Minas Gerais, de cursos de nível superior na modalidade de ensino à
distância - EAD -, tenha sua tramitação reiniciada, nos termos do inciso I do § 1º do
art. 180 do Regimento Interno. Sendo assim, a presidência atribui ao referido projeto
o nº 3/2015, ficando mantida a distribuição às Comissões de Justiça, de Educação e
de Fiscalização Financeira.

Mesa da Assembleia, 4 de fevereiro de 2015.
Adalclever Lopes, presidente.
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Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
PcdoB,  do  PTdoB,  do  PR,  do  PRB e  do Pros,  cujo teor  foi  publicado  na edição
anterior.

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

Interno, o Requerimento Ordinário nº 1, do procurador-geral de justiça, em que solicita
o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.165/2014.

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 5, 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 DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado (substituindo a deputada Rosângela Reis, por indicação da liderança do
BAM)  e  o  deputado Bosco,  membros  da  supracitada comissão.  Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Bosco,  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. 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 5.500, 5.586,
5.613,  5.645  e  5.651/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges),  que  receberam
parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
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a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para  a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Rosângela Reis, presidente.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente deu ciência ao Plenário,  na  3ª  Reunião Ordinária  da 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 5/2/2015, da comunicação da bancada do
PSDB e das representações partidárias do PP, do DEM, do PTB e do PDT em que
informam a constituição de bloco parlamentar (Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 5/2/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande Expediente):  Comunicações:  Comunicações da bancada do PSDB e  das
representações partidárias do PP, DEM, PTB e PDT e do deputado Fabiano Tolentino
-  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  deputado  Cristiano  Silveira  e  da  deputada
Rosângela Reis - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura
de Comunicações - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º
turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  1/2015;  discurso  do  deputado  João  Leite;
encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação nominal das Emendas nºs 1 a 5; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever  Lopes  -  Hely  Tarqüínio  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses  Gomes  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlete Magalhães
- Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor
Jean Freire - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira -
Fabiano Tolentino - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil
Pereira -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Inácio Franco -  Ione Pinheiro -  Iran
Barbosa -  Isauro  Calais  -  João Alberto  -  João Leite  -  João Magalhães  -  Leandro
Genaro - Léo Portela - Marília Campos - Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio
Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo
Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Rosângela Reis, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)

Comunicações
- São  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  bancada  do  PSDB  e  das

representações partidárias do PP, do DEM, do PTB e do PDT e do deputado Fabiano
Tolentino.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.
O  deputado  Cristiano  Silveira*  -  Boa  tarde,  presidente.  Na  pessoa  de  V.  Exa.,

cumprimento a diretoria desta Casa, os deputados, as deputadas e as pessoas que
nos acompanham no Plenário. Presidente,  queria  ter  me  manifestado  durante  a
nossa  primeira  reunião,  porém  não  foi  possível  fazê-lo  em  razão  do  número  de
oradores inscritos. Por isso vou me manifestar hoje.

Aproveito  este momento para agradecer  a votação que obtive nas eleições e  a
oportunidade de representar  parcela significativa  do povo mineiro,  que me elegeu
como deputado da Assembleia de Minas Gerais. Gostaria de dizer aos companheiros
que a intenção deste deputado é fazer um mandato alinhado com os interesses de
Minas,  alinhado  com  o  programa  de  governo  do  nosso  governador  Fernando
Pimentel, que foi aprovado pela grande maioria da população mineira. Dessa forma,
presidente,  quero dizer  que nosso mandato apontará para aquelas propostas que
discutimos na campanha, relativas aos problemas do dia a dia do povo mineiro, como
a segurança pública, o desenvolvimento econômico, a reformulação do nosso sistema
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educacional  pelos  eixos  da  assistência  estudantil,  dos  conteúdos  didáticos
pedagógicos,  da  carreira  do  professorado  e  do  ambiente  escolar.  Teremos  um
mandato bastante presente no tocante à reflexão das ideias, embates e diálogo com
toda a Casa.

Senhoras  e  senhores,  quero fazer  esse agradecimento e  dizer  que é  grande a
honra  que  tenho  de  compor  a  18ª  Legislatura  da  Assembleia  de  Minas  Gerais,
juntamente com todos vocês. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Rosângela Reis.
A deputada Rosângela Reis*  -  Sr.  Presidente Hely Tarqüínio,  em primeiro lugar,

saúdo  todos  aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  os  deputados
empossados e a imprensa.  É com alegria que estou nesta tribuna mais  uma vez
reafirmando o meu compromisso com Minas e com o Vale do Aço pela oportunidade
de representar mais uma vez os mineiros e as mineiras nesta Casa Legislativa. Tenho
profundo  sentimento  de  gratidão  por  todos  que  creditaram  a  confiança  no  meu
trabalho  para  o  terceiro  mandato.  Agradeço  a  Deus.  Busquei  com  fé  vencer  os
obstáculos em todos os momentos. Quero fazer um novo mandato, diferente, com
foco na defesa da família e do trabalho. Agora, com mais experiência e ideias novas,
vamos  continuar  lutando  por  mais  políticas  públicas  sociais  e  pelos  direitos  do
cidadão.

Conheço  as  dificuldades  e  as  necessidades  daqueles  que  necessitam  de
qualificação  e  inserção  no  mercado  de  trabalho.  Se  a  pessoa  não  tem  uma
qualificação mínima, não consegue um trabalho digno e decente. Conheço também o
que as pessoas sem oportunidades enfrentam. Ficam vulneráveis em meio a essa
sociedade capitalista e consumista. Vim de um lar simples, humilde, e há quase duas
décadas desenvolvo um projeto social que é modelo no Estado de Minas Gerais. Hoje
é com alegria que vemos vários profissionais que passaram pelo projeto e já estão
com seu negócio, com a sua profissão, sendo arrimos de família ou complementando
a sua renda. Sou a única mulher reeleita entre as deputadas que aqui fizeram um
brilhante trabalho:  Luzia  Ferreira,  Ana Maria,  Maria Tereza,  Liza Prado.  Nas duas
legislaturas  chegamos a  ter  cinco mulheres.  Bancada reduzida,  mas com força e
atuação para representar neste Parlamento as mulheres mineiras.
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As dificuldades para chegar  até aqui  foram inúmeras, mas não me faltaram em
nenhum dia  coragem e força para  lutar.  Infelizmente a participação da mulher  na
política  ainda  é  alvo  de  discriminação.  Somos  mais  questionadas  quanto  à
capacidade  e  à  competência.  Enfrentei  dificuldades  até  mesmo  na  captação  de
recursos para a campanha eleitoral. Vários candidatos a vereador da minha cidade,
Ipatinga,  tiveram  apoio  em  doação de  grandes  empresas.  Defendo o  financiando
público para acabar com essas campanhas de gastos exorbitantes e a preferência de
empresas nas licitações do Estado.

Com  a  posse  de  mais  duas  deputadas,  agora  contamos  com  sete  mulheres
deputadas: Arlete Magalhães, Celise Laviola, Ione Pinheiro, Marília Campos, Cristina
Corrêa, Geisa Teixeira. Crescemos. Vemos que as deputadas estão chegando com
muita garra e energia. Desde o ano passado já estamos realizando reuniões para
comemorar o dia 8 de março. Gostaria de contar com a presença e a participação de
todos os deputados e também de suas esposas.

Hoje tivemos a primeira reunião preparatória com a participação da sociedade civil.
Fizemos uma reunião com o nosso presidente Adalclever Lopes e contamos com a
participação  dos  deputados  Ulysses  Gomes,  secretário,  e  Lafayette  de  Andrada.
Pudemos apresentar requerimento para comemorar o dia 8 de março, com a proposta
de discutir a reforma política, realizando um grande evento aqui na Casa.

Também faremos outros encontros em municípios a serem definidos. A proposta é
interiorizar  a  discussão  da  proposta  de  mudança  na  Constituição  para  termos
garantida a representação feminina na Mesa da Assembleia Legislativa. As deputadas
Marília Campos e Celise Laviola estão coletando assinaturas de todos os deputados
que, acredito, serão sensíveis ao nosso pleito.

Terceiro,  houve  apresentação  de  projeto  de  resolução  da  Mesa  para  que  haja
participação feminina na Mesa da Casa.

O quarto ponto discutido com o presidente foi a criação de comissão especial para
discutir a reforma política e a participação da mulher nos espaços de poder.

Vivemos nas campanhas eleitorais uma verdadeira farsa. Em cumprimento da lei,
mulheres são colocadas como laranjas para o preenchimento de 30% da cota para
que  o  homem  não  seja  retirado.  Precisamos  levar  essa  discussão  a  todas  as
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instâncias e promover a conscientização da participação efetiva das mulheres nos
partidos  políticos  e,  consequentemente,  nos  cargos  eletivos.  Precisamos  de mais
mulheres candidatas e filiadas a partidos políticos. Lugar de mulher também é na
política.

Presidente,  manifesto  minha  insatisfação  com  a  maneira  como  foi  efetuado  o
protocolo de desarquivamento dos projetos de lei. Um funcionário de carreira usou
um critério próprio e não comunicou aos outros gabinetes esse novo critério. Apenas
um  deputado  protocolou  mais  de  mil  projetos  nesta  Casa.  É  preciso  que  haja
mudanças,  seja estabelecido um número de projetos  para cada deputado, ou por
assunto ou por região. Enfim, algo precisa ser feito.

Estamos  vivendo  novo  tempo,  com  novo  governo.  Minhas  expectativas  são  de
empenho e votos para que o governador Fernando Pimentel realize um mandato com
justiça  social,  ouvindo as  pessoas  e  dando  oportunidade de participação popular,
realizando o orçamento participativo.

Sei  que  há  propostas  de  se  regionalizar  a  atuação  do  governo.  Espero,  Sr.
Presidente, que as ações e as decisões sejam realmente compartilhadas e definidas
conjuntamente. Muito obrigada a todos.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta

reunião pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias do PP, do DEM,
do PTB e do PDT, cujo teor foi publicado na edição anterior.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª



164
____________________________________________________________________________

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 1/2015, da Mesa
da Assembleia, que altera a Resolução nº 5.086, de 31/8/1990, que dispõe sobre o
Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198,
de 21/5/2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado, e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. Com a palavra, para
discutir, o deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  ter  cópia  do  projeto  de
resolução.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria nesta oportunidade dar as
boas-vindas aos deputados que tomaram posse ontem. Temos pessoas para  nos
ajudar neste Parlamento.

Sr. Presidente, de alguma forma fomos pegos de surpresa com essa decisão tão
rápida da Mesa da Assembleia Legislativa de apresentar esse projeto de resolução.
Tive oportunidade ontem de ler a mensagem da Mesa.

Na  verdade,  minha  fala  hoje  é  para  fazer  um  apelo  a  esta  Casa.  Tenho
acompanhado, creio que como todos os brasileiros, o momento que nosso país está
vivendo. Eu diria que este momento é grave. Para mim, dentro das avaliações que
tenho feito, o mais sério é justamente o que estamos tratando aqui: a dívida pública.
O  endividamento  líquido  subiu  36%.  Estamos  falando  do  setor  público.  O  setor
público consolidado engloba o governo federal, os governos estaduais e municipais,
e, quando falamos governos, estamos falando dos Poderes. Os Poderes registraram
um déficit primário de 32 bilhões. Essas são as contas do setor público, esse é o
nosso gasto,  é o nosso peso nas costas do pagador de impostos, nas costas da
trabalhadora e do trabalhador brasileiros, esse é o nosso custo. Esta Casa tem dado
um exemplo recente de cuidado ao gastar os recursos públicos.

Vivemos  um  tempo  na  Assembleia  de  total  tranquilidade  em  relação  a  essa
questão. Todos nós cortamos na própria carne. Na última legislatura, fizemos isso,
cortamos na própria carne, retiramos privilégios que estavam nesta Casa há anos.
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Todos votamos para o fim desses privilégios. A sociedade ficou satisfeita com essa
ação da Assembleia Legislativa, porque somos pagos com o esforço da população
brasileira, da população de Minas Gerais. Portanto considero que todo esse esforço
construído por todos nós, na última legislatura, não pode ser perdido. Não é possível
que a Assembleia Legislativa,  que tem tido  o  cuidado de manter  suas contas de
acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, avance para ter um
crescimento nos gastos, muitas vezes sem a devida necessidade. Não há razão para
criar  novas  diretorias  na  Assembleia  Legislativa.  Qual  estudo  foi  feito  para  que
tivéssemos  um  projeto  de  resolução  criando  novas  diretorias  e  novos  cargos  na
Assembleia Legislativa? Onde está o anexo?

Isso me faz relembrar o que aconteceu recentemente, quando o governador enviou
para a Assembleia Legislativa uma reforma administrativa sem anexo, sem impacto
de custo. O projeto de resolução da Mesa também não apresenta o impacto de custo
para a Assembleia Legislativa -  não para a Assembleia Legislativa,  mas sim para
quem paga essa conta: o trabalhador. Agora estamos criando novas diretorias para
quê? Vamos referendar  isso na Assembleia Legislativa? É para atender quem? É
preciso dar uma resposta. Eu não faço parte - estou discutindo e votarei contra -, não
faço parte disso, de criar uma diretoria, de pegar um sapatinho para colocar o pé de
alguém. Não contem comigo. Eu não sou dono desse dinheiro. Se fosse meu, até
poderia, quem sabe, por amizade, dar esse dinheiro. Mas ele não me pertence. Estou
aqui para destinar como vai ser utilizado o dinheiro do povo de Minas Gerais, dinheiro
suado, dinheiro com o qual a nossa população paga seus impostos de maneira dura.
Não podemos criar duas novas diretorias nesta Assembleia. Não há razão para isso.

Vocês que estão chegando agora na Assembleia precisam saber que esta Casa
sempre funcionou sem essa necessidade. É para atender quem a criação de duas
novas  diretorias?  A  Assembleia  Legislativa?  O  seu  funcionamento?  Tenho  de
reconhecer o papel dos servidores da Assembleia. As deputadas e os deputados que
chegaram vão ver o time que há na Assembleia, vão ver os servidores que há nesta
Assembleia, que neste momento estão sendo desrespeitados. Como é a escolha?
Cadê?  Eu  li.  Onde  está  aqui?  Como vai  ser  escolhido  esse  diretor?  Por  quem?
Como? É  pela  carreira  do  servidor? Como será essa escolha? Os  servidores  da
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Assembleia Legislativa andam por este estado inteiro conosco, com as 21 comissões,
de van. Às vezes viajam dois, três, quatro dias para atender às comissões no Norte,
no Sul ou no Noroeste de Minas. Aonde vamos eles vão conosco. Não podemos fazer
isso com eles. Não podemos fazer isso com os servidores da Assembleia Legislativa.
Há uma carreira na Casa. É preciso ter respeito com a Assembleia Legislativa. Peçam
os relatórios. Saibam como vai se dar isso. Cheque em branco ninguém dá, gente.
Não é possível um deputado ou uma deputada escolhidos pelo povo de Minas Gerais
fazerem isso. É muita responsabilidade que temos. Também é muita responsabilidade
recebermos o auxílio-moradia. Estou falando de uma coisa que falo desde 1995. Não
estou falando agora não.

Desde 1995 faço essa crítica a vocês, não a mim, pois me vigio o tempo todo para
não receber esse auxílio, porque moro e tenho imóvel em Belo Horizonte. Não estou
falando de quem é de terras distantes e tem de construir uma casa aqui; não estou
falando desse ou dessa parlamentar. Estou falando de casos como o meu, que são
diferentes.  Depois  de  anos,  conseguimos acabar  com isso,  pois  a população não
aceitava pagar essa conta; não aceitava que o deputado João Leite, morando e tendo
imóvel  em Belo Horizonte, recebesse o auxílio-moradia.  A população aceita pagar
essa conta para aqueles que vêm lá do Norte ou do Sul de Minas. Aí está correto.
Mas a população não aceita pagar  a minha conta.  Reitero  que estou aqui  desde
1995.

Depois, extinguimos também a verba indenizatória para o deputado que está fora
da Assembleia Legislativa. Vamos votar agora. Será que a população deseja pagar
essa conta? Todos os deputados que foram secretários - e vejo vários aqui - não
receberam essa verba até agora. Então, estamos seguros para votar essa matéria e
darmos a eles esse direito? É importante pensarmos nisso.

Alguns usam o argumento de que o Ministério Público paga o auxílio-moradia para
todos os promotores, mesmo os que têm residência aqui, assim como faz o Tribunal
de Justiça. Mas esse exemplo não serve para mim, nem deve servir para nós, pois
esta é a Casa do povo, a Casa da população de Minas Gerais. Quero propor essa
reflexão a todos nós e também a mim. Já votamos essas coisas aqui, e sei que dói,
pois é cortar na nossa carne. Dói, sim; não é fácil fazer coisas como essas. Mas é
importante saber o que vamos votar, pois é muita responsabilidade.
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O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Na ausência do presidente e como
o  deputado  Hely  Tarqüínio  está  presidindo  a  Mesa,  gostaria  de  fazer  um
esclarecimento sobre a questão das diretorias, que foi levantada aqui.

Na estrutura anterior, a Assembleia tinha oito diretorias, entre as quais a Diretoria
de  Comunicação  Institucional  e  a  Diretoria  de  TV,  que  foram  aglutinadas,  por
entendermos  que  tratam  do  mesmo  tema.  Criou-se  agora  a  Diretoria  da  Polícia
Legislativa, mas, em função dessa aglutinação, continuamos com o mesmo número
de diretorias. Esse é o esclarecimento que eu deveria fazer.

Com relação ao auxílio-moradia, cada deputado tem o seu pensamento. Divirjo de
V. Exa., mas respeito profundamente a sua posição. Obrigado.

O deputado João Leite* - Obrigado, deputado Lafayette de Andrada, que nos trouxe
mais explicações. Isso é que é legal.

Recebi e li esse projeto ontem, mas já tenho que votá-lo agora. Ora, quais são os
critérios para a escolha dos novos diretores? Para quem é esse sapatinho? Ele cabe
no meu pé,  45? Meu pé não deve caber  nesse sapatinho.  Então,  para  quem foi
preparado esse sapatinho? Quem vai colocar o pé dentro dele? Quero saber disso. É
meu direito! Ao votar um projeto como esse, quero saber dos critérios. Convivo com
os trabalhadores e as trabalhadoras da Assembleia Legislativa desde 1995. Eu os
conheço e respeito. Sei o papel de cada um; sei o papel da polícia da Assembleia,
dos  consultores,  dos  assessores,  etc.  Então,  qual  é  o  critério  de escolha  desses
diretores? Quem os escolhe? Este Plenário é soberano.  Não é possível votarmos
dessa maneira, dando um cheque em branco para essa escolha. É injusto! É injusto
para as carreiras na Casa. Muitos dos que chegaram agora ainda não conhecem esta
Casa, mas têm experiência em parlamentos municipais e sabem como são essas
coisas. Não podemos quebrar uma coisa que é quase sagrada nesta Casa: a carreira
dos servidores.

Estou vendo os servidores pelos corredores, estão todos tristes, há uma mágoa.
Não se fazem as coisas dessa maneira. Onde foi tramado isso? Isso é uma trama.
Apresentem  as  coisas,  apresentem  os  critérios,  compartilhem,  a  Assembleia  está
acostumada a isso.

Estamos acostumados dessa maneira. Quando se envia um projeto à Assembleia
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Legislativa,  como  aprendemos  nesta  Casa,  debatemos,  chamamos  as  pessoas,
discutimos a respeito. Agora, li ontem e tenho de votar hoje, aqui não tem o impacto.
Conseguimos  agora  uma explicação  do  deputado  Lafayette,  mas  aqui  não  há  o
impacto, não há critérios para escolha de diretoria, aqui não sabemos os critérios por
que aglutinamos duas diretorias. Qual a razão? Pode até ser bom. Qual a razão de se
criar uma diretoria para a Polícia Legislativa, que hoje já tem uma gerência, ligada à
Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa? Qual a razão? É para qual pé o sapatinho
de diretor da Polícia Legislativa? Não tem ninguém bobo aqui, não, gente, estamos
vendo, estamos sabendo.

Então,  eu  queria  alertar  os  deputados  e  queria solicitar  à  Mesa da Assembleia
Legislativa  prazo,  prazo  para  conhecermos.  Chame  os  deputados,  chame  as
deputadas, explique o que vai acontecer. Não dá para a gente engolir dessa maneira.
Como se darão essas coisas aqui? Como elas acontecerão?

Espero todos nós só votarmos depois de conhecermos os critérios. Depois vamos
encontrar-nos  com  os  servidores  da  Assembleia,  que  são  muitos,  e  todos  muito
preparados, e vamos saber, por eles, que erramos porque não tínhamos critérios para
votar. Votamos sem conhecer efetivamente um projeto de resolução que mexe com a
vida dos servidores da Assembleia Legislativa.

Além de discutir, vou encaminhar contrariamente, votarei contrariamente: voto “não”
a  esse  projeto,  que  não  é  um  projeto  pensado  e  discutido  com  a  Assembleia
Legislativa. Esse projeto foi tramado. Não sei quem participou dessa trama aqui, não
sei de quem são os sapatos, qual o número dos pés que vão calçar os sapatos das
diretorias.  Lamento.  A  Assembleia  Legislativa  está  perdendo  algo  que  ela  veio
construindo  com  muita  dificuldade,  com  muita  dor,  dor  dos  seus  servidores,  que
amam a Assembleia,  dor  de  muitos  deputados que têm compromisso com ela,  e
agora  nos  é  imposto  votarmos  em  menos  de  24  horas  um  projeto  sem  o
conhecermos. Estamos tratando de carreira e da vida de servidor público, estamos
tratando de gasto de dinheiro público, de uma dívida, que todos nós consolidamos,
inclusive esta Casa, o governo federal, que hoje é de 32 bilhões. É esse o gasto que
estamos realizando, e quem paga a conta? A população de Minas Gerais paga essa
conta. É inaceitável.
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Sr. Presidente, encerro aqui a discussão, e o meu voto é “não”.
* - Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.

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

- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa -
Dirceu Ribeiro -  Douglas  Melo -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -
Emidinho Madeira - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Iran Barbosa
- Isauro Calais - João Alberto - João Magalhães - Lafayette de Andrada - Leandro
Genaro - Márcio Santiago - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Lamac - Ricardo Faria - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Doutor Jean Freire - Ione Pinheiro - João Leite - Marília Campos.
O deputado Felipe Attiê - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  40  deputados.  Votaram  “não”  4

deputados. Está aprovado o projeto. Em votação, as Emendas nºs 1 a 5.
- Registram “sim”:
Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Jorge  -  Arnaldo  Silva  -  Bosco  -  Cabo  Júlio  -

Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho
Madeira -  Fábio Avelar  - Geisa Teixeira -  Gil  Pereira -  Glaycon Franco -  Gustavo
Corrêa  -  Hely  Tarqüínio  -  Iran  Barbosa  -  Isauro  Calais  -  João  Alberto  -  João
Magalhães  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leandro  Genaro  -  Márcio  Santiago  -  Mário
Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Rogério
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Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony
Carlos - Ulysses Gomes.

- Registram “não”:
Carlos Pimenta - Doutor Jean Freire - Ione Pinheiro - João Leite.
A deputada Marília Campos - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  40  deputados.  Votaram  “não”  5

deputados. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 5. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Resolução nº 1/2015 com as Emendas nºs 1 a 5. À Mesa da
Assembleia.

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 terça-feira, dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 10/2/2015.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/2/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes
Sumário:  Destinação da Interrupção dos  Trabalhos Ordinários  -  Composição da

Mesa - Execução do Hino Nacional - Suspensão e Reabertura da Reunião - Posse
das Deputadas e dos Deputados - Suspensão da Reunião.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente -  Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse da Sra.

Geisa Gomes Pereira Teixeira, dos Srs. Antônio Carlos Silva Nunes e João Alberto
Paixão Lages e da Sra. Mirian Cristina Corrêa Alves, respectivamente 1º, 2º, 3º e 4º
suplentes pela coligação Minas para Todos, composta pelo PT, Pros, PMDB, PRB,
como deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Odair  Cunha,  secretário  de  Estado  de  Governo;  Angelo  Oswaldo,  secretário  de
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Estado de Cultura; e desembargador Herbert José de Almeida Carneiro, presidente
da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis.

Execução do Hino Nacional
O presidente - A presidência convida os presentes para ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para aguardar

a chegada de autoridades. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Posse das Deputadas e dos Deputados

O presidente - A presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de posse
que será prestado pela Sra. Geisa Gomes Pereira Teixeira. Com a palavra, a Sra.
Geisa Gomes Pereira Teixeira, para prestar o compromisso regimental e, em seguida,
assinar o termo de posse.

A Sra. Geisa Gomes Pereira Teixeira - Prometo defender e cumprir as Constituições
e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o
mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.

O presidente - A presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de posse
que será prestado pelo Sr. Antônio Carlos Silva Nunes. Com a palavra, o Sr. Antônio
Carlos Silva Nunes, para prestar o compromisso regimental e, em seguida, assinar o
termo de posse.

O Sr. Antônio Carlos Silva Nunes - Assim o prometo.
O presidente - A presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de posse

que será prestado pelo Sr. João Alberto Paixão Lages. Com a palavra, o Sr. João
Alberto Paixão Lages, para prestar o compromisso regimental e, em seguida, assinar
o termo de posse.

O Sr. João Alberto Paixão Lages - Assim o prometo.
O presidente - A presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de posse

que  será  prestado pela  Sra.  Mirian  Cristina  Corrêa  Alves.  Com a palavra,  a  Sra.
Mirian Cristina Corrêa Alves, para prestar o compromisso regimental e, em seguida,
assinar o termo de posse.
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A Sra. Mirian Cristina Corrêa Alves - Assim o prometo.
O presidente - A presidência declara empossados a deputada Geisa Teixeira, os

deputados Tony Carlos e João Alberto e a deputada Cristina Corrêa.
Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 25 minutos para troca de
cumprimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/2011, EM

16/3/2011
Às 14h59min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Henrique,

Cássio  Soares,  Marques  Abreu  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Carlos
Henrique, declara aberta a reunião e, informa que não há ata a ser lida por se tratar
da primeira reunião da comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o presidente e o vice-presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida o deputado Marques Abreu para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para presidente o deputado Cássio
Soares e para vice-presidente o deputado Carlos Henrique, ambos com quatro votos.
O presidente  ad hoc empossa o presidente eleito, deputado Cássio Soares que, ao
assumir  a  direção  dos  trabalhos,  empossa  o  vice-presidente,  deputado  Carlos
Henrique, e avoca a si a relatoria da matéria, no 1º turno. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião extraordinária a ser agendada oportunamente,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Henrique, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2/2011, EM

30/3/2011
Às 14h24min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
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Sebastião Costa, Doutor Viana, Rogério Correia e Luiz Carlos Miranda, membros da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Doutor Viana, declara
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser  lida por  se tratar  da  primeira
reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o
presidente  e  o  vice-presidente  e  a  designar  o  relator.  O  presidente  determina  a
distribuição das cédulas de votação e convida o deputado Sebastião Costa para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para presidente o deputado Duarte
Bechir e para vice-presidente o deputado Sebastião Costa, ambos com quatro votos.
O presidente  ad hoc proclama o resultado da eleição e declara empossado como
presidente o deputado Duarte Bechir,  a quem passa a direção dos trabalhos. Em
seguida,  o  presidente  declara  empossado  o  vice-presidente,  deputado  Sebastião
Costa,  e  designa  o  deputado  Doutor  Viana  para  relatar  a  matéria.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Duarte Bechir  e Rogério Correia (substituindo o deputado Sávio Souza
Cruz,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a  deputada  Luzia
Ferreira  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação da  Liderança  do
BTR) e os deputados Romel Anízio, Rogério Correia e Duarte Bechir (substituindo o
deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BPS), membros da
Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial.  Está  presente,  também,  o
deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte
Bechir, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
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primeira reunião conjunta das comissões.  A presidência informa que a reunião se
destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  as  regras  do  licenciamento  ambiental  de
estabelecimentos rurais, referentes às atividades da agricultura familiar, e a discutir e
votar proposições das comissões. O presidente interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir a Sra. Siumara Santos Oliveira, dirigente estadual do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra - MST - e os Srs. Eduardo Leal, delegado federal do
Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  representando  o  Sr.  Afonso  Bandeira
Florence,  ministro  do  Desenvolvimento  Agrário;  Danilo  Vieira,  subsecretário  de
Regularização Ambiental, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, secretário
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Augusto  Henrique  Lio  Horta,
secretário adjunto do Meio Ambiente e diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas
-  IEF  -;  Edmar  Gadelha,  subsecretário  de  Agricultura  Familiar;  Carlos  Eduardo
Ferreira  Pinto,  promotor  de  Justiça  coordenador  das  Promotorias  de  Justiça  de
Defesa dos Rios das Velhas e Paraopeba, representando o Sr. Luciano Luz Badini
Martins,  promotor  de  Justiça  e  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo
e Habitação - Caoma -; Marco Aurélio Bezerra da Rocha, superintendente do Instituto
Nacional  de  Colonização e Reforma Agrária -  Incra -,  representando o Sr.  Carlos
Eduardo  Portella  Sturm,  coordenador-geral  de  Meio  Ambiente  do  Incra;  Carlos
Valadares, procurador-chefe da Superintendência Regional do Incra; Marcelo Lana
Franco,  vice-presidente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  -
Emater  -;  e  Vilson Luiz  da  Silva,  presidente  da  Federação dos  Trabalhadores  na
Agricultura do Estado de Minas Gerais  -  Fetaemg -,  que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Rogério Correia e
Paulo  Guedes,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Duarte
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Bechir,  Paulo Guedes,  Rogério Correia  e Romel Anízio  (4)  em que solicitam seja
encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável pedido de providências para a formação de um grupo de trabalho com a
finalidade de esclarecer e aprimorar os procedimentos de licenciamento ambiental de
assentamentos de reforma agrária, com base na Resolução do Conama nº 387/2006,
tendo  como  premissa  a  celeridade  e  a  desburocratização  dos  procedimentos,  e
pedido de informações sobre a retenção e a liberação dos recursos destinados ao
programa Bolsa Verde para o pagamento dos serviços ambientais prestados pelos
agricultores familiares desde a criação do programa; seja encaminhado ao Congresso
Nacional pedido de providências para que na apreciação do projeto de lei que altera o
Código Florestal os assentamentos de reforma agrária sejam reconhecidos como de
interesse social; e seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e ao
Incra pedido de providências para a melhoria das condições de trabalho da Delegacia
Regional  e  da  Superintendência  Regional,  especialmente  para  a  ampliação  do
número de técnicos responsáveis pela assessoria aos assentamentos e programa de
agricultura  familiar.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Liza  Prado.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4/2011, EM

13/4/2011
Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Hely  Tarqüínio  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc, deputado Hely Tarqüínio, declara
aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão e informa que a reunião se destina  a eleger  o presidente e o vice-
presidente.  O  presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,
devidamente rubricadas, e convida a deputada Maria Tereza Lara para atuar como
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escrutinadora. Apurados os votos, são eleitos para presidente o deputado João Leite
e  para  vice-presidente  o  deputado  Hely  Tarqüínio.  O  presidente  ad  hoc declara
empossado  na  presidência  o  Deputado  João  Leite  e  passa  a  ele  a  direção  dos
trabalhos. O deputado João Leite agradece a confiança nele depositada, empossa
como  vice-presidente  o  deputado  Hely  Tarqüínio  e  informa  que  o  relator  será
designado posteriormente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a  presença  dos  parlamentares,  informa  que  os  membros  da  comissão  serão
convocados para a reunião extraordinária através de edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Hely Tarqüínio, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/4/2011
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tenente Lúcio e

Rômulo  Viegas,  membros  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo; e Rômulo Viegas, membro da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial.  Havendo número regimental, o presidente, deputado Tenente Lúcio,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião conjunta destas comissões. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a  implantação  do  projeto  piloto  do  Programa  Mineiro  de  Álcool,  Leite  e
Cachaça - Promalc. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir os Srs. Moacir Barbosa de Figueiredo, prefeito municipal de Nova União; Elmer
Ferreira Luiz de Almeida, gerente regional da Emater - Unidade BH, representado o
Sr.  Maurílio  Soares  Guimarães,  presidente  da  Emater  -  MG;  Marco Antônio  Vale,
gerente de certificação do Instituto Mineiro de Agropecuária,  representando a Sra.
Thyara Ribeiro,  secretária  Executiva do Pró-Cachaça, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Valter Caetano Pinto, secretário municipal de
Agricultura  e  Meio  Ambiente  e  produtor  de  cachaça;  Murilo  de  Sá  Albernaz,
presidente da Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de
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Alambique - Fenaca; Alexandre Wagner da Silva, presidente da Associação Mineira
dos Produtores de Cachaça de Qualidade -  Ampaq;  Luiz Mauro de Faria,  prefeito
municipal  de Jaboticatubas;  Geraldo  Coelho do  Nascimento,  prefeito  municipal  de
Santa Maria de Itabira; Romani Thomaz Frois, prefeito municipal de Dom Joaquim;
Agnaldo José da Silva,  prefeito municipal  de Santana do Riacho; José André dos
Santos, presidente da Câmara Municipal de Nova União; Reginaldo Juvenal Pinto,
vereador da Câmara Municipal de Nova União; Pe. Jotaci Brasiliano, da Paróquia de
São Sebastião de Nova União; a Sra. Arlete Rita Hoqueira, presidente da Jabotur -
Prefeitura Municipal de Jaboticatubas; o Sr. Baques Vladimir Carvalho-Sanna, diretor-
geral do Instituto Estrada Real,  que são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o deputado Tenente
Lúcio tece as considerações iniciais.  Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Tenente Lúcio, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2011
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados João Leite e Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Cássio Soares,
por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Segurança Pública; e
os deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e João Leite (substituindo o
deputado Rômulo Viegas, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustrial.  Estão presentes, também, os deputados
Antônio Júlio e Inácio Franco. Havendo número regimental, o presidente, deputado
João Leite, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar
da primeira reunião conjunta das comissões. A presidência informa que a reunião se
destina  a  debater  denúncias  de  furto  de  gado  nas  regiões  Centro-Oeste,  Alto
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Paranaíba e demais regiões do Estado e a discutir e votar proposições da comissão.
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José
Porfírio  de Oliveira Filho, prefeito municipal de Pará de Minas; Vilson Antônio dos
Santos, presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; Paulo Afonso Romano,
secretário  adjunto  de  Agricultura,  representando  Elmiro  Alves  do  Nascimento,
secretário  de  Estado de Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Cel.  PM Eduardo
Campos de Paula, comandante da 7ª Região da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais,  representando  o  deputado  estadual  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de
Estado de Defesa Social, e o Cel. PM Renato Vieira de Souza, comandante-geral da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Augusto Costa Netto, delegado regional da
3ª DRPC - Pará de Minas, representando Jairo Lellis Filho, chefe da Polícia Civil do
Estado  de  Minas  Gerais;  Marcos  de  Abreu  e  Silva,  diretor  da  Federação  da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -, representando Roberto
Simões, presidente da instituição; Eugênio Mendes Diniz, presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Pará de Minas; e José Eder Leite, presidente da Associação
dos Sindicatos Ruralistas do Oeste Mineiro - Asrom -, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Inácio Franco, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência informa o recebimento de cópias de boletins de ocorrência e de inquéritos
policiais  entregues  pelos  produtores  rurais,  referentes  aos  furtos  ocorridos  nas
regiões mencionadas. Após, retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  requerimentos  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados  João
Leite, Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio e Inácio Franco em que solicitam seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e ao
chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado de Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a
realização de operações conjuntas nas regiões de Ibiá e Monte Santo de Minas, a fim
de prevenir o roubo de gado e aumentar a segurança dos produtores rurais; sejam
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realizadas visitas ao procurador-geral de Justiça, ao chefe da Polícia Civil, ao chefe
do  Estado-Maior  da  Polícia  Militar  e  ao  diretor-geral  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA -, para debater o roubo de gado no Estado, com a presença do
secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de uma comissão de
produtores  rurais;  e  seja  realizada visita  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais para debater os procedimentos judiciais aplicados à apuração do roubo
de gado no Estado.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  presidência  agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 18/4/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos
Arantes, Rogério Correia e Duarte Bechir (substituindo o deputado Romel Anízio, por
indicação da liderança do BPS), membros da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial; os deputados Bosco, Adelmo Carneiro Leão (substituindo o deputado
Carlin  Moura,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  MSC)  e  Rogério  Correia
(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco MSC),
membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Está presente, também, o
deputado  André  Quintão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a alimentação escolar na rede estadual de ensino,
bem como os  resultados da implantação da Lei  Federal  nº  11.947,  de  2009.  Ato
contínuo,  o  presidente  procede  à  leitura  de  comunicação  do  deputado  Neilando
Pimenta  justificando  sua  ausência  nesta  reunião.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Leal, delegado regional do
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -, em Minas Gerais; Edmar Guariento
Gadelha, subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura,
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Pecuária  e  Abastecimento,  representando  o  Sr.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,
secretário  da  pasta;  Adair  Gomes  Ribeiro,  superintendente  de  Infraestrutura,
representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação;
Dom Mauro Morelli,  presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG; Vilson Luiz da Silva, presidente
do Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais - CAE-MG; Ademar Moreira
Pires,  coordenador  técnico  e  gestor  do  Programa  de  Alimentação  Escolar,
representando  o  Sr.  Maurílio  Soares  Guimarães,  presidente  da  Empresa  de
Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Nilo  Furtado
Teodoro, presidente da Federação de Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais;
Élido Bonomo, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regional em
Minas  Gerais  e  coordenador  do  Centro  Colaborador  em  Alimentação  e  Nutrição
Escolar  da  Ufop;  e  da  Sra.  Cláudia  Romero  D'ávila,  agente  de  desenvolvimento
econômico do MDA em Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra aos deputados Duarte Bechir, Adelmo Carneiro Leão e
Rogério Correia, autores dos requerimentos que deram 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 dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/4/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da
Comissão  de  Saúde;  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,
membros da Comissão de Política Agropecuária e  Agroindustrial.  Estão presentes
também os deputados Sávio Souza Cruz,  Dalmo Ribeiro Silva  e Bosco.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
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e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas
comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater o processo de
fabricação, comercialização e distribuição do queijo artesanal mineiro, os problemas
enfrentados pelos  produtores em decorrência  da legislação sanitária  vigente e as
linhas  de  financiamento  disponíveis  para  o  setor.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Altino Rodrigues Neto, diretor-geral
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, representando o Sr. Elmiro Nascimento,
secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Pedro  Hartung,
gerente  de  Educação  Sanitária  e  Apoio  à  Agroindústria  Familiar  do  IMA;  Edmar
Gadelha, subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento;  Luiz  Carlos  de  Oliveira,  diretor  do  Departamento  de
Inspeção  de  Produtos  de  Origem Animal  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento; Leonardo Guimarães Parma, gerente do BDMG, representando o Sr.
Matheus  Cotta  de  Carvalho,  diretor-presidente;  Fernando  Antônio  Resplande
Magalhães, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Epamig -, representando o Sr. Antônio Lima Bandeira, presidente; João Carlos Vitor
Garcia, vice-presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais -
Indi-MG, representando o Sr.  José Frederico  Álvares,  presidente;  Vanderlei  Tomé,
presidente da Associação de Produtores de Queijo Tipo Artesanal do Município de
Caldas  -  AproCaldas;  Marcelino  Marra,  vereador  da  Câmara  Municipal  de
Sacramento;  Carlos  Alberto Valera,  promotor  de  justiça  da  Comarca de Uberaba;
Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg; e a Sra. Cláudia Parma Machado, diretora de
Vigilância Sanitária de Alimentos, representando a Sra. Maria Goretti Martins de Melo,
superintendente  de  Vigilância  Sanitária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente faz suas considerações iniciais e
concede a palavra ao deputado Adelmo Carneiro Leão, coautor do requerimento que
deu origem ao debate, para que faça 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
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Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos
deputados  Carlos  Mosconi,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Bosco,  Fabiano  Tolentino  e
Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da
Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -,  pedido  de
providências  para  que  o  Instituto  Cândido  Tostes  inclua  treinamentos  para  a
fabricação do queijo minas artesanal; Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Mosconi, Adelmo
Carneiro Leão e Bosco em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado
de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  que  seja
incluída  a  participação  de  um  representante  da  Comissão  de  Saúde  e  um  da
Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado de Minas Gerais no grupo de trabalho encarregado da regulamentação da Lei
nº  19.476,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  habilitação sanitária  de  estabelecimento
agroindustrial de pequeno porte; e seja encaminhado ao procurador-geral de justiça
do Estado pedido de providências para que recomende aos promotores de justiça do
Estado a adoção de procedimentos análogos aos empreendidos pelo representante
do Ministério Público da Comarca de Uberaba, no sentido de evitar  a fiscalização
punitiva sobre o queijo minas artesanal; Carlos Mosconi e Adelmo Carneiro Leão em
que solicitam seja encaminhado ao presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - e ao presidente do Senar
pedido de providências com vistas à realização de treinamentos gratuitos, em todo o
Estado, para a fabricação do queijo minas artesanal; Antônio Carlos Arantes em que
solicita seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para que estudem a
possibilidade de criação de um fundo garantidor com o objetivo de facilitar o acesso
ao crédito para a modernização da agroindústria de pequeno porte; e aos órgãos de
vigilância sanitária - Anvisa, Ima, Secretaria de Estado da Saúde e Procon Estadual -
pedido de providências para que as atividades de fiscalização, no que diz respeito
aos pequenos produtores rurais, sejam pautadas pela educação sanitária, valorização
dos trabalhadores e da produção, bem como adoção de medidas socioeducativas em
substituição à  aplicação de penalidades,  em especial  no  que se refere  ao  queijo
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minas artesanal; Bosco em que solicita, em atendimento à Associação Regional dos
Produtores de Queijo Minas Artesanal da Microrregião de Araxá, seja encaminhado
ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao presidente da
Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado  de Minas  Gerais  -
Emater - e ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima - pedido de
providências  com  vistas  que  se  proceda  às  correções  e  ajustes  na  produção  e
comercialização do queijo minas artesanal: revisão da Lei, principalmente quanto aos
padrões microbiológicos, maturação ou umidade, transporte, embalagem e rotulagem
e comercialização; todo produto (queijo) teria a obrigatoriedade de passar pelo centro
de  distribuição  para  receber  selo  que  garanta  a  origem  e  qualidade;  na  falta  do
centro, todo rótulo deveria ter a numeração a ser fornecida pelo escritório deccional
do Ima; linha específica de crédito para adequações, exames, construção, compra de
animais, insumos, etc., para cadastro de produtores; desoneração de produtores e
comerciantes de impostos; inclusão do produto na cesta básica ou merenda escolar;
implantação  de  mecanismos  de  comércio  justo  entre  produtores  e  comerciantes,
garantindo-se um preço compatível para o consumidor final; envolvimento do Estado
e  municípios  em  políticas  públicas  que  incentivem  o  cadastramento  de  mais
produtores;  e  divulgação  e  esclarecimento  de  toda  a  cadeia  produtiva  do  queijo,
principalmente consumidores, sobre o Programa Queijo Minas Artesanal, e segurança
alimentar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO

CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 12/5/2011

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,
Duarte Bechir, Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz, membros da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  e a deputada Liza Prado e o deputado
Délio Malheiros, membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.
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Estão presentes também os deputados Alencar da Silveira Jr.,  Adalclever Lopes e
Pompílio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Célio
Moreira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta das comissões.  A presidência informa que a reunião se
destina a debater o Projeto de Lei nº 1.023/2011, do deputado Leonardo Moreira, a
substituição do uso das sacolas plásticas tradicionais por outras, biodegradáveis, e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Aline Cardoso Arantes,  assessora jurídica,
representando a Sra. Maria Dalce Ricas, superintendente executiva da Associação
Mineira de Defesa do Ambiente -  Amda;  e os  Srs.  Ilmar Bastos Santos, assessor
especial, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Eduardo Machado Tavares de Farias,
ouvidor ambiental do Estado; Gilmar Evangelista da Silva, gerente de fiscalização,
representando  o  Sr.  Nívio  Tadeu  Lasmar  Pereira,  secretário  municipal  de  Meio
Ambiente de Belo Horizonte; Arnaldo Godoy, vereador municipal de Belo Horizonte;
Renato Faria Rodrigues, consultor jurídico, representando o Sr. Lázaro Luiz Gonzaga,
presidente  do  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Produtos  Farmacêuticos  -
Sincofarma Minas - e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Minas Gerais - Fecomércio; Gilberto Mourão Moreira, vice-presidente da
Câmara de Comércio, representando o Sr. Roberto Luciano Fagundes, presidente da
Associação  Comercial  de  Minas  -  ACMinas;  Marcelo  Souza,  vice-presidente  de
Relações  Institucionais,  representando o Sr.  Bruno Selmi Dei  Falci,  presidente  da
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH; Gilson de Deus Lopes,
representando  o  Sr.  Sussumu  Honda,  presidente  da  Associação  Brasileira  de
Supermercados  -  Abras;  Adilson  Rodrigues,  superintendente,  representando  o  Sr.
José Nogueira Soares Nunes, presidente do Conselho Diretor da Associação Mineira
de Supermercados - Amis; Francisco de Assis Esmeraldo, presidente em exercício,
representando  o  Sr.  Miguel  Bahiense,  presidente  da  Plastivida  Instituto  Sócio-
Ambiental  dos  Plásticos;  Fernando  Figueiredo,  presidente  da  Ecosigma Soluções
Integradas  em  Gestão  de  Meio  Ambiente;  Rodrigo  Orefice,  professor  adjunto  da
Faculdade  de  Engenharia  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais;  e  Jesus
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Costabile, representante da Extrusa, que são convidados a tomar assento à mesa.
Registra-se  a  presença  da  deputada  Luzia  Ferreira  e  dos  deputados  Gustavo
Valadares e Duilio de Castro. O presidente, coautor do requerimento que deu origem
ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao
deputado Alencar da Silveira Jr., coautor do requerimento, para suas considerações.
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
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA, DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2011
Às 15h45min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  deputados Sávio  Souza

Cruz e Antônio Júlio, membros da Comissão de Minas e Energia; os deputados Carlin
Moura  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia; e os deputados André Quintão e Carlin Moura, membros da Comissão de
Participação  Popular.  Estão  presentes,  também,  a  deputada  Liza  Prado  e  os
deputados Alencar da Silveira Jr., Rogério Correia e Sargento Rodrigues. O deputado
Bosco  justificou  a  sua  ausência.  O  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  nos
termos do § 3º do art. 125 do Regimento Interno, declara aberta a reunião e esclarece
que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião conjunta destas comissões. A
presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  discutir,  em  audiência  pública,  a
destinação  dos  recursos  referentes  à  cota-parte  do  Estado  na  Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, para a área de educação
e  desenvolvimento  social,  e  a  discutir  e  votar  proposições  das  comissões.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luiza
Adelaide Lafetá,  presidente da União Estadual  dos Estudantes de  Minas Gerais  -
UEE-MG -, e Maíra Neiva, membro da diretoria da Associação de Pós-Graduandos da
PUC-Minas;  e  os  Srs.  Maurício  Noronha,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  da
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Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  representando  o  secretário,
deputado  federal  Nárcio  Rodrigues,  Luiz  Begazo,  presidente  do  Movimento  pelos
Royalties do Minério, Robson Bruno Lacerda, secretário de Comunicação do Diretório
da  Juventude  Socialista  do  PDT,  e  Giordan  Oliveira,  secretário-geral  da  União
Colegial  de Minas Gerais,  representando o presidente,  Sr.  Péricles  Francisco dos
Santos,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
palavra à deputada Liza Prado e aos deputados Alencar da Silveira Jr., Luiz Carlos
Miranda,  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues,  autores  dos  requerimentos  que
deram  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a
palavra às convidadas e aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sávio Souza Cruz, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 9h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo
Ribeiro  Silva  e  Carlin  Moura,  membros  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia; a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite e Sargento
Rodrigues, membros da Comissão de Segurança Pública. Estão presentes também
as Deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira e os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Doutor Viana e Carlos Henrique. Havendo número regimental, o presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  das  comissões  presentes.  A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  violência  nas  escolas  e  colher
sugestões  para  o  combate  e  a  prevenção  do  problema  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral,  promotora  de  justiça,
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coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Defesa  das  Pessoas  com
Deficiência e Idosos, representando o Sr.  Alceu José Torres Marques, procurador-
geral  de  justiça  do  Estado;  Cleonice  Rezende  Mendonça  Martins,  diretora  da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais -  APPMG-, representando a
Sra. Joana D'arc Gontijo, presidente; Suely Duque Rodarte, conselheira do Conselho
Estadual  de  Educação;  e  os  Srs.  Felipe  Stábile  Morais,  assessor  de  Relações
Institucionais da Secretaria de Estado de Educação, representando a Sra. Ana Lúcia
Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Cel. José Anísio Moura, sub-
chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representando o
Cel.  PM Renato  Vieira  de  Souza,  comandante-geral;  Wellerson  Eduardo  da Silva
Corrêa,  defensor  público  da  Criança  e  do  Adolescente  e  membro  da  comissão
integrante  do  Fórum para  a  Paz Escolar  -  Forpaz  -,  representando  a  Sra.  Maria
Adelaide  de  Bergo Barros,  membro da  comissão integrante  do  Forpaz;  Nilton  de
Souza,  diretor  do  Sindicato dos Professores do  Estado de Minas  Gerais  -  Sinpro
Minas-,  representando  o  Sr.  Gilson  Luiz  Reis,  presidente  do  Sinpro  Minas  e
presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB; Mário de
Assis,  presidente  da  Federação  das  Associações  de  Pais  e  Alunos  das  Escolas
Públicas de Minas Gerais - Fapaemg; Heleno Abreu, vereador da Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Ananias Neves, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente -  Cedca-MG -,  que são convidados a tomar  assento  à
mesa. A presidência concede a palavra à deputada Liza Prado e ao deputado Doutor
Viana, 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), compreendendo a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  requerimentos  das  deputadas  Liza  Prado  e  Maria  Tereza  Lara  e  dos
deputados Adelmo Carneiro Leão, Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e João
Leite (3)  em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de
providências  para  regulamentar  a  Lei  nº  13.453/2000,  que  autoriza  a  criação  do



188
____________________________________________________________________________

programa Ronda Escolar no Estado, e tem por objetivo promover a segurança de
estudantes,  professores  e  servidores  dos  estabelecimentos  de  ensino;  seja
encaminhado ao sub-chefe do Estado Maior da Polícia Militar pedido de informações
sobre os dados constantes no Registro de Eventos de Defesa Social - Reds -, em
especial as situações de violência em ambiente escolar nos últimos três anos em
Minas Gerais, por Município; requer ainda cópia dos documentos que estabelecem as
diretrizes  para  a  atuação  da  Polícia  Militar  em  casos  de  violência  nos
estabelecimentos de ensino; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação
pedido  de  cópia  do  relatório  com  as  conclusões  e  recomendações  do  grupo  de
trabalho sobre o enfrentamento da violência em ambiente escolar instituído por essa
secretaria;  da deputada Liza Prado em que solicita sejam encaminhadas as notas
taquigráficas desta reunião à Secretária de Estado de Educação, para subsidiar  o
grupo  de  trabalho  de  enfrentamento  da  violência,  ao  Sindicato  Único  dos
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-Ute-MG - e à Associação de
Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg -, para que possam orientar
as  ações  dos  profissionais  da  educação  e  dos  gestores  escolares.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA E DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/5/2011

Às 11h18min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Sávio  Souza
Cruz, Carlos Henrique, João Vítor Xavier e Duarte Bechir (substituindo o deputado
Antônio Carlos Arantes, por indicação da liderança do BPS), membros da Comissão
de Minas e Energia; os deputados Pompílio Canavez, Duarte Bechir (substituindo a
deputada  Liza  Prado,  por  indicação  da  liderança  do  BPS)  e  Rogério  Correia
(substituindo o deputado Almir Paraca, por indicação da liderança do Bloco Minas
sem Censura),  membros  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara
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aberta a reunião,  esclarece que não há ata a ser  lida por  ser  a primeira reunião
destas  comissões  e  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater,  em  audiência
pública,  a segurança das  redes  de energia  da  Cemig nos municípios  mineiros.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ricardo
César  Costa  Rocha  e  João  José  Magalhães  Soares,  respectivamente
superintendente de relacionamento comercial com clientes e gerente de segurança
do trabalho, saúde e bem-estar da Cemig,  representando o Sr.  Djalma Bastos de
Morais, presidente da empresa; Jairo Nogueira Filho, Arcângelo Queiroz e Leonardo
Timóteo  Antunes,  respectivamente  coordenador-geral,  diretor  de  comunicação  e
diretor  de  formação  e  cultura  do  Sindicato  Intermunicipal  dos  Trabalhadores  na
Indústria  Energética  de  Minas  Gerais  -  Sindieletro;  e  Fernando  Luís  de  Almeida,
assessor  técnico  da  Câmara  de  Engenharia  Elétrica  do  Conselho  Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, representando o
Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, presidente do Crea-MG, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  aos  deputados  Rogério
Correia e Pompílio Canavez, autores do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos deputados Rogério Correia em que solicita seja
realizada visita destas comissões em Belo Horizonte para averiguar a situação da
rede elétrica na capital; Pompílio Canavez em que solicita seja encaminhado ofício à
Cemig com vistas a que a empresa promova, independentemente da instauração e
resultado  de  ações  judiciais,  a  imediata  indenização  às  famílias  atingidas  pelo
acidente causado pelo rompimento da rede elétrica do Município de Bandeira do Sul,
ocorrido em 27 de fevereiro de 2011; e Duarte Bechir em que solicita seja realizada
reunião  conjunta  destas  comissões  para  ouvir  as  explicações  do  presidente  do
BNDES,  membro  da  equipe  da  administração  pública  do  governo  federal  que
planejou e executou os planos de transferência de ações da Cemig, de propriedade
da  Southem  Eletric  Brasil  -  SEB  -,  empresa  pertendente  à  AES,  para  o  Grupo
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Andrade Gutierrez. Foi adiada a votação, a requerimento do deputado Duarte Bechir,
de requerimento do deputado Pompílio Canavez, solicitando à Cemig que seja feita a
troca de toda a rede elétrica do Município de Bandeira do Sul. Cumprida a finalidade
da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sávio Souza Cruz, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/2011, EM

24/5/2011
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Doutor  Wilson  Batista  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente  ad hoc, deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião,  esclarece que não há ata a ser  lida por  ser a primeira
reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o
presidente e o vice-presidente. O presidente determina a distribuição das cédulas de
votação,  devidamente  rubricadas,  e  convida  o  deputado Paulo  Lamac  para  atuar
como escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos para presidente, o
deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  para  vice-presidente  o  deputado  Doutor  Wilson
Batista,  ambos com três  votos.  Na oportunidade,  o  presidente  eleito  agradece os
votos  recebidos  e  declara  empossado  como  vice-presidente  o  deputado  Doutor
Wilson Batista que, por sua vez, empossa o deputado Dalmo Ribeiro Silva no cargo
de presidente. A seguir, o presidente designa como relator da matéria, no 1º turno, o
deputado Paulo Lamac. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/5/2011

Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
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André  Quintão  (substituindo  o  deputado  Ulysses  Gomes),  e  Paulo  Lamac
(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, ambos por indicação da Liderança do
Bloco Minas sem Censura), membros da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo; os deputados André Quintão, Fred Costa e Carlin Moura, membros
da Comissão de Participação Popular.  Havendo número  regimental,  o  presidente,
deputado André Quintão, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser
lida  por  se  tratar  da  primeira  reunião  da  comissão.  A presidência  informa  que  a
reunião se  destina  a  discutir  a  situação do Mercado Santa  Tereza.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo de Oliveira
Perpétuo, secretário adjunto de Relações Internacionais, representando o Sr. Marcelo
de Lima Santiago Faulhaber Campos, secretário municipal de Desenvolvimento de
Belo Horizonte; João Batista Souza, gerente de Fiscalização da Secretaria Municipal
Adjunta  de  Fiscalização;  Arnaldo  Godoy,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte;  Henrique  Roberti,  diretor  da  Associação  do  Bairro  Santa  Tereza;  Yé
Borges,  conselheiro  consultivo  da  Associação  Comunitária  de  Belo  Horizonte  do
Bairro Santa Tereza; Alan Vinícius Jorge, membro do Movimento Santa Tereza Viva;
Carlos  Antônio  Olteiro,  presidente  da  Associação  Comunitária  dos  Moradores  da
Santa Efigênia-Paraíso, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra ao deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos deputados André
Quintão,  Fred  Costa,  Paulo  Lamac,  Carlin  Moura,  (2)  em  que  solicitam  sejam
realizadas visitas da Comissão de Participação Popular ao Mercado de Santa Tereza
e à comissão designada pelo prefeito municipal de Belo Horizonte para coordenar o
processo de reabertura do Mercado de Santa Tereza, com a finalidade de apresentar
sugestões sobre seu melhor  aproveitamento.  Cumprida a finalidade da reunião,  a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.
Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22/2011, EM

14/6/2011
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Sebastião  Costa  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
número regimental, o Presidente ad hoc, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta
comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o
vice-presidente  e  a  designar  o  relator.  O  presidente  determina  a  distribuição das
cédulas  de  votação  e  convida  o  Deputado  André  Quintão  para  atuar  como
escrutinador.  Apurados os votos,  são eleitos  para presidente o deputado Gustavo
Corrêa e para vice-presidente o deputado Sebastião Costa, ambos com 3 votos. O
Presidente ad hoc declara empossado como presidente o deputado Gustavo Corrêa,
a  quem passa a  direção dos  trabalhos.  O presidente  declara  empossado o  vice-
presidente, o deputado Sebastião Costa e designa o deputado André Quintão para
relatar  a  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Gustavo Corrêa, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12/2011, EM

15/6/2011
Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
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
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que a reunião se destina a apreciar  matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovada,  em  1º  turno,  a
Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  12/2011  (relatora:  deputada  Maria  Tereza
Lara),  que recebeu  parecer  pela  aprovação.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a
presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às  9h40min,  comparecem  no  Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Ipatinga,  o
deputado Antônio Carlos Arantes, membro da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial; a deputada Rosângela Reis, membro da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, informa que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião das comissões. A presidência informa que a reunião
se destina a debater a comercialização e a distribuição do queijo artesanal mineiro
nas feiras livres do Município de Ipatinga e na Região Metropolitana do Vale do Aço,
bem  como  discutir  os  problemas  enfrentados  pelos  produtores  e  pequenos
comerciantes de queijo em decorrência da legislação sanitária vigente e a discutir e a
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Helena  Machado  Junqueira,  coordenadora  de
Agregação de Valor e Geração de Renda da Subsecretaria de Agricultura Familiar,
representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o
subsecretário  de  Agricultura Familiar;  Sílvia  Regina Gallo  Araújo,  representando a
superintendente  de  Vigilância  Sanitária  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.
vereador  José  Geraldo  Amigão,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Ipatinga;
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Clério Alves da Silva,  chefe do Serviço de Inspeção Federal  no Estado de Minas
Gerais;  Ronaldo  Lima,  gerente  Regional  da  Emater,  representando  o  presidente
dessa entidade; Jonhson Werley de Assis, representante da Associação dos Feirantes
de Ipatinga, José Euler, prefeito municipal de Mesquita, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada Rosângela Reis, autora
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 4/7/2011

Às  9h45min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Capitólio  o  deputado  Célio
Moreira, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o
deputado Tenente Lúcio, membro da Comissão de Turismo, Indústria,  Comércio e
Cooperativismo.  Estão  presentes  também os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e
Tiago Ulisses. Havendo número regimental,  o  presidente, deputado Célio  Moreira,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita  aos membros  das comissões presentes  que a  subscrevam. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  implantação  de  um
programa estadual de incentivo ao turismo da pesca esportiva e a discutir  e votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir  os Srs. José Gonçalves Machado, prefeito municipal de Capitólio;  Hélio
Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Capitólio; Luiz Carlos de
Pádua, presidente do Circuito Turístico Nascentes das Gerais; Osny Zago, membro
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da Federação Brasileira de Pesca Esportiva,  representando o Sr.  Neudon Veloso,
presidente  da  Federação  Brasileira  de  Pesca  Esportiva;  José  Tadeu  Rodrigues,
presidente da Associação dos Piscicultores de Capitólio;  Andrey Chama da Costa,
gerente de Pesca do IEF Triângulo; Daniel de Oliveira Machado, gestor do Circuito
dos Lagos; José Modesto Leonel, vice-prefeito de Capitólio; e José Heitor, prefeito de
São Batista do Glória, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra ao deputado Tenente Lúcio, 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 dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 24/2011, EM

6/7/2011
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Duilio de Castro (substituindo o deputado Délio Malheiros, por indicação da liderança
do  BPS)  e  Zé  Maia  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da
liderança  do  PSDB),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente ad hoc, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão.
A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente.  O  presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,
devidamente  rubricadas,  e convida  o  deputado Duilio  de  Castro  para  atuar  como
escrutinador. Apurados os votos, foram eleitos para presidente o deputado Sebastião
Costa e para vice-presidente o deputado Rômulo Viegas. O presidente eleito designa
o deputado Rômulo Viegas para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sebastião Costa, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva  (substituindo o deputado Zé Maia,  por
indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Segurança Pública; os
deputados Gustavo Corrêa, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Anselmo
José Domingos, por indicação da Liderança do BTR) e João Leite (substituindo o
deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estão presentes também a
deputada Liza Prado e o deputado Tenente Lúcio. Havendo número regimental,  o
presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e informa que não a ata a
ser lida por se tratar da primeira reunião das Comissões. A presidência informa que a
reunião se destina a debater a ocorrência de roubo de caminhões e de cargas nas
estradas, bem como a segurança dos caminhoneiros, e a discutir e votar proposições
das  comissões.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para
ouvir  a  Sra.  Virgínia  de  Cássia  Barbosa  Laika,  assessora  jurídica  da  Federação
Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores - Fenacat; e os Srs.
Edson Aires dos Santos, engenheiro civil, representando o Sr. Sebastião Donizete de
Souza,  superintendente  regional  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transporte  -  Dnit;  Márcio  Simões  Nabak,  delegado  de  Polícia,  chefe  da  Deoesp;
Geraldo  Eugênio  de  Assis,  diretor  da  Associação  de  Proteção  Entre  os  Amigos
Transportadores de Carga do Estado de Minas Gerais - Ascarg; Luiz Carlos Neves,
presidente  da  Fenacat;  Ricardo  de  Azevedo,  chefe  da  Seção  de  Policiamento  e
Fiscalização  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Minas  Gerais;  Lorileno  Cerato
Reveilleau,  assessor  jurídico  da  Associação  dos  Transportadores  de  Carga  Geral
Ltda., 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
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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),  compreendendo a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  da  deputada  Liza  Prado  e  dos
deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Sargento  Rodrigues  (3)  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  -  ANTT  -  e  ao
Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transporte  -  Dnit  -  pedido  de
providências  para  garantir,  nos contratos  de  concessão de rodovias,  que existam
pontos de paradas com infraestrutura ao longo das rodovias; sejam encaminhadas à
Superintendência  de  Seguros  Privados  -  Susep  -  as  notas  taquigráficas  desta
reunião;  seja encaminhado ao Departamento  de Estradas  de Rodagens de Minas
Gerais - DER-MG - pedido de providências para garantir, nos contratos de concessão
de rodovias, que existam pontos de parada com infraestrutura ao longo das rodovias;
dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues em que solicitam sejam
encaminhadas à Associação de Proteção entre os Amigos Transportadores de Carga
do Estado de Minas Gerais - Ascarg - e à Federação Nacional das Associações de
Caminhoneiros e Transportadores - Fenacat - as notas taquigráficas desta reunião; da
deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado aos fabricantes de caminhões
no Brasil, ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec - e à Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste - pedido de providências para que os
caminhões  produzidos  no  País  contenham,  como  item  de  série,  dispositivo  de
rastreamento por satélite, como forma de inibir o roubo de caminhões e cargas; do
deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhada moção de repúdio à
Superintendência  de  Seguros  Privados  -  Susep  -  pela  aplicação  de  multa  às
associações  de  caminhoneiros  no  Brasil,  que,  conforme  entendimento  dessa
superintendência, estariam exercendo atividade seguradora. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/2011, EM

25/8/2011
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,

Sebastião Costa, Duarte Bechir e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Zé Maia,
por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar o Parecer, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 28/2011.
Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 28/2001 (relator: deputado Rômulo Viegas). Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Rômulo Viegas, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/9/2011
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Almir  Paraca,
membros  da  Comissão  de  Saúde,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Almir  Paraca
(substituindo,  respectivamente,  os  deputados  Carlin  Moura  e  Paulo  Lamac  por
indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura) e Carlos Mosconi (substituindo
o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BTR), membros da
Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Carlos Mosconi, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita
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aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência informa que a reunião se
destina a debater,  em audiência pública,  o programa Bom Começo:  Programa de
Acompanhamento  da  Saúde  na  Escola  -  PBC  -,  ação  social  empreendida  pela
Fundação  Hospital  de  Olhos  -  Holhos.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Guiomar  Lara,  superintendente  de
Modalidades  e  Temáticas  Especiais  de  Ensino,  representando  a  Sra.  Ana  Lúcia
Almeida Gazzola, secretária de Educação; Márcia Guimarães, diretora do Hospital de
Olhos de Minas Gerais e vice-presidente da Fundação Hospital de Olhos; e os Srs.
Ricardo Queiroz Guimarães, diretor-presidente da Fundação Hospital de Olhos, em
Nova  Lima;  e  Marcos  Pinotti,  professor  e  coordenador  do  Laboratório  de
Bioengenharia da UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra ao deputado Almir Paraca, 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),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do deputado Almir Paraca, em que solicita sejam
enviadas às Secretarias de Saúde e de Educação as notas taquigráficas e as cópias
integrais  da  cobertura  da  TV  Assembleia  desta  audiência  pública.  Cumprida  a
finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença dos parlamentares,  dos
convidados e dos participantes em geral, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 22/9/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os deputados Celinho do Sinttrocel e Fred Costa (substituindo o deputado Juninho
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Araújo, por indicação da Liderança do BTR), membros da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social,  e os deputados Celinho do Sinttrocel e Fred Costa
(substituindo  o  deputado  Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
membros  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas.  Está
presente, também, a deputada Liza Prado. A presidente, deputada Rosângela Reis,
nos termos do art. 125, §3º do Regimento Interno, declara aberta a reunião, esclarece
que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião conjunta destas comissões e
informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  questões  relativas  à  gratuidade  do
transporte  intermunicipal  para  idosos.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,
presidente  do  Conselho  Estadual  do  Idoso  e  representante  da  Coordenadoria
Especial  de  Políticas  para  o  Idoso  -  Cepid  -  ,  Maria  Fontana  Cardoso  Maia,
coordenadora  de  Direitos  da  Pessoa Idosa  da  Secretaria  Municipal  do  Direito  de
Cidadania, Antônio Zico, membro da Mesa Diretora do Conselho Municipal do Idoso,
representando a presidente, Sra. Sandra de Mendonça Mallet, Ana Lúcia de Oliveira,
coordenadora especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - CAAD -, e
Carlos Alberto dos Passos, presidente do Movimento de Luta pelo Idoso, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Rosângela Reis, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE DIREITOS

HUMANOS E DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/9/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e
Duarte  Bechir,  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  os  deputados  Célio
Moreira, Duarte Bechir e Ivair Nogueira, membros da Comissão de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável. O presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta
das comissões. O presidente informa que a reunião se destina a debater diversos
aspectos  da  fabricação  do  cimento  no  Estado  e  comunica  o  recebimento  de
correspondência enviada pela Empresa de Cimentos Liz S.A., em que se ressalta a
importância  de  serem  convidadas  as  demais  companhias  do  mesmo  ramo.  Os
deputados  Ivair  Nogueira  e  Duarte  Bechir  fazem  uso  da  palavra  e  solicitam  ao
presidente que seja adiada a parte da reunião destinada a ouvir os convidados, que
assim o determina, conforme consta nas notas taquigráficas. Ato contínuo, agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/10/2011
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e

Gustavo  Corrêa,  membros  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.  Está  presente,  também,  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado Célio  Moreira,  declara aberta a  reunião e,  em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
conhecer  o  trabalho  realizado  pela  Brigada  1  -  Combate  Voluntário  a  Incêndios
Florestais,  a  debater  a  possibilidade de instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros Militar na região do Bairro Belvedere, na divisa com o Município de Nova
Lima, que atenda a região e os condomínios horizontais do entorno da MG-030, e a
discutir e votar proposições da comissão. Registra-se a presença da deputada Liza
Prado  e  do  deputado  Pompílio  Canavez,  membros  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais  e  Regionalização.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Zenilde  Viola,  diretora  de  Prevenção  e  Combate  a
Incêndios Florestais e Enchentes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável;  Maria  Dalce  Ricas,  superintendente  da  Associação  de  Proteção  ao
Ambiente; Simone Bottrel, coordenadora do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Águas
da Moeda e presidente da Associação Arca Ama Serra da Moeda; Denise Morais,
diretora  social  da  Associação  Comunitária  Residencial  Bosque  do  Jambreiro,
representando  a  Sra.  Andreia  Porto,  presidente  dessa  associação;  do  Cel.  BM
Matuzail Martins da Cruz, diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros
Militar, do Cap. BM Paulo Eduardo Mesquita, do Cap. BM Gleber Penido e do Cap.
BM Frederico  Pascoal,  representando  o  Cel.  BM Sílvio  Antonio  de  Oliveira  Melo,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; e dos Srs. Geraldo Magela Alvim,
assessor do secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos de
Nova Lima, representando a Sra. Cátia Romilde Gusso, secretária municipal de Meio
Ambiente de Nova Lima; Marcus Vinicius de Freitas, biólogo e gerente do Parque
Estadual da Serra do Rola Moça; Rodrigo Bueno Belo, presidente da ONG Brigada 1;
Ubirajara Pires Glória,  presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere;
Jefferson  Rios,  presidente  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  de  Lourdes;
Ricardo Michel Jeha, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere;
Robert Laviola Vagliano, diretor jurídico da Associação dos Condomínios Horizontais
de Nova Lima;  e  Rogério  Schubert,  síndico  do  Condomínio  Villa  Alpina,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da
reunião.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/10/2011
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Dalmo  Ribeiro
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Silva, membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, e a
deputada  Liza  Prado,  membro  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião conjunta. A presidência informa que a reunião se destina a debater
assuntos relativos ao patrimônio histórico e cultural vinculado à rede ferroviária de
Ribeirão Vermelho, bem como conhecer as políticas culturais e turísticas do referido
município. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Ana Rosa Mendonça Lasmar, prefeita municipal de Ribeirão Vermelho, e Eliane
Parreiras, secretária de Estado de Cultura; e os Srs. Ronaldo Fernandes, presidente
da Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho; Mário Ferrari, chefe do escritório técnico
do  Iphan  em  São  João  del-Rei,  representando  o  Sr.  Luiz  Fernando  de  Almeida,
presidente do Iphan; César Mori Junior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde;
Nilton Lasmar, ex-prefeito  de Ribeirão Vermelho, e Vicente Ferreira,  ex-ferroviário,
que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, coautor do requerimento
que deu origem aos debates, tece suas considerações iniciais e, logo após, concede
a  palavra  à  deputada  Liza  Prado,  coautora  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 dos parlamentares, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/10/2011
Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Manga a deputada Liza Prado,

membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e o deputado Carlin
Moura, membro da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Está
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presente,  também,  o  deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  a
presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior,  considera-a  aprovada e  solicita  aos membros  das  comissões
presentes  que  a  subscrevam.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a
debater  e  buscar  soluções  para  o  problema  da  falta  de  regulamentação  para  o
transporte de balsas que operam no Município de Manga e fazem a travessia do Rio
São Francisco. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
a Sra. Maria Beatriz Fonseca da Costa Biasutti, juíza diretora do Fórum da Comarca
de Manga,  e  os  Srs.  Joaquim de Oliveira Sá Filho,  prefeito  municipal  de  Manga,
Francisco  Farias  Gonçalves,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Manga,  João
Cordoval  de  Barros,  prefeito  municipal  de  Matias  Cardoso,  Célio  Dimas  Esteves
Ruas, promotor de Justiça da Comarca de Manga, e Zildo Toswar Araújo, chefe de
núcleo da Administração da Hidrovia do São Francisco - Ahsfra -, que são convidados
a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Paulo
Guedes, 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, 30 de janeiro de 2015.
Liza Prado, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE MINAS E ENERGIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/10/2011
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,
membros  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  os
deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Tiago  Ulisses  e  Délio  Malheiros  (substituindo  o
deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BPS), membros da
Comissão  de  Minas  e  Energia.  Está  presente  também  a  deputada  Liza  Prado.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros das Comissões presentes. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a atual situação da jazida de minério de ferro localizada na área
conhecida como Lagoa Seca, entre os Bairros Belvedere e Mangabeiras, em Belo
Horizonte, bem como as consequências da extração de minério nessa jazida para o
meio ambiente e para os moradores da região, e a discutir e votar proposições da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Eliana Rocha Furtado, gerente de Licenciamento Ambiental, representando o
Sr. Antônio Sérgio Lima Braga, Secretário de Meio Ambiente do Município de Belo
Horizonte; e Maria Fernanda Salcedo, coordenadora do Programa Polo da Cidadania
da UFMG; e os Srs. Sebastião Custódio Pires, coordenador substituto do Núcleo de
Licenciamento  Ambiental  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos
Naturais Renováveis de Minas Gerais - Ibama-MG -, representando o Sr. Alison José
Coutinho,  superintendente;  Wagner  Soares  da  Costa,  gerente  de  Licenciamento
Ambiental, representando o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das
Industrias do Estado de Minas Gerais; Leonardo Teixeira, presidente da Mineração
Lagoa  Seca  Ltda.;  Ricardo  Carneiro,  advogado  da  Mineração  Lagoa  Seca  Ltda.;
Ricardo Michel Jeha, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere;
Marcelo  Marinho  Franco,  presidente  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro
Mangabeiras e da União de Associações de Bairros da Zona Sul; e Cleiber Luiz da
Silva, vice-presidente da Associação dos Moradores da Vila Acabamundo, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao deputado
Délio  Malheiros,  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.  Retiram-se da reunião  as  deputadas  Liza  Prado  e  Luzia
Ferreira e os deputados Duarte Bechir, Tiago Ulisses e Gustavo Corrêa. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos
deputados  Célio  Moreira  (2),  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Conselho
Municipal de Meio Ambiente do Município de Belo Horizonte - Comam - pedido de
informações sobre: a) a relação das condicionantes do empreendimento minerário no
maciço  da  Serra  do  Curral,  entre  os  bairros  Belvedere  e  Mangabeiras;  b)  quais
condicionantes a que se refere o item "a" foram cumpridas; c) o motivo pelo qual não
se fez o julgamento do recurso que questiona a utilização social e coletiva da área
após o encerramento das atividades minerárias; e seja realizada visita conjunta na
área conhecida como Lagoa Seca, entre os bairros Belvedere e Mangabeiras, em
Belo  Horizonte;  e  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de
audiência pública conjunta para debater a destinação final da área no entorno da
atual  Mineração  Lagoa  Seca.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/11/2011
Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Célio  Moreira,

membro  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e  o
deputado  André  Quintão,  membro  da  Comissão  de  Participação  Popular.  Está
presente  também  o  deputado  Duilio  de  Castro.  Havendo  número  regimental,  o
presidente  ad hoc, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões. A
presidência informa que a reunião se destina a debater a criação do Parque Estadual
Serra de Santa Helena e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Mariana Gontijo,
gerente  de  Criação  de  Unidades  de  Conservação,  representando  o  Sr.  Marcos
Affonso  Ortiz  Gomes,  diretor-geral  do  IEF,  e  Érika  Regina  de  Oliveira  Carvalho,
engenheira agrônoma da Emater; e os Srs. Antônio Rogério Teixeira, presidente da
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Câmara Municipal de Sete Lagoas; Wanderson César Nascimento, superintendente
de  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Cláudio  Ribeiro  Figueiredo,  secretário
municipal de Meio Ambiente de Sete Lagoas; Claudinei Dias da Silva, presidente da
Frente Parlamentar de Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Meio Ambiente
da Câmara Municipal de Sete Lagoas; Dalton Antônio de Avelar Andrade, vereador da
Câmara Municipal de Sete Lagoas; Silvio França Linhares, secretário executivo da
Associação de Desenvolvimento Ambiental - Adesa; e Wagner Augusto de Oliveira,
advogado  dos  proprietários  da  Fazenda  Arizona,  de  Sete  Lagoas,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
André  Quintão,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/11/2011
Às  14h15min,  comparecem  no  Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Diamantina  o

deputado Délio  Malheiros,  membro da Comissão de Defesa do Consumidor  e  do
Contribuinte,  e  o  deputado  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado  Bosco,  por
indicação  da  liderança  do  BTR),  membro  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia.  Está  presente,  também,  o  deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Délio Malheiros, 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 das comissões
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a instalação de
novos câmpus da Universidade Federal  dos Vales  do Jequitinhonha e Mucuri  em
municípios  da região.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião
para  ouvir  os  Srs.  Geraldo  da  Silva  Macedo,  prefeito  municipal  de  Diamantina;
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Maurício da Paixão Maia,  presidente da Câmara Municipal de Diamantina; Cássio
Moreira, vereador do Município de Diamantina; e Leonardo Soeiro Pinheiro, diretor da
Associação  Comercial  e  Industrial  de  Diamantina,  representando  o  Sr.  Carlos
Marques Moreira, presidente dessa associação, que são convidados a tomar assento
à  mesa.  Na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  o
deputado  Délio  Malheiros  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 dos parlamentares,  dos
convidados e dos demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/2/2012
Às  14h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Itabirito  a  deputada  Luzia

Ferreira, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Está  presente  também  o  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  Havendo  número
regimental, a presidente, deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  responsabilidade  pela
aplicação de recursos destinados à reconstrução de áreas afetadas pelas chuvas e
medidas  de  prevenção  de  enchentes  no  Município  de  Itabirito.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Zenilde das Graças
Guimarães Viola, diretora de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Eventos
Críticos, representando o Sr.  Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Celina Rodrigues da Cunha Oliveira,
vereadora da Câmara Municipal de Itabirito; e Maura de Fátima Mendonça Goffredo
Costa Santos, presidente da CDL de Itabirito;  e os Srs. Manoel  da Motta, prefeito
municipal de Itabirito; Geraldo Gonçalves Mendanha, presidente da Câmara Municipal
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de Itabirito; Maj. Edylan Arruda, subsecretário executivo, representando Cel. PM Luis
Carlos Dias Martins, chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual
de Defesa Civil; Cap. PM Joilson Fernandes Bittencourt, comandante da 250ª Cia. da
Polícia  Militar  de  Itabirito;  Ilacy  Simoes,  1º  Secretário  da  Câmara  Municipal  de
Itabirito; Wilson Starling Júnior, assessor de Relações Comunitárias, representando o
Sr.  José  Fernando  Coura,  presidente  do  Sindiextra;  Rubens  Vargas  Filho,
coordenador  de Relações Institucionais,  representando o Sr.  Luiz Gustavo Reche,
gerente-geral  do  Complexo  Itabirito  da  Vale  S.A.;  Reinaldo  Melillo,  presidente  da
Associação Comercial Empresarial de Itabirito; Adalberto Firmino de Oliveira, gestor
do  site Agita Mais;  e  Alexander  Salvador,  vereador,  que são convidados a  tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Alencar da Silveira Jr.,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Registra-se a presença dos deputados Célio Moreira, membro da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que assume a presidência dos trabalhos, e
Paulo Lamac,  membro da Comissão de Direitos  Humanos.  O presidente  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  dos  parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Luzia Ferreira, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 20.846 E

20.913, EM 6/3/2012
Às  15h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Almir  Paraca,

Doutor  Viana,  Duarte  Bechir  e Luiz Henrique,  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Doutor Viana, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e
o  vice-presidente,  a  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,
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devidamente  rubricadas,  e  convida  o  deputado  Duarte  Bechir  para  atuar  como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para presidente o deputado Almir Paraca
e  para  vice-presidente  o  deputado  Doutor  Viana,  com  quatro  votos  cada  um.  O
presidente  ad hoc declara empossado como presidente o deputado Almir  Paraca,
que, por sua vez, empossa o deputado Doutor Viana no cargo de vice-presidente. A
seguir, o presidente eleito, deputado Almir Paraca, designa o deputado Duarte Bechir
como relator das matérias. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Almir Paraca, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 23/2011, EM

11/4/2012
Às 14h57min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Duilio

de Castro,  Sebastião  Costa,  Ulysses  Gomes  e  Pompílio  Canavez (substituindo o
deputado Almir Paraca, por indicação da liderança do PT), membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, a deputada Maria Tereza Lara e os deputados
Hely  Tarqüínio,  Inácio  Franco  e  Juninho  Araújo.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do deputado Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar o Parecer
para o 1º Turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2011 e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2011 (relator:
deputado Sebastião Costa) na forma do Substitutivo nº 1. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Zé Maia, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Luiz Henrique (substituindo o deputado Doutor  Wilson Batista,  por
indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Saúde; e os deputados
Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da Comissão de Defesa do Consumidor
e  do  Contribuinte.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos
Mosconi,  declara aberta a reunião.  A seguir,  dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  que  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação dos
médicos tendo em vista os valores pagos pelos planos de saúde pelos procedimentos
e consultas realizados por meio dos convênios. A seguir, comunica o recebimento de
ofício da Sra. Fabrícia Fernandes Duarte, gerente-geral de Relações Institucionais da
Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  -  ANS  -,  justificando  a  ausência  nesta
reunião do diretor-presidente dessa autarquia. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Batista Gomes Soares, presidente do
Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais;  Anderson Luís  Coelho,  diretor-
secretário  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional,
representando  o  presidente,  Sr.  Hildeberto  Lopes  dos  Santos;  Anderson  Antônio
Monteiro Mendes, superintendente estadual  da União Nacional  das Instituições de
Autogestão em Saúde - Unidas; Jaci Custódio Jorge, presidente da Sociedade de
Anestesiologia de Minas Gerais; Márcio Silva Fortini e Juraci Gonçalves de Oliveira,
respectivamente,  diretor  e  diretor  adjunto  de  Defesa  Profissional  da  Associação
Médica de Minas Gerais - AMMG; Sandro Leal Alves, gerente-geral da Federação
Nacional de Saúde Suplementar; Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMMG; João
Tadeu  Leite  dos  Reis,  diretor  da  Federação  Nacional  de  Cooperativas  Médicas  -
Fencom; Cristiano Gonzaga da Matta Machado, presidente do Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais; a Sra. Maria Inês Miranda Lima, diretora da Sogimig; o Sr. Hermann
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Alexandre  Vivacqua  Von  Tiesenhausen,  conselheiro  do  Conselho  Federal  de
Medicina,  que são convidados a tomar assento à mesa.  A presidência concede a
palavra  ao  deputado  Délio  Malheiros,  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 dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/2012, EM

23/5/2012
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Bruno Siqueira, André Quintão e Délio Malheiros, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Luzia  Ferreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Bruno Siqueira,  dispensa a leitura  da  ata da reunião  anterior,  a  qual  é  dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator, deputado Bruno Siqueira, no
1º turno, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2012. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à
Constituição  nº  32/2012,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Bruno
Siqueira). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Luzia Ferreira, presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/7/2012
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis

(substituindo o deputado Hely Tarqüínio, por indicação da liderança do BAM) e os
deputados Carlos Mosconi e Doutor Wilson Batista, membros da Comissão de Saúde;
e  a  deputada Rosângela  Reis  e os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Carlos  Mosconi
(substituindo  o  deputado  Juninho  Araújo,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
membros  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da 1ª reunião destas comissões. A
presidência informa que a reunião se destina a acompanhar e monitorar a política de
segurança alimentar e nutricional no Estado. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Juliane  Maria  de  Souza,  suplente  do
secretário no Conselho de Segurança Alimentar, representando o Sr. Cássio Soares,
secretário de Estado de Desenvolvimento Social; Tatiana de Oliveira Prado Rangel,
coordenadora da clínica de nutrição, representando as Sras.  Michely Capobiango,
coordenadora do Curso de Nutrição da PUC Minas, e Yani Gláucia Gomide Mizubuti,
membro  do  colegiado  do  Curso  de  Nutrição  da  PUC  Minas;  Dóris  Florêncio  de
Alvarenga, coordenadora técnica estadual de Segurança Alimentar, representando o
Sr.  Marcelo  Lana  Franco,  presidente  em  exercício  da  Emater;  Jacqueline  Miriam
Maciel Junqueira, secretária executiva do Comitê Temático de Segurança Alimentar e
Nutricional  Sustentável;  e  os  Srs.  Élido  Bonomo,  representante  do  Programa de
Alimentação  Escolar  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação,
representando a Sra. Albaneide Maria Lima Peixinho Campos, coordenadora-geral do
Programa Nacional  de  Alimentação  Escolar;  Marcílio  Magalhães  Vaz  de  Oliveira,
superintendente  substituto  da  Conab,  representando  a  Sra.  Cleide  Edvirges,
superintendente  regional  da  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  em  Minas
Gerais; Edmar Guariento Gadelha, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar; e
Walney  Souza  Martins,  secretário  executivo  do  Consea-MG,  representando  Dom
Mauro  Morelli,  presidente  do  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional
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Sustentável  do  Estado de Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à
mesa.  A presidência  concede  a  palavra  à  deputada  Rosângela  Reis,  autora  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/7/2012
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara,

membro  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Segurança  Pública,  e  os
deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, membros da Comissão de Segurança
Pública.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Leite,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a violência contra as comunidades quilombolas
em Minas Gerais, especialmente em relação às ameaças de morte sofridas pelo Sr.
Vanderlei Dias Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, e pela
Sra.  Evane  Lopes  Dias  Silva,  da  comunidade  quilombola  de  São  Domingos,  de
Paracatu, e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eunice Maria Santos Rezende,
assessora da Subsecretaria de Integração e Promoção da Qualidade Operacional do
Sistema de Defesa Social, representando o secretário de Estado de Defesa Social;
Cristiane  Moreira.  delegada  de  polícia;  Nivia  Mônica  da  Silva,  coordenadora  do
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa dos  Direitos
Humanos;  Sandra  Maria  da  Silva,  presidente  da  Federação  das  Comunidades
Quilombolas de Minas Gerais; e os Srs. Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor
público federal; Vanderlei Dias Gonçalves, vereador da Câmara Municipal de Pedro
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Leopoldo;  Evane  Lopes  Dias  Silva,  presidente  da  Associação  Quilombola  dos
Remanescentes de Escravos e Quilombolas de São Domingos; e Ronaldo Antônio
Pereira da Silva, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
que são convidados a tomar  assento à mesa.  A presidência concede a palavra à
deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34/2012, EM

12/7/2012
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Luiz  Henrique  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Luiz  Henrique,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 34/2012 (relatora:
deputada Maria Tereza Lara) na forma do Substitutivo nº 1 que apresenta. Cumprida
a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
informa  que  a  próxima  reunião  será  convocada  por  meio  de  edital,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Luiz Henrique, presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E

OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 29/8/2012

Às  9h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Antônio  Carlos
Arantes, membro da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. O referido
deputado substitui,  ainda,  o  deputado Anselmo José Domingos,  por  indicação do
Bloco Avança Minas, este último membro da Comissão de Transporte, Comunicação
e  Obras  Públicas.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio
Carlos Arantes, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. A presidência informa que a
reunião se destina a realizar o monitoramento da Rede de Desenvolvimento Rural e
do Programa Cultivar, Nutrir e Educar do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012 e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Myrtô Áurea de Lima Sucupira, assessora
técnica do Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional, representando a
Sra. Jacqueline Miriam Maciel Junqueira, gerente do Programa Estruturador Cultivar,
Nutrir e Educar; Maria Flávia Bracarense Brandão, diretora de Vigilância Sanitária de
Alimentos da Secretaria de Estado de Saúde; Valéria Monteiro de Jesus, gerente do
Processo de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado de Educação; e Patrícia
Martins,  fiscal  agropecuário do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária;  e  os  Srs.  Paulo
Afonso Romano, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - Seapa - e gerente do Programa Estruturador Sustentabilidade e
Infraestrutura no Campo; Deny Sanábio, da Emater e do programa associado Minas
Sem  Fome;  Evandro  Oliveira  Neiva,  do  programa associado  Desenvolvimento  da
Agricultura Familiar e do Agronegócio e chefe de gabinete da Seapa; Aldenir Vianna
Pereira,  diretor  de  Cidadania  do  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais,
representando o Sr. Wallison Silva Teixeira de Melo e a Sra. Camila Pereira Oliveira
Ribeiro, ambos do programa associado Promoção e Defesa da Cidadania; Baldonedo
Arthur Napoleão, subsecretário do Agronegócio da Seapa; Amarildo Kalil,  assessor
técnico da Agricultura Irrigada da Seapa; José Ricardo Roseno, assessor especial de
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Desenvolvimento Sustentável da Seapa; Edmar Guariento Gadelha, subsecretário de
Agricultura  Familiar  da Seapa;  e  Danilo  Alves  de  Alvarenga,  da  Emater,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência passa a palavra aos convidados,
para  que  façam  suas  exposições.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do
deputado Adelmo Carneiro  Leão.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  deputada  Liza  Prado  assume  a
presidência  e retiram-se os deputados Antônio  Carlos  Arantes e Adelmo Carneiro
Leão.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  presidência  agradece a  presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/9/2012
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi e

Hely  Tarqüínio,  membros  da  Comissão  de  Saúde;  e  o  deputado  Célio  Moreira,
membro  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Está
presente,  também,  o  deputado  Carlos  Pimenta.  O  presidente,  deputado  Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por se tratar
da  primeira  reunião  dessas  comissões.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a realizar o monitoramento da Rede de Atenção à Saúde do PPAG 2012-2015
no exercício de 2012. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  a  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  gerente  do  Programa  Estruturador  Saúde
Integrada; e os Srs. Maurício Rodrigues Botelho, subsecretário de Políticas e Ações
de  Saúde  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES  -  e  gerente  do  Programa
Estruturador  Redes  Integradas  de  Serviços  de  Saúde;  Wagner  Fulgêncio  Elias,
gerente  do  Programa  Estruturador  Saúde  em  Casa;  Felippe  Ferreira  de  Mello,
assessor  de Gestão Estratégica e Inovação da SES, representando o Sr.  Alencar
Santos Viana Filho,  secretário  adjunto  de  Estado de Desenvolvimento  Regional  e
Política Urbana e gerente do Programa Estruturador Saneamento para Todos; Walter
Zschaber, assessor, representando o Sr. Ricardo Simões, presidente da Copasa-MG;
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Frank  Deschamp,  presidente  da  Companhia  de  Saneamento  do  Norte  de  Minas;
Eustáquio  Abadia  Amaral,  superintendente  de  Planejamento  e  Finanças  da  SES,
representando  a  Sra.  Cássia  Maria  Gonçalves  França,  do  Programa  Associado
Atenção à Saúde; o Sr.  Marcílio  Dias, superintendente de Redes Assistenciais  da
SES,  e  a  Sra.  Daniela  Souza  Lima,  diretora  de  Promoção  à  Saúde  da  SES,
representando  o  Sr.  Francisco  Antônio  Tavares  Júnior,  do  Programa  Associado
Atenção  à  Saúde;  o  Sr.  Walney  Martins,  secretário  executivo  do  Conselho  de
Segurança  Alimentar,  representando  Wilze  Diniz  Soares,  do  Programa Associado
Segurança Alimentar, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência faz
suas considerações iniciais  e,  em seguida,  concede a palavra  ao  deputado Célio
Moreira,  um dos autores do requerimento  que deu origem ao debate,  para  fazer,
também, as suas considerações. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  A presidência  suspende  os  trabalhos  ordinários  da
reunião, que são retomados com a presença dos deputados Carlos Mosconi e Carlos
Pimenta. O presidente passa a direção dos trabalhos ao deputado Carlos Pimenta,
que dá início aos debates. Segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
dos  parlamentares  e  dos  convidados,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2011, EM

11/9/2012
Às  10h49min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Lafayette  de  Andrada  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  vice-presidente,  deputado  Fabiano
Tolentino, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente da comissão. A
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seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida  o  deputado  Sargento  Rodrigues  para  atuar  como  escrutinador.  Feita  a
votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três
cédulas de votação e que o deputado Lafayette de Andrada recebeu três votos para
presidente  da  comissão.  Ato  contínuo,  o  vice-presidente  proclama  o  deputado
Lafayette de Andrada eleito, empossa-o como presidente e passa-lhe a direção dos
trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente.
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/10/2012
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado João
Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Minas e
Energia; e os deputados Zé Maia, Tiago Ulisses,  Antônio Júlio,  Rogério Correia e
Lafayette de Andrada (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza
Cruz,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  os  pareceres  das  comissões  acima
referidas sobre o Projeto de Lei nº 3.417/2012, de autoria do governador do Estado,
em 1º turno, e a discutir e votar proposições das comissões. Passa-se à 1ª Fase da
Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  A  presidência  esclarece  que  na
reunião  anterior  foi  concedida  vista  ao  deputado  Tiago  Ulisses  do  parecer  da
Comissão de Minas e Energia, que continua em discussão. Após a discussão e a
votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que a
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comissão apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relator: deputado Sávio Souza Cruz). O presidente passa a
palavra ao relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado
Zé Maia, que apresenta seu parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nº  3,  que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos  nº  1,
apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  nº  2,  apresentado  pela
Comissão de Minas e Energia.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sávio Souza Cruz, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2012
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Bonifácio Mourão

(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança do Bloco Transparência
e Resultado),  membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária;  o
deputado André Quintão,  membro da Comissão de Participação Popular.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por  aprovada e e é
subscrita  pelos  membros das comissões.  A presidência informa que a  reunião  se
destina à abertura das reuniões de apresentação da revisão do PPAG-2012/2015, no
exercício  de  2013 e  a  discutir  e  votar  proposições  das  comissões.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Renata Maria Paes
de Vilhena, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, também representando o
Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do  Estado;  Valquíria  de  Sousa
Pinheiro Bahia, diretora de Controle Externo, representando o Sr. Wanderley Ávila,
presidente do Tribunal de Contas do Estado; Adriane Riccieri Brito, subsecretária de
Gestão  da  Estratégia  Governamental,  da  Seplag;  Nívia  Soares,  subsecretária  de
Desenvolvimento Social, representando o Sr. Cássio Soares, Secretário de Estado de
Desenvolvimento  Social;  e  Camila  Pereira  de  Oliveira,  diretora  de  Planejamento,
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Gestão  e  Finanças,  representando  o  Sr.  Wander  Borges,  secretário  de  Estado
Extraordinário de Regularização Fundiária;  e os  Srs.  Elmiro Alves do Nascimento,
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; André Luiz de Castro
Ferreira, assessor de Gestão Estratégica e Inovação, representando a Sra. Eliane
Denise Parreiras Oliveira, secretária de Estado de Cultura; Eduardo Cyrino Generoso,
assessor  para  Assunto  Institucional,  representando  a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon
Tonet,  defensora pública-geral  do  Estado,  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  dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE MINAS E ENERGIA E DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Célio  Moreira  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  Comissão  de  Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; o deputado Sávio Souza Cruz, membro da
Comissão de Minas e Energia; o deputado Tenente Lúcio, membro da Comissão de
Turismo, Indústria,  Comércio e Cooperativismo. Está presente também o deputado
André Quintão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a proposta de revisão do PPAG-2012/2015, no
exercício de 2013, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A
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presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Nathália
Milagre Hazan, assessora de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  a  Sra.  Viviane
Pereira dos Santos, gerente do Programa Estruturador  Qualidade Ambiental;  e os
Srs. Cláudio Paiva, chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - Sede; Charliston Marques Moreira, gerente de Planejamento da Agência
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; e Frederico
de Santana Tescarolo, diretor de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico da Agência
de Desenvolvimento da RMBH, representando o Sr. Fábio Veras de Souza, secretário
de  Estado  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico  e  gerente  do  Programa
Estruturador  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e  Diversificação  da
Economia Mineira; José Luis França, diretor técnico da Gasmig; e Ronaldo Gomes,
superintendente  de  Coordenação  Executiva  do  Plano  de  Desenvolvimento  da
Gasmig, representando o Sr. Paulo Sérgio Machado Ribeiro, subsecretário de Política
Mineral e Energética da Sede e Gerente do Programa Estruturador Energia para o
Desenvolvimento, que são convidados a tomar  assento à mesa.  O presidente, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2012

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  André  Quintão,
membro  da  Comissão  de  Participação  Popular.  O  presidente,  deputado  André
Quintão, 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  a
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subscreve.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  homenagear  os
conselheiros tutelares por ocasião do seu dia, comemorado em 18 de novembro, e a
discutir o funcionamento do Sistema de Informação para Infância e Adolescência -
Sipia  -  nos  conselhos  tutelares  e  sua  importância  para  subsidiar  a  elaboração  e
implementação de políticas públicas. A presidência convida as Sras. Carmen Rocha
Dias,  subsecretária  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais; Regina Helena Cunha Mendes, presidente
do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;  e  Elizabeth
Rodrigues  Ferreira  Silva,  coordenadora  do  Fórum  Mineiro  de  Conselheiros  e  Ex-
Conselheiros Tutelares - FMCT -; e os Srs. Cláudio Roberto Stacheira, coordenador-
geral do Observatório Nacional da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Criança e  do  Adolescente  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República;  Celso Penna Fernandes Júnior,  promotor  de justiça da 23ª  Promotoria
Justiça  da  Infância  e  Juventude  de  Belo  Horizonte;  Ananias  Neves  Ferreira,
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca;
Sérgio Santos Costa, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros
Tutelares de Minas Gerais - Acontemg; e Flávio Márcio Leopoldino Duffles, secretário
adjunto  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Segurança Alimentar  e  Nutricional  da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando o Sr. Márcio Lacerda, prefeito
municipal  de  Belo  Horizonte,  a tomarem 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  dos
convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA
AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 5/12/2012
Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e Tiago
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Ulisses, membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e a
deputada  Rosângela  Reis  e  os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Tadeu  Martins  Leite,
membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Estão presentes,
também, os deputados Arlen Santiago, Fred Costa,  Luiz Henrique,  Paulo Guedes e
Bosco.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
destas  comissões.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a
construção de mineroduto no Norte do Estado, em especial nas regiões de Grão-Mogol,
Salinas e  Rio Pardo de Minas.  A presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da
reunião  para  ouvir  as  Sras  Marília  Fernandes  Zaza  Von  Bollimger,  supervisora  de
Estudos, Projetos e Meio Ambiente do Dnit no Estado, representando José Maria da
Cunha,  superintendente  regional  desse órgão;  Christiane Delgado Alam, gerente de
Comunicação e Relações Institucionais da Mineração Riacho dos Machados; Beatriz
Morais  de  Sá,  subsecretária  de  Desenvolvimento  Regional;  e  os  Srs.  Gil  Pereira,
secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e do Norte de
Minas;  Yuri  Rafael  de  Oliveira,  diretor  de  Controle  Processual  da  Supram,
representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  secretário  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável;  Sérgio  Rezende  Silveira,  superintendente  de  Política
Mineral,  representando  a  Sra.  Dorothea  Fonseca  Furquim  Werneck,  secretária  de
Desenvolvimento Econômico; Amilton José Rodrigues Reis, assessor da Presidência da
Ruralminas,  representando  o  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  presidente  dessa
fundação; Geraldo Magela Gomes, diretor de Relações Institucionais da Sul Americana
de Metais S.A. - SAM; Marco Túlio Naves de Carvalho, diretor de Meio Ambiente e
Geologia da SAM; Jefferson Augusto de Figueiredo, prefeito municipal de Grão-Mogol;
Antônio Pinheiro da Cruz, prefeito municipal de Rio Pardo de Minas; Weslley Cantelmo,
diretor de Planejamento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metropolitana; Cácio Xavier Pereira, gerente de Jornalismo Núcleo
Minas da Inter-Grande TV MG; Sóter Magno Carmo, representante da Organização
Vida  Verde;  Daniel  Antunes  Neto,  chefe  de  Departamento  da  Copasa-MG;  Carlyle
Francisco  Tavares,  analista  em  Infraestrutura  do  Dnit  no  Estado;  Délio  Pinheiro,
jornalista da Inter-TV de Montes Claros, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra ao deputado Carlos Mosconi, autor do requerimento que
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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  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER

SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42/2012, EM 7/3/2013
Às  14h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Anselmo  José
Domingos,  André  Quintão  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Vanderlei Miranda, declara
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o
vice-presidente,  determina,  a  seguir,  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,
devidamente  rubricadas,  e  convida  o  deputado  André  Quintão  para  atuar  como
escrutinador. Apurados os votos, são proclamados eleitos para presidente o deputado
Anselmo José Domingos e para vice-presidente o deputado André Quintão, ambos com
três votos. O presidente ad hoc empossa o presidente eleito, deputado Anselmo José
Domingos,  que  assume  os  trabalhos.  Ato  contínuo,  o  presidente  empossa  o  vice-
presidente  eleito,  deputado  André  Quintão,  e  designa  como  relator  da  matéria  o
deputado Vanderlei Miranda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2013
Às 9h30min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bosco e Zé Maia (substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da liderança do
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Bloco  Transparência  e  Resultado  -  BTR),  membros  da  Comissão  de  Educação,
Ciência e Tecnologia; os deputados Zé Maia, Adalclever Lopes, Bosco (substituindo o
deputado Lafayette de Andrada, por indicação da liderança do Bloco Transparência e
Resultado  -  BTR),  Célio  Moreira  (substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por
indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado - BTR) e Dalmo Ribeiro
Silva  (substituindo  o  deputado  Jayro  Lessa,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco
Transparência e Resultado - BTR), membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e  Orçamentária.  Está  presente,  também,  o  deputado  Gilberto  Abramo.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposição da comissão. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  é  aprovado,  na  Comissão de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.826/2013 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno (relator: deputado Zé Maia), com
voto contrário do deputado Adalclever  Lopes.  Cumprida a finalidade da reunião,  a
presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir e
Fred Costa (substituindo o Deputado Rômulo Viegas, por indicação da liderança do
BTR),  membros da Comissão de Direitos  Humanos;  a Deputada Liza Prado e os
Deputados  Rômulo  Veneroso,  Fred  Costa  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Estão presentes também os
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Deputados Tiago Ulisses e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental,  o
Presidente, Deputado Rômulo Veneroso, declara aberta a reunião e informa que não
há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião destas comissões. A presidência
esclarece  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  fechamento  de  19  prontos-
atendimentos pediátricos em Belo Horizonte, conforme noticiado pelo jornal O Tempo,
e  discutir  e  votar  proposições  destas  comissões.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Margarida Sofal Delgado, diretora
do  Sindicato  dos  Médicos  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Cristiano  Matta
Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; Isabela Nogueira
Soares da Cunha, coordenadora do Grupo Padecendo no Paraíso; os Srs. Lincoln
Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Castinaldo Bastos
Santos, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado
de Minas Gerais; José Augusto Ferreira, assessor da Diretoria da Unimed de Belo
Horizonte,  representando  o  Sr.  Helton  Freitas,  presidente  da  Unimed  de  Belo
Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra aos deputados Fred Costa e Vanderlei Miranda, autores dos requerimentos
que deram origem ao debate, para as considerações iniciais. Registra-se a presença
dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia. O deputado Durval Ângelo assume a
direção dos  trabalhos  e,  em seguida,  passa a palavra  aos convidados,  para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
discussão e a votação de proposições das comissões. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos da deputada Liza Prado em que
solicita sejam encaminhadas ao Procon ALMG e ao Procon MG as notas taquigráficas
desta  reunião,  com  pedido  de  providências  para  o  enfrentamento  dos  problemas
causados  pelo  fechamento  de  19  postos  de  atendimento  pediátrico  em  Belo
Horizonte; dos deputados Vanderlei Miranda em que solicita sejam encaminhadas ao
presidente  da  Agência  Nacional  da  Saúde  as  notas  taquigráficas  desta  reunião
conjunta,  as  quais  contêm  denúncias  sobre  a  situação  da  prestação  de  serviços
médicos no  Estado;  Fred Costa  (2)  em que solicita  seja  realizada visita  conjunta
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destas comissões à Agência Nacional de Saúde, a fim de averiguar os motivos da
baixa remuneração dos médicos e hospitais pelos planos de saúde privados; seja
encaminhado ao procurador-geral de justiça do Estado pedido de providências para
apuração das denúncias sobre a baixa remuneração dos médicos e dos hospitais
pelos  planos  de  saúde  privados,  contido  nas  notas  taquigráficas  desta  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Rômulo Veneroso, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2013, EM

9/4/2013
Às  15h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Romel  Anízio,  Cabo Júlio  e  Sebastião  Costa,  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 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 discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
das seguintes correspondências: do deputado Tiago Ulisses, líder do Bloco Avança
Minas,  e do deputado Adalclever  Lopes,  líder  do PMDB,  publicadas no  Diário  do
Legislativo,  em  28/3/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Cabo
Júlio  (6)  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de  informações  quanto  à
viabilidade  e  conveniência  das  medidas  sugeridas  na  Proposta  de  Emenda  à
Constituição  nº  46/2013  às  seguintes  autoridades:  Ten.-Cel.  PM  QOR  Domingos
Sávio  de  Mendonça;  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;
comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;  presidente do Centro
Social dos Cabos e Soldados; presidente da Associação dos Servidores do Corpo de
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Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom; e presidente da Associação
dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais  -  Aspra  -PM-BM.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2013

Às 14h51min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os  deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado
Elismar  Prado,  por  indicação  da  liderança  do  PT),  membros  da  Comissão  de
Educação, Ciência e Tecnologia; e os deputados Marques Abreu, Ulysses Gomes,
Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu  Martins  Leite  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o
deputado Tenente Lúcio, por indicação da liderança do PDT), membros da Comissão
de Esporte, Lazer e Juventude. Está presente também o deputado Paulo Guedes.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião  e  esclarece que não há ata  a  ser  lida  por  se  tratar  da  primeira  reunião
conjunta  das  Comissões  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  Esporte,  Lazer  e
Juventude. A presidência informa que a reunião se destina a debater o art.  4º da
Resolução  nº  2.253/2013,  de  9  de  janeiro  de  2013,  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação, o qual determina que os componentes curriculares de educação física nos
anos iniciais do ensino fundamental sejam ministrados pelo próprio regente da turma,
exceto  quando  na  escola  já  houver  professor  efetivo  ou  efetivado  pela  Lei
Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, e a discutir e votar proposições
das  comissões.  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para
ouvir as Sras. Raquel Elizabeth de Souza Santos, subsecretária da Educação Básica,
representando Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; Kátia
Lúcia Moreira  Lemos,  professora adjunta e coordenadora do Projeto de Ginástica
Aeróbica Esportiva da UFMG, e Beatriz da Silva Cerqueira, coordenadora-geral do
Sind-UTE-MG,  e  os  Srs.  Adenilson  Idalino  de  Souza,  subsecretário  de  Esportes,
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representando  Eros  Biondini,  secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude;
Cláudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Regional de Educação Física - 6ª
Região;  Pelé  do  Vôlei,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e  Rui
Martins  Alves  Pereira,  1º-secretário  da  Câmara  Municipal  de  Itajubá,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados
Ulysses Gomes, Tadeu Martins Leite e Rogério Correia, autores do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião,  a presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA E DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2013

Às 9h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,
Carlos Pimenta e Paulo Guedes, membros da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira
reunião conjunta dessas comissões. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a  instalação  de  redes  de  energia  elétrica  convencionais  nas  Ilhas  de
Ingazeira, do Corculho e do Curimatá, beneficiando assim cerca de 500 pessoas. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cristina
Bispo Barbosa,  agente de comercialização, Patrocínia Néri Almeida, presidente da
Associação  da  Ilha  de  Curimatá;  Rosineide  Pereira  da  Silva,  presidente  da
Associação  da  Ilha  do  Corculho;  e  os  Srs.  Anastácio  Guedes  Saraiva,  prefeito
municipal  de  Manga;  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,  presidente  da  Câmara
Municipal de Manga; Marlon Brito Gomes, técnico de Expansão do Sistema Elétrico,
representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig; Celino Lélis de
Oliveira, presidente da Associação da Ilha da Ingazeira; José Luiz da Silva, presidente
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do Sindicato dos Agricultores Familiares de Itacarambi; Cícero Ferreira de Lima, vice-
presidente  da  Associação  dos  Vazanteiros  do  Município  de  Itacarambi;  e  Sérgio
Veloso da Fonseca, secretário de Agricultura do Município de Itacarambi,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Paulo  Guedes,  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  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES EXTRAORDINÁRIA DA COPA
DO MUNDO E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM 8/5/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tenente Lúcio,
Bonifácio  Mourão,  Fábio  Cherem  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  Comissão
Extraordinária da Copa do Mundo; e os deputados Marques Abreu, Ulysses Gomes,
Tadeu  Martins  Leite,  Tenente  Lúcio  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  Comissão  de
Esporte,  Lazer  e Juventude.  Estão presentes  também os deputados Sávio  Souza
Cruz, Sebastião Costa, Carlos Pimenta, João Leite, Rogério Correia, Duarte Bechir e
Rômulo Viegas. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tenente Lúcio,
declara  aberta  a  reunião  e  comunica  que não há ata  a  ser  lida  por  se  tratar  de
primeira  reunião  conjunta  da  comissão.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir o Projeto de Lei nº 3.685/2013, de autoria do governador do Estado,
que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações Fifa de 2013 e à
Copa do Mundo Fifa de 2014 e dá outras providências. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários  da  reunião  para ouvir  os  Srs.  Tiago Nascimento  de  Lacerda,
secretário  de Estado Extraordinário da Copa do Mundo; Cel.  PM Antônio Leandro
Bettoni  Silva,  assessor  extraordinário  para  a  Copa  do  Mundo  da  Polícia  Militar,
também representando o Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,  comandante-geral  da
Polícia Militar de Minas Gerais; José Antonio Baeta de Melo Cançado, procurador de
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justiça  e  coordenador  do  grupo  de  atuação  especial  para  acompanhamento  das
atividades relativas à Copa do Mundo de 2014 no âmbito do Estado; e Edson Antenor
Lima  Paula,  promotor  de  justiça  da  14ª  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do
Consumidor e Procon do Ministério Público do Estado, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais e passa a palavra ao
deputado Marques Abreu, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e juventude.
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
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Tenente Lúcio, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2013

Às 11h16min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,
Tenente  Lúcio  e  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  deputado Mário  Henrique
Caixa, por indicação da liderança do BAM), membros da Comissão de Esporte, Lazer
e  Juventude;  os  deputados  Lafayette  de  Andrada,  Antônio  Carlos  Arantes
(substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da liderança do BAM), Duarte
Bechir  (substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
Gustavo Valadares (substituindo o deputado Jayro Lessa, por indicação da liderança
do BTR), Marques Abreu (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança do BTR) e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Adalclever Lopes,
por  indicação  da  liderança  do  PMDB),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa a  leitura  da  ata da  reunião
anterior,  a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros das comissões
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), compreendendo a discussão e a votação de pareceres
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sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do
parecer que conclui  pela aprovação do Projeto de Lei nº  3.685/2013 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4,
da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o relator retira o parecer apresentado
anteriormente  e  apresenta  outro.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,
deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 3.685/2013 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de
Esporte, Lazer e Juventude, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do
deputado André Quintão, e 2 e 3, do deputado João Vítor Xavier. Após discussão e
votação,  é  aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emenda.  Submetidas  a
votação, são rejeitadas as propostas de emenda. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Marques Abreu, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE E DE PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS
DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/6/2013
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses Gomes, Tenente Lúcio, Celinho do Sinttrocel (substituindo o deputado Mário
Henrique  Caixa,  por  indicação  da  liderança  do  BAM)  e  Vanderlei  Miranda
(substituindo o deputado Tadeu Martins Leite, por indicação da liderança do MSC),
membros  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude;  os  deputados  Vanderlei
Miranda,  Célio  Moreira,  Glaycon  Franco,  Marques  Abreu  e  Ulysses  Gomes
(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do MSC), membros
da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras  Drogas.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Hely Tarqüínio,  Lafayette  de  Andrada e  Duarte
Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara
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aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
das comissões. A presidência esclarece que a reunião se destina a discutir e votar o
Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº 3.685/2013, de autoria do governador do
Estado, e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, do Projeto de
Lei  nº 3.685/2013,  na Comissão de Esporte, Lazer  e Juventude (relator:  deputado
Marques Abreu) e após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação
no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno do Projeto de Lei nº 3.685/2013, na
Comissão  de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas  (relator:
deputado Glaycon Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Marques Abreu, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 51/2013, EM

4/6/2013
Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Adalclever  Lopes,  Duilio  de  Castro  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada
Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  “ad  hoc”,  deputado  Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar
da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o presidente e o vice-presidente, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o deputado Adalclever Lopes para atuar
como escrutinador.  Procedida a contagem de votos, são eleitos para presidente o
deputado Duílio de Castro e para vice-presidente o deputado Luíz Henrique, ambos
por unanimidade. Na condição de presidente “ad hoc”, o deputado Carlos Mosconi
empossa o deputado Duílio de Castro que, por sua vez, empossa o vice-presidente,
deputado Luíz Henrique. Em seguida, o presidente designa como relator da matéria o
deputado Luíz Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duilio de Castro, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/7/2013
Às 10h15min, comparecem na Escola Estadual José Cristiano, no Município de Rio

Pardo de Minas, os deputados Luiz Henrique (substituindo o deputado João Leite, por
indicação da liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o deputado Cabo
Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  MSC),  membros  da  Comissão  de
Segurança  Pública;  os  deputados  Rogério  Correia,  Luiz  Henrique  (substituindo  o
deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Paulo  Guedes
(substituindo o deputado Durval Ângelo, por indicação da liderança do Bloco MSC),
membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a investigação policial referente ao
desaparecimento de Emily Ketlen Ferrari, no Município de Rio Pardo de Minas, em
4/5/2013. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Cássia  Virgínia  Serra  Teixeira  Gomes,  secretária  adjunta  de  Defesa Social,
representando o Sr.  Rômulo de Carvalho Ferraz,  secretário  de Estado de Defesa
Social;  Maria  Eni  Santos Froes,  superintendente  regional  de  ensino  em Janaúba;
Tatiany Ferrari  Viana,  mãe de Emily Ketlen  Ferrari;  Veronita  Augusta dos Santos,
presidente do Conselho Tutelar de Rio Pardo de Minas; Antônia de Lourdes Teixeira e
Silveira, presidente da ONG Girassol; Cristina Coelli Cicarelli Masson, delegada de
Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP e da Divisão
Especializada  de  Referência  à  Pessoa Desaparecida  -  DRPD;  e  os  Srs.  Geraldo
Cantídio, vice-prefeito de Rio Pardo de Minas, representando o Sr. Jovelino Pinheiro
Costa, prefeito municipal; Flávio Júnior Colares da Silva, vice-presidente da Câmara
Municipal de Rio Pardo de Minas, representando o Sr. Paulo Francisco Afonso da
Silva, presidente dessa Casa; Rogério da Silva Evangelista, delegado-geral de Polícia
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e chefe do 11º Departamento de Polícia Civil de Montes Claros, representando o Sr.
Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
Cap. PM Giovane Rodrigues de Oliveira, comandante da 2ª Companhia Independente
de Polícia Militar da 11ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais; Ten. PM Charles
de Paiva Reis, comandante do 3º  Pelotão da 2ª Companhia Independente da 11ª
Região de Polícia Militar de Minas Gerais; Giovani Siervi Andrade, delegado regional
de Polícia Civil em Montes Claros; Luís Cláudio Freitas do Nascimento, delegado de
Polícia Civil de Rio Pardo de Minas; Leandro Gomes Campos, pai de Emily Ketlen
Ferrari; Diogo Emanuel Domingos Sena Dias Correa, advogado da família de Emily;
Jobson Dutra Campos, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Pardo de
Minas; Wellington dos Santos Andrade, presidente da Loja Maçônica Deus, União e
Fraternidade, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra  ao  deputado  Paulo  Guedes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Rogério Correia, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS E DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/8/2013

Às 18h15min, comparecem na Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França,
o  deputado  Ivair  Nogueira,  membro da Comissão de  Transporte,  Comunicação  e
Obras Públicas, e o deputado Célio Moreira, membro da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por ser a
1ª reunião conjunta dessas comissões nesta sessão legislativa. A presidência informa
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que a reunião se destina a debater a construção da nova via de acesso à Cimentos
Liz  e  seus  impactos  ambientais  e  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Adriana
Alves Lara, vereadora, representando o Sr. André Luciano Vieira Costa, presidente da
Câmara  Municipal  de  Vespasiano;  Liliana  Adriana  Nappi,  diretora  de  Gestão  da
Qualidade Ambiental, e os Srs. Flávio Daniel Ferreira, gerente de Monitoramento da
Qualidade do Ar, representando a Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, presidente
da Feam; Cláudio Pimenta Murta, secretário de Governo, representando o Sr. Carlos
Moura Murta, prefeito municipal de Vespasiano; Francisco Alberto Moreira Cardoso,
gerente  de  projetos  da  Diretoria  de  Projetos;  e  Leomar  Fagundes  de  Azevedo,
consultor ambiental da Diretoria de Projetos, representando o Sr. José Elcio Santos
Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG;  Marcelo  da  Fonseca,  superintendente  de
Fiscalização Ambiental Integrada; Diego Koiti de Brito Figueiredo, superintendente da
Supram - Central Metropolitana; Anderson Marques Lara, diretor de Apoio Técnico da
Supram;  Ozéas  Ferreira  da  Cruz,  presidente  da  Comissão  de  Serviços  Públicos,
Transporte e Trânsito da Câmara Municipal de Vespasiano; Francisco Fagundes de
Freitas,  prefeito  municipal  de  São  José  da  Lapa;  José  de  Castro  Procópio,
mobilizador do Projeto Manuelzão e presidente do Subcomitê da Bacia Ribeirão da
Mata;  Rubner  Rodrigues,  gerente  de  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Bruno
Miguel  Pinto,  diretor-presidente  da  Cimentos  Liz;  e  Rogério  Pinto  dos  Santos,
morador  do  Conjunto  Caieiras;  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Célio Moreira, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Ivair Nogueira, presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E DE CULTURA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2013
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bosco e Elismar Prado, membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia; a
deputada  Liza  Prado  (substituindo  o  deputado  Tiago  Ulisses,  por  indicação  da
liderança do BAM) e o deputado Elismar Prado, membros da Comissão de Cultura.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta
dessas  comissões.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o
Projeto  de  Lei  nº  3.924/2013,  de  autoria  da  deputada Liza  Prado  e do  deputado
Alencar da Silveira Jr., que assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual
de ensino o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nas situações
que  menciona  e  a  discutir  e  votar  proposições  das  comissões.  A  presidência
interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  Conceição
Ramalho,  assessora  da  subsecretária  de  Desenvolvimento  de  Educação  Básica,
representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação;
e os Srs. José Marcos Nunes de Oliveira, Claudiney Cândido dos Santos, Antônio
Carlos Chaves Barreto e Eliézer Wesley de Magalhães, pastores da Igreja Adventista
do 7º Dia - Sede Administrativa; Eduardo Mendes Goulart, pastor distrital da Igreja
Adventista do 7º Dia; André Vidal dos Santos, advogado da Igreja Adventista do 7º
Dia - Sede Administrativa; Eduardo Batista da Silva, pastor da Igreja Adventista do 7º
Dia;  Júlio  César  Cerdeira Ferreira,  advogado da Associação Mineira Sul  da Igreja
Adventista do 7º Dia; José Luis Carvalho Afonso, secretário ministerial da Associação
Mineira Central; Cláudio Antônio Hirle Lima, pastor da Igreja Adventista do 7º Dia; e
Sérgio Sampaio Bezerra, vice-presidente das Apaes do Estado, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede a  palavra  à  deputada Liza  Prado,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. A presidência recebe do Sr. Júlio César Cerdeira Ferreira cópias dos
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seguintes documentos: Manual da assistência espiritual e religiosa hospitalar e Lei nº
16, de 22 de junho de 2001 (Lei da Liberdade Religiosa de Portugal). Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/2012, EM

8/8/2013
Às  10h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada, Sargento Rodrigues e Sávio Souza Cruz (substituindo o deputado Pompílio
Canavez, por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sávio
Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer para o 1º turno sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 37/2012,  que dispõe sobre a remuneração de agentes públicos.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 37/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado
Sargento Rodrigues).  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a
presença de todos, convoca os membros da comissão para reunião extraordinária a
ser marcada através de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Lafayette de Andrada, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2013, EM

14/8/2013
Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
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Antônio  Carlos  Arantes,  Lafayette  de  Andrada  e  Ivair  Nogueira,  membros  da
supracitada comissão. Está presente também o deputado Adalclever Lopes. Havendo
número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  João  Leite,  declara  aberta  a
reunião,  esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
comissão e informa que a reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. A
presidência  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,  devidamente
rubricadas,  e  convida  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  para  atuar  como
escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos para presidente o deputado
Lafayette  de  Andrada  e  para  vice-presidente  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,
ambos  por  unanimidade.  O  presidente  ad  hoc declara  empossado  o  presidente,
deputado  Lafayette  de  Andrada,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  Este
empossa o vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e designa relator da
matéria,  no 1° turno,  o deputado João Leite.  Cumprida a finalidade da reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Lafayette de Andrada, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/8/2013
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro Lessa, e

Romel  Anízio,  membros da Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a debater as políticas estaduais de finanças públicas e de administração
pública,  a  partir  do  monitoramento  dos  programas  e  ações  do  PPAG 2012-2015,
exercício 2013, relativos a essas políticas e a discutir e votar proposições da reunião.
Suspende-se a reunião. Às 10h20min, são reabertos os trabalhos pelo deputado João
Vítor Xavier. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
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Sras. Thaise Amaranta Vilaça, assessora, representando Soraya de Fátima Mourthe
Marques  Lage,  gestora  da  Ação  Modernização  na  Administração  de  Serviços  e
Sistemas de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais;  Márcia  Reynaud Morais,  gestora  da  Ação Gestão e  Operação  da Cidade
Administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais;
Milla  Fernandes Ribeiro Tangari,  gestora da Ação Inovação na Gestão Pública da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais;  e Simone Cota
Silva, gestora da Ação Movimento Minas da Empresa de Pesquisa Energética - EPE;
e os Srs. Wagner Pinto Domingos, gestor do Projeto Minas Legal, da Secretaria de
Estado da Fazenda;  Leonardo Carvalho  Ladeira,  gestor  da  Ação Governança em
Rede da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; Fabrício
de Barros Salum, diretor de Governança de TI, representando Rodrigo Diniz Lara,
gestor da Ação Governo Digital da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
de  Minas  Gerais;  Breno  Eduardo  Elias  dos  Santos,  gestor  da  Ação  Gestão  e
Operação de Unidades de Atendimento Integrado - UAI -, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão de Minas Gerais; João Eduardo de Rezende Dutra, gestor
das  Ações  Implantação  da  Cidade  Administrativa  e  Ação  Execução  de  Obras
Complementares da Cidade Administrativa da Codemig, que são convidados a tomar
assento à mesa. A presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra  aos  Srs.  Wagner  Pinto  Domingos,  gestor  do  Projeto  Minas  Legal  da
Secretaria  de  Estado  da  Fazenda;  Leonardo  Carvalho  Ladeira,  gestor  da  Ação
Governança em Rede da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas
Gerais;  e  Fabrício  de  Barros  Salum, diretor  de Governança de TI,  representando
Rodrigo  Diniz  Lara,  gestor  da  Ação  Governo  Digital  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão  de  Minas  Gerais  para  que  façam  suas  exposições.
Suspende-se  a  reunião.  Às  11h10min,  são  reabertos  os  trabalhos  pelo  deputado
Inácio  Franco.  A presidência  passa  a  palavra  às  Sras.  Thaise  Amaranta  Vilaça,
assessora, representando Soraya de Fátima Mourthe Marques Lage, gestora da Ação
Modernização na Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal da Secretaria de
Estado  de  Planejamento  e  Gestão  de  Minas  Gerais;  e  Márcia  Reynaud  Morais,
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gestora  da  Ação  Gestão  e  Operação  da  Cidade  Administrativa  da  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais para que façam suas exposições.
Suspende-se a reunião. Às 11h45min, são reabertos os trabalhos pelo deputado Zé
Maia. A presidência passa a palavra à Sra. Milla Fernandes Ribeiro Tangari, gestora
da Ação Inovação na Gestão Pública da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais; e ao Sr. Breno Eduardo Elias dos Santos, gestor da Ação
Gestão e Operação de Unidades de Atendimento Integrado - UAI -, da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, para que façam suas exposições.
Suspende-se a reunião. Às 12h10min, são reabertos os trabalhos pela deputada Liza
Prado. A presidência passa a palavra ao Sr. João Eduardo de Rezende Dutra, gestor
das  Ações  Implantação  da  Cidade  Administrativa  e  Ação  Execução  de  Obras
Complementares da Cidade Administrativa da Codemig; e à Sra. Simone Cota Silva,
gestora da Ação Movimento Minas da Empresa de Pesquisa Energética - EPE -, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, a presidência concede a palavra à
Sra. Maria Ilidia Camargos Vaz, da Associação Francisco de Assis, de Belo Horizonte.
A  seguir,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados
e participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Jayro Lessa, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/9/2013
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Elismar  Prado  (substituindo  o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da
Liderança  do  Bloco  MSC),  membros  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização.  Está  presente,  também,  o  deputado  Leonídio  Bouças.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião.
informa que não há ata a ser lida, por tratar-se da primeira reunião conjunta, e que a
reunião se destina a debater a política estadual para os municípios, desenvolvimento
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regional e política fundiária,  a partir  do monitoramento dos programas e ações do
PPAG  2012-2015,  exercício  2013,  relativos  a  essas  políticas.  A  presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Albanita
Roberta,  subsecretária  de  Projetos  Especiais  e  gerente  do  programa  Travessia,
Ângela  Porto,  assessora  da  Presidência,  representando  o  Sr.  Octacílio  Machado
Júnior,  presidente  da  Cohab e  gerente  do Processo Construção de Habitação de
Interesse Social, e Eliana Custódio da Cruz, gerente do projeto Travessia Social da
Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;  e  os  Srs.  Álvaro  Eduardo  Goulart,
subsecretário  de  Infraestrutura  da  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e
gerente do projeto Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
Rural,  Weslei  Cantelmo,  superintendente  de  Planejamento  e  Apoio  ao
Desenvolvimento Regional, Alexandro Moks do Carmo, diretor-geral do Iter e gestor
das ações Legitimação de Posse em Áreas Rurais e Legitimação de Posse em Áreas
Urbanas, Frederico Amaral e Silva, gerente dos projetos Plataforma Multimodal de
Transportes  da  RMBH  e  Plano  Macroestrutural  do  Vetor  Norte  da  RMBH  da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Felippe Ferreira de Mello,  assessor de
Gestão Estratégica  e  Inovação,  representando a Sra.  Iasminy Tanure,  gestora  da
ação Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais da Secretaria de
Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  Aldenir  Vianna  Pereira,  gestor  das
ações Apoio às Parcerias Fundiárias e Cidadania e Apoio à Regularização Fundiária
de Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas, Indígenas e Tradicionais do Iter,
Frederico  de  Santana  Tescarolo,  gerente  do  projeto  Sistema  de  Informações
Metropolitanas  da  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana,  e  Adrian
Machado  Batista,  gerente  do  Projeto  Nova  Metrópole  -  Expansão  da  Mobilidade
Urbana na RMBH da Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos convidados
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/9/2013
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel e Gustavo Valadares, membros da Comissão de Transporte, Comunicação
e  Obras  Públicas;  a  deputada  Luzia  Ferreira  (substituindo  o  deputado  Leonardo
Moreira, por indicação da liderança do BTR), membro da Comissão de Administração
Pública.  Está  presente,  também,  o  deputado  Juarez  Távora.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta destas
comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater a programação
e a situação organizacional  dos servidores da Fundação TV Minas. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eneida Ferreira da
Costa,  presidente  do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  de  Minas  Gerais,
representando o Sr.  Altamiro Afonso Borges, presidente do Centro de Estudos da
Mídia  Alternativa  Barão  de  Itararé;  Brisa  Ramos  Marques,  representante  do
Movimento Salve Rede Minas; e os Srs. Júlio Cezar de Andrade Miranda, presidente
da Rede Minas e representante da Sra. Eliane Denise Parreiras Oliveira, secretária
de Estado de Cultura;  Antônio Achilis  Alves da Silva,  ex-presidente da TV Minas,
representando o Sr.  José Roberto Garcez, gerente de rede da TV Brasil; Gustavo
Persichini, diretor executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de
Minas Gerais; Luciano Ferreira de Alkmim, jornalista e ex-diretor de programação da
Rede  Minas;  Leandro  Silva  Lopes,  membro  da  Comissão  de  Negociação  dos
Trabalhadores  da  Rede  Minas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para  que  façam  suas  exposições.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Pompílio
Canavez. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
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de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/9/2013
Às  9h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Segurança
Pública; os deputados Tenente Lúcio, Mário Henrique Caixa e João Leite, membros
da  Comissão  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e informa que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões. A presidência
informa que a reunião se destina a discutir  as questões referentes aos planos de
segurança elaborados em nosso Estado para a Copa do Mundo de 2014, e a discutir
e votar proposições das comissões. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir os Srs. Daniel Malard, subsecretário de Integração do Sistema
de Defesa Social, representando Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de
Defesa  Social;  José  Antônio  Baêta  de  Melo  Cançado,  procurador  de  justiça
especializado no combate aos crimes praticados por  agentes políticos  municipais,
representando  Carlos  Andre  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais; Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da Silva, gestor estratégico
da PMMG para a Copa do Mundo, e Cap. PM Wagner Alan de Mattos, assessor de
gestão estratégica da PMMG, representando o Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,
Comandante-Geral  da Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais;  Alexandre Leão,
delegado  da  Polícia  Federal,  representando  Sérgio  Barboza  Menezes,
superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais; Guido Marcelo Mayol e
Alan Fabrício, inspetores, representando Walder Nascimento Vieira, superintendente
regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Itamar de Oliveira Pacheco
Filho,  gerente  de  Comunicação  Institucional,  representando  Hélio  Santos  Júnior,
secretário municipal de Segurança Urbana e Patrimonial de Belo Horizonte, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Tenente  Lúcio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/10/2013

Às  13h30min,  comparece  no  auditório  do  Colégio  Nazareth  o  deputado  André
Quintão,  membro  da  Comissão  de  Participação  Popular.  O  presidente,  deputado
André Quintão, declara aberta a reunião informa que não há ata a ser lida por se
tratar  da  primeira  reunião  conjunta  das  comissões.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 no exercício
de 2014, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Albanita
Roberta de Lima, subsecretária de Projetos Especiais de Promoção Social, também
representando o Sr. Juliano Fisicaro Borges, secretário-adjunto de Desenvolvimento
Social e gerente do programa Assistência Social e Direitos Humanos, da Secretaria
de  Desenvolvimento  Social;  Liza  Bosco  Nery,  superintendente  de  Reinserção  do
Jovem, representando o Sr. Gabriel Sousa Marques de Azevedo, subsecretário da
Juventude da Secretaria de Esportes e da Juventude e gerente do programa Jovens
Mineiros Protagonistas, da Secretaria de Esportes e da Juventude; e os Srs. Armando
Jardim  Paixão,  prefeito  Municipal  de  Araçuaí,  Filipe  Galgani  Gomes,  gerente  do
programa Água para Todos, representando o Sr. Bruno Oliveira Alencar, secretário-
adjunto da Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte  de  Minas  e  gerente  do  programa  Desenvolvimento  Social  dos  Vales  do
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Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, e João Antônio Motta Neto, diretor-geral do
IFNMG  -  Campus  Araçuaí,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente,  coautor  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, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2013
Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

membro  da  Comissão  de  Saúde,  e  André  Quintão,  membro  da  Comissão  de
Participação Popular.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Carlos
Pimenta, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta dessas comissões. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2014,
no  âmbito  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Poliana Cardoso Lopes, assessora chefe de
Gestão Estratégica e Inovação, representando o subsecretário de Políticas e Ações
de  Saúde  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  gerente  do  programa  Redes
Integradas de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e representando
também a gerente do programa Saúde Integrada da Secretaria de Estado de Saúde;
Edicleusa Veloso Moreira, assessora especial da Sedru e coordenadora do Programa
Saneamento  de  Minas,  representando  o  secretário-adjunto  de  Estado  de
Desenvolvimento Regional  e Política Urbana e  gerente  do programa Saneamento
para Todos; Olívia Pereira, superintendente regional de Saúde da SES-MG; e os Srs.
Wagner Fulgêncio Elias, superintendente de Atenção Primária a Saúde e gerente do
programa Saúde em Casa da Secretaria de Estado de Saúde; e Rogério Evangelista,
chefe de departamento da Polícia Civil, que são convidados a tomar assento à mesa.
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A presidência concede a palavra ao deputado André Quintão,  um dos autores do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Pimenta, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/10/2013
Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

André Quintão (substituindo o deputado Elismar Prado, por indicação da liderança do
MSC),  membros da Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia;  os  Deputados
André Quintão (substituindo o deputado Ulysses Gomes, por indicação da liderança
do MSC) e Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária; os deputados André Quintão e Duarte Bechir, membros da Comissão
de Participação Popular. Está presente, também, o deputado Doutor Wilson Batista.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta
das comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater a proposta
de  revisão  do  PPAG  2012-2015  no  exercício  de  2014,  no  âmbito  da  Rede  de
Educação  e  Desenvolvimento  Humano.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Rosângela  Maria  Alfenas  de  Andrade,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá;  Maria  das  Graças  Pedrosa  Bittencourt,
gerente  do  Programa  de  Intervenção  Pedagógica  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação, representando a Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, subsecretária de
Estado  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação e gerente do programa Educação para Crescer, da Secretaria de Estado
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de  Educação;  Lara  Farah  Valadares,  gerente  do  programa  Melhor  Emprego,  da
Secretaria  de Estado  de Trabalho  e  Emprego;  Gislene Maria  Bicalho,  diretora  da
Superintendência  Regional  de  Ensino;  e  o  Sr.  Edvaldo  Baião  Albino,  prefeito
municipal  de  Ubá;  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,
deputado Duarte Bechir, e o deputado André Quintão, autores do requerimento que
deu origem à reunião, fazem uso da palavra, para suas considerações iniciais. Na
sequência,  o presidente concede a palavra ao deputado Doutor  Wilson Batista;  e
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/11/2013

Às 13h45min, comparecem no Teatro Municipal Donato Andrade, no Município de
Paraguaçu o  deputado Antônio  Carlos  Arantes,  membro da  Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial. Está presente, também, o deputado Pompílio Canavez.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
destas  comissões.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a
proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, no âmbito da
Rede de Desenvolvimento Rural e do programa Cultivar, Nutrir e Educar, e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir  a Sra. Jacqueline Miriam Maciel Junqueira, gerente do referido
programa, e os Srs. Evandro Barbosa Bueno, prefeito municipal de Paraguaçu; José
Rafael de Souza, presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu; Edmar Gadelha,
subsecretário de Agricultura Familiar, representando o secretário adjunto de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e gerente do programa Sustentabilidade e
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Infraestrutura  no  Campo,  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado
Antônio Carlos Arantes, como um dos autores do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao deputado
Pompílio Canavez. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE MINAS E ENERGIA E DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2013
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

Célio  Moreira,  membros  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável (este último também substituindo o deputado João Vítor Xavier, membro
da Comissão de Minas e Energia, e a deputada Ana Maria Resende, membro da
Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  por  indicação  da
liderança  do  BTR).  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Célio
Moreira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta dessas comissões nesta sessão legislativa. A presidência
informa que a reunião se destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-
2015,  exercício  2014,  no  âmbito  da  rede  de  desenvolvimento  econômico  e
sustentável, e a discutir e votar proposições das comissões. A presidência interrompe
os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Nathália  Milagre  Hazan,
assessora-chefe de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado de Meio
ambiente - Semad -, representando a gerente do programa Qualidade Ambiental do
Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente;  e  os  Srs.  Frederico  Amaral  e  Silva,
superintendente  de  Logística  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Econômico  -  Sede  -,  representando  o  secretário-adjunto  e  gerente  do  programa
Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e  Diversificação  da  Economia;
Guilherme Augusto Duarte de Faria, superintendente de Política Energética da Sede,
representando o subsecretário de Estado de Política Mineral e Energética e gerente
do  programa  Energia  para  o  Desenvolvimento;  e  Rogério  Noce  Rocha,  ouvidor
Ambiental do Estado, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na
condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,
cumprida a finalidade desta, agradece a presença de todos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CULTURA, DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE E DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o deputado Dalmo Ribeiro Silva,
membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Havendo
número regimental,  o  presidente,  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  declara  aberta  a
reunião e, nos termos regimentais dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que
aprova e  subscreve.  A presidência  informa que a  reunião se  destina  a debater  a
proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  no  exercício  2014,  no  âmbito  da  rede
Identidade Mineira. O presidente interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir as Sras. Manuella Machado, superintendente de Interiorização da Secretaria de
Estado de Cultura, representando a secretária de Estado de Cultura; Catiara Oliveira
Mello Afonso, gerente do programa Circuitos Culturais Minas Gerais; Raquel Franco,
gerente do Projeto Estação da Cultura Presidente Itamar Franco; Cristiana Kumaira,
gerente do Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade; Graziele Júnia Pereira Vilela,
superintendente  de  Estruturas de  Turismo da Secretaria  de  Estado de Turismo e
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gerente do programa Destino Minas, da Secretaria de Estado de Turismo, e os Srs.
Juan Carlos Pérez Morales, superintendente de Esporte Educacional, representando
o  subsecretário  de  Esportes  e  gerente  do  programa  Avança  Minas  Olímpica  da
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; Diogo Borges, gerente do Projeto
Minas Patrimônio Vivo; e Ângelo Minardi, assessor do secretário adjunto de Esporte e
da Juventude e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Nesse
momento,  registra-se  a  presença  dos  deputados  Tiago  Ulisses,  Luiz  Henrique  e
Elismar  Prado,  presidente  da  Comissão  de  Cultura,  que  assume  a  direção  dos
trabalhos e suspende a reunião conjunta para abertura de reunião da Comissão de
Cultura.  Reabertos  os  trabalhos,  segue o debate com ampla discussão,  conforme
consta  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Célio  Moreira,
membro  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e  o
deputado  Fabiano  Tolentino,  membro  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Célio  Moreira,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião conjunta das comissões nesta sessão legislativa. A presidência informa que a
reunião se destina a debater o pagamento pela prestação de serviços ambientais aos
produtores  rurais  e  agricultores  familiares  previsto  no  programa  Bolsa  Verde,  e
discutir  e votar proposições das comissões. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ennia Guedes Bueno, assessora jurídica da
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Faemg, representando o presidente; e os Srs. José Antônio Ribeiro, superintendente
de Agricultura Familiar representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; Carlos Silveira, gerente de Incentivo Econômico à Sustentabilidade
do  IEF,  representando  o  diretor-geral;  Eduardo  Arantes  Nascimento,  assessor  do
Meio  Ambiente  da  Fetaemg,  representando o  presidente;  e  Rogério  Noce Rocha,
ouvidor de Meio Ambiente do Estado, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente e o deputado Fabiano Tolentino, na condição de autores do requerimento
que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  a
presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a
finalidade  desta,  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a  lavratura  da  ata  e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente - Fabiano Tolentino.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA MILITAR, EM 13/11/2013
Às 13h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Sargento  Rodrigues  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado  Célio  Moreira,  por
indicação da liderança do BTR). Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,
deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião
se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. O deputado Luiz Henrique retira-
se da reunião, que é suspensa pelo presidente. Retomados os trabalhos, registra-se
a  presença  dos  deputados  Romel  Anízio,  Célio  Moreira  e  Lafayette  de  Andrada,
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Arlen
Santiago.  Registram-se  as  candidaturas  do  deputado  Lafayette  de  Andrada  para
presidente e do deputado Célio Moreira para vice-presidente, as quais, submetidas a
votação,  são aprovadas  por  unanimidade.  O presidente  ad  hoc,  deputado  Romel
Anízio,  empossa o presidente,  deputado Lafayette de Andrada,  que,  por  sua vez,
empossa  o  vice-presidente,  deputado  Célio  Moreira.  Cumprida  a  finalidade  da
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reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Lafayette de Andrada, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 55/2013, EM

27/11/2013
Às 16h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados Romel  Anízio,

João Leite e Lafayette de Andrada, membros da supracitada comissão. Está presente
também o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente
ad hoc, deputado Romel Anízio, declara aberta a reunião e informa que não há ata a
ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente.  Registram-se  as
candidaturas dos deputados Lafayette de Andrada para presidente e João Leite para
vice-presidente, as quais, submetidas a votação, são aprovadas por unanimidade. O
presidente  ad hoc empossa o presidente eleito que, em seguida, empossa o vice-
presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Lafayette de Andrada, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58/2013, EM

27/11/2013
Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Romel Anízio,

Rômulo  Viegas  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Leonardo  Moreira,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente,
também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente
ad hoc, deputado Romel Anízio, informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira  reunião  da  comissão.  A presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a
eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados
Romel Anísio para presidente e Rômulo Viegas para vice-presidente, que, submetidas
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a votação, são aprovadas por unanimidade. O presidente  ad hoc empossa o vice-
presidente eleito, que, em seguida, empossa o presidente. Ato contínuo, o presidente
avoca a si a relatoria da matéria.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Romel Anízio, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 2/12/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara
(substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  MSC)  e  os
deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Lafayette de
Andrada, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de Segurança
Pública; e a deputada Maria Tereza Lara e o deputado Durval Ângelo, membros da
Comissão de Direitos Humanos. Estão presentes também as deputadas Rosângela
Reis, Liza Prado e Luzia Ferreira e o deputado Pompílio Canavez. Havendo número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o
enfrentamento à violência contra as mulheres. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Rosangela  Maria  Rigo,  assessora  da
Secretaria Adjunta de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, representando a
Sra. Eleonora Menicucci de Oliveira, ministra da Secretaria Especial de Políticas para
as  Mulheres  da  Presidência  da  República;  Jô  Moraes,  deputada  federal;  Merry
Camille  Miller,  cônsul  dos Estados Unidos para Minas Gerais;  Nívia Monica Silva,
promotora  de  justiça;  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado;
Margaret de Freitas Assis Rocha, delegada-chefe da Divisão Mulher, Idoso e Pessoa
com Deficiência  da Polícia Civil  de  Minas Gerais;  Gláucia Brandão,  secretária  da
Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sociais  de  Belo  Horizonte;  Eliana  Piolla,
coordenadora especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Social; Márcia de Cássia Gomes, integrante da Rede Estadual
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Minas Gerais; Neusa Cardoso de
Melo, presidente do Conselho Estadual da Mulher; Gabriela Drummond Marques da
Silva,  pesquisadora  do  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  -  Ipea;  Wânia
Pasinato, consultora autônoma em pesquisa aplicada em políticas públicas sobre a
violência contra a mulher; o Ten.-Cel. PM Idzel Fagundes, assessor militar da PMMG,
e o Cap. PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, do Estado-Maior da PMMG, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  às
deputadas  autoras  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 3/12/2013
Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Luiz Humberto Carneiro, Adalclever Lopes, Bonifácio Mourão, Inácio Franco e Romel
Anízio, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente
ad hoc, deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e informa que não há
ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão na sessão legislativa. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente.  Registra-se  a  candidatura  dos  deputados  Sebastião  Costa  para
presidente e Luiz Humberto Carneiro para vice-presidente que, submetida a votação,
é aprovada por unanimidade. O presidente ad hoc empossa o presidente eleito, que,
ato  contínuo,  empossa  o  vice-presidente.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Adalclever  Lopes  -

Bonifácio Mourão - Inácio Franco - Romel Anízio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 64/2013, EM
11/2/2014

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Romel Anízio,
André Quintão, Inácio Franco e Célio Moreira, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Romel Anízio, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e
o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados Romel Anízio para
presidente e André Quintão para vice-presidente, as quais,  submetidas a votação,
cada  uma  por  sua  vez,  são  aprovadas  por  unanimidade.  O  presidente  ad  hoc
empossa  o  vice-presidente,  que,  em  seguida,  empossa  o  presidente  eleito.  O
presidente, deputado Romel Anízio, designa o deputado Inácio Franco como relator
da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Romel Anízio, presidente.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo  (substituindo  o  deputado  Elismar  Prado,  por
indicação da liderança do MSC),  membros da Comissão de Educação,  Ciência  e
Tecnologia; os deputados Durval Ângelo, Rogério Correia e Duarte Bechir, membros
da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões. A presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação de trabalhadores na área da educação no
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Município de Felixlândia, em especial em relação a denúncias de violação de direitos,
e de discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Adelmo  Teixeira  da  Silva,  presidente  do
Sindicato dos  Servidores Públicos  de  Felixlândia,  e  Jairo  Gonçalves  de  Fonseca,
presidente do Conselho de Cidadania de Felixlândia, e as Sras. Flávia Martins Pereira
Camilo, professora em Felixlândia, e Margarida Marília Lopes, professora da Escola
Municipal Nossa Senhora da Piedade, em Felixlândia; que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente faz uso da palavra como coautor do requerimento que
deu origem à reunião, para suas considerações iniciais e, na sequência, concede a
palavra  ao  deputado  Durval  Ângelo,  coautor  do  requerimento,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.352/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicita seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e de Direitos  Humanos,  realizada  em  24/3/2014,
destinada a debater a situação de trabalhadores na área da educação no Município
de Felixlândia, em especial em relação a denúncias de violação de direitos;

- nº 9.353/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Tribunal de Contas do Estado
pedido de providências com relação às denúncias feitas na reunião, acompanhado
das notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Educação, Ciência
e Tecnologia e de Direitos Humanos, realizada em 24/3/2014, destinada a debater a
situação  de  trabalhadores  na  área  da educação  no  Município  de  Felixlândia,  em
especial em relação a denúncias de violação de direitos;

nº 9.354/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado ao Ministério de Educação pedido de providências para apurar a
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aplicação dos recursos do Fundeb no Município de Felixlândia, acompanhado das
notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Educação, Ciência e
Tecnologia e de Direitos Humanos, realizada em 24/3/2014, destinada a debater a
situação  de  trabalhadores  na  área  da educação  no  Município  de  Felixlândia,  em
especial em relação a denúncias de violação de direitos;

nº 9.355/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja  encaminhado  ao Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para
verificar a morosidade dos processos de improbidade administrativa contra o prefeito
municipal  de  Felixlândia,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião
Conjunta das Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Direitos Humanos,
realizada em 24/3/2014, destinada a debater a situação de trabalhadores na área da
educação  no  Município  de  Felixlândia,  em  especial  em  relação  a  denúncias  de
violação de direitos.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
informa que a próxima reunião conjunta das comissões será convocada por meio de
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2013, EM

22/4/2014
Às 9h39min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Duilio de Castro e Célio Moreira (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Duarte  Bechir.  Suspende-se  a  reunião.  Às  9h50min,  são
reabertos  os  trabalhos,  e  registra-se a presença dos deputados Sebastião Costa,
Duílio de Castro e Duarte Bechir (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por
indicação do BTR). Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião
Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do
deputado Duílio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
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presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento da
Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013, no 2º turno, da qual designou como
relator o deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela  aprovação,  no  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda à  Constituição  nº  59/2013
(relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos desta comissão.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sebastião Costa, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE, DE PREVENÇÃO
E COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS E DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
24/4/2014

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
membro  da  Comissão  de  Saúde,  e  Paulo  Lamac,  membro  da  Comissão  de
Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Estão presentes, também,
os deputados Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  declara  aberta  a  reunião  e  faz  suas
considerações  iniciais.  Ato  contínuo,  passa  a  presidência  ao  deputado  Carlos
Mosconi que informa que não há ata a ser lida,  por se tratar  da primeira reunião
conjunta das comissões, e que a reunião se destina a debater o aumento dos índices
de criminalidade em alguns municípios do Sul do Estado e a relação entre o consumo
de drogas  e  a  prática  de  crimes  violentos.  A presidência  interrompe os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lúcia Elena Rodrigues, secretária municipal
de Promoção Social de Poços de Caldas; Fátima Livorato, secretária municipal de
Saúde de Poços de Caldas; Rosely Dias Barcelos, presidente da ONG Poços de Luz;
e os Srs. Luís Carlos Lima, secretário  de Defesa Social,  representando o prefeito
municipal de Poços de Caldas; Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas
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sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Rodrigo Aparecido Lopes,
prefeito  municipal  de Andradas;  Cel.  PM Edilson Ivair  Costa,  comandante da  18ª
Região  de Polícia Militar  de Minas Gerais  -  Poços de Caldas;  Maj.  PM Frederico
Antônio  de  Lima,  representando  o  Ten.-Cel.  PM  Diovany  Ribeiro  da  Silva,
comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais - Poços de Caldas;
Gustavo Henrique Magalhães Manzoli, delegado regional da Polícia Civil - Poços de
Caldas; José Ricardo Macedo, chefe substituto da 13ª Delegacia Regional da Polícia
Rodoviária Federal; Fernando de Paiva Posso, secretário de Governo de Poços de
Caldas; José Maria Siqueira Vieira, 1°-secretário da Câmara Municipal de Poços de
Caldas;  Aécio  Almeida  de  Oliveira,  vereador  de  Machado;  Ulisses  Suaid  Porto
Guimarães  Borges,  prefeito  de  Caldas;  e  Élder  Cássio  de  Souza  Oliva,  prefeito
municipal de Ipuiuna, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
deputado Carlos Mosconi, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/4/2014
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta

(substituindo o deputado Sargento Rodrigues, por indicação da liderança do Bloco
Avança Minas),  Luiz Henrique (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por
indicação  da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  Paulo  Guedes
(substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do Bloco Minas Sem
Censura),  membros  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  os  deputados  Carlos
Pimenta,  Paulo  Guedes,  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado  João  Leite,  por
indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Tadeu Martins Leite
(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco Minas
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Sem Censura),  membros da Comissão de Assuntos  Municipais  e Regionalização.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Pimenta, declara aberta
a reunião e informa não haver ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião das
comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater o sistema de
abastecimento de água nos núcleos do Projeto Jaíba, pois muitos desses núcleos
não possuem água tratada, e debater a precariedade do serviço de segurança pública
no Município  de  Jaíba,  uma vez que a  falta  de  estrutura  tem contribuído  para  o
aumento  da  criminalidade  e  gerado  na  população  uma  sensação  de  medo  e
impunidade. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs.  Enoch  Vinícius  Campos  de  Lima,  prefeito  municipal  de  Jaíba;  Carlos  José
Correa,  superintendente  estadual  de  Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e
Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Sedinor  -  representando  o  secretário  de  Estado  da
Sedinor;  Marcos  Antônio  Egídio,  gerente  da  Área  de  Irrigação  da  Companhia  de
Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba - Codevasf - do
Ministério da Integração Nacional, representando o presidente da Codevasf; Jefferson
Botelho, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas
Gerais; Cláudio Marques Dias, engenheiro de obras da Companhia de Saneamento
de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG -,  representando  o  presidente  da  Copasa;  Júnior
Leonir, presidente da Câmara Municipal de Jaíba; Noélson Costa Oliveira, vereador
da Câmara Municipal de Jaíba; Ten. Cel. PM Alexandro da Silva Almeida, comandante
do 51º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,  de Janaúba; Breno
Barbosa Itamar  de  Oliveira,  delegado de Polícia  Civil  de Jaíba;  Cap.  PM Antônio
Soares Alkimim, comandante da 238ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais,
de  Jaíba;  César  Luiz da  Silva,  presidente do  Conselho  de Segurança Pública  de
Jaíba; José Valci Ferreira de Araújo, presidente do Conselho de Irrigação de Jaíba;
Marcos Braga Medrado, gerente executivo do Distrito de Irrigação de Jaíba; Adelmar
Ramos  Novaes,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Jaíba;
Reginaldo  Antônio  da  Silva,  comerciante  de  Jaíba,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Paulo Guedes, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após,  passa  a  palavra  aos  deputados  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas
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exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.823/2014, dos deputado Paulo Guedes, Tadeu Martins Leite, Carlos Pimenta e
Luiz Henrique, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Defesa Social
pedido de providências para a construção de um centro de internação de menores em
conflito com a lei no Município de Jaíba;

nº 9.824/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Paulo Guedes, Luiz Henrique e
Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  e  ao
presidente da Câmara Municipal de Jaíba pedido de providências para a criação da
guarda municipal no município;

nº 9.825/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Paulo Guedes, Luiz Henrique e
Carlos Pimenta, em que solicitam sejam encaminhados ao presidente da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba - Codevasf -
o estudo e o projeto preliminar para a implantação do sistema de abastecimento de
água tratada para as comunidades rurais do Projeto Jaíba e pedido de providências
para a liberação de recursos destinados à execução do referido projeto;

nº 9.826/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Carlos Pimenta, Luiz Henrique e
Paulo  Guedes,  em  que  solicitam seja  encaminhado  à  presidência  do  Tribunal  de
Justiça pedido de providências para a instalação de comarca no Município de Jaíba;

nº 9.827/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Paulo Guedes, Luiz Henrique e
Carlos Pimenta, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia
Militar pedido de providências para a instalação de um pelotão da Polícia Militar no
Município de Jaíba, em especial para atender a população do Projeto Jaíba;

nº 9.828/2014, dos deputados Carlos Pimenta, Tadeu Martins Leite, Paulo Guedes e
Luiz Henrique, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa
Social pedido de providências para duplicar o número do efetivo da Polícia Civil no
Município de Jaíba (aprovada a proposição);

nº 9.829/2014, dos deputados Carlos Pimenta, Tadeu Martins Leite, Paulo Guedes e
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Luiz Henrique,  em que solicitam seja encaminhado à Superintendência da  Polícia
Federal em Minas Gerais pedido de providências para maior atuação desse órgão na
região do Projeto Jaíba, com vistas ao combate ao tráfico ilícito de entorpecentes;

nº 9.830/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Carlos Pimenta, Luiz Henrique e
Paulo Guedes, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido
de providências para disponibilizar a prestação de serviço de emissão de documento
de identificação no Município de Jaíba;

nº 9.831/2014, dos deputados Carlos Pimenta, Tadeu Martins Leite, Luiz Henrique e
Paulo Guedes,  em que solicitam seja realizada visita  conjunta das Comissões de
Segurança  Pública  e  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  ao  presidente  da
Copasa-MG e ao presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio
São  Francisco  e  do  Rio  Parnaíba  -  Codevasf  -  para  discutir  a  necessidade  de
construção de estação de tratamento  e  distribuição de água potável  nos  núcleos
habitacionais  do  Projeto  Jaíba,  em  especial  aqueles  localizados  no  Distrito  de
Mucambinho, no Município de Jaíba;

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata a qual é lida, aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes após o que encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Pimenta, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 66/2014, EM

7/5/2014
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Pompílio Canavez,

Carlos Mosconi, João Leite e Arlen Santiago (substituindo o deputado Tiago Ulisses,
por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente ad hoc, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por  se tratar  da primeira reunião da
comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o
vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados Pompílio Canavez para
presidente e Carlos Mosconi para vice-presidente, que, submetidas a votação, são



265
____________________________________________________________________________

aprovadas por unanimidade. O presidente ad hoc empossa o presidente eleito, que,
em seguida, empossa o vice-presidente. O presidente, deputado Pompílio Canavez,
designa o deputado Carlos Mosconi como relator da matéria no 1º turno e, cumprida a
finalidade da reunião, agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Pompílio Canavez, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2014
Às 13 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite e Cabo

Júlio,  membros  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  os  deputados  Cabo  Júlio
(substituindo o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do MSC) e
João Leite (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por indicação da liderança do
BTR), membros da Comissão de Administração Pública. Está presente, também, o
deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o presidente, deputado João
Leite, 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 discutir a segurança em Buritizeiro e a situação da Ponte Marechal Hermes,
que liga esse município a Pirapora. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir os Srs. Luiz Carneiro de Abreu Júnior, prefeito municipal de
Buritizeiro; vereador Jorge Humberto Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de
Buritizeiro; Esmeraldo Pereira, vice-prefeito, representando Heliomar Valle da Silveira,
prefeito  municipal  de Pirapora;  vereador  Marcelo  Lauro de  Lemos,  representando
Orlando Pereira de Lima, presidente da Câmara Municipal de Pirapora; Ten.-Cel PM
José  Rocha  de  Araújo,  comandante  do  55º  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais  -  Pirapora;  José  Osvaldo  Cruz,  especialista  de  Relações  Institucionais  da
Ferrovia Centro-Atlântica - FCA; vereador José Mendonça de Oliveira, da Câmara
Municipal  de  Buritizeiro,  Marcelo  Mandel,  delegado  regional  de  Polícia  Civil  de
Pirapora;  e  Marco  Aurélio  de  Oliveira  Resende,  delegado  de  Polícia  Civil  de
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Buritizeiro, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/5/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi e

Luiz Henrique, membros da Comissão de Saúde. O deputado Luiz Henrique substitui,
também, o deputado Gustavo Valadares na Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, por indicação da liderança do BTR. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e informa que não há
ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões nesta sessão
legislativa. A presidência informa que a reunião se destina a debater a aplicação da
Resolução n° 460, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, de 12/11/2013, que
dispõe  sobre  o  exame  de  aptidão  física  e  mental,  a  avaliação  psicológica  e  o
credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I, e §§ 1º
a 4º, e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, e a discutir e votar proposições das
comissões. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs.  Rodrigo  Iennaco  de  Moraes,  promotor  de  justiça  criminal;  Fábio  Antônio
Rodrigues Nascimento, presidente da Associação Mineira de Medicina do Tráfego -
Ammetra-MG -; João Luís Pimentel, presidente da Associação de Clínicas de Trânsito
de  Minas  Gerais  -  Actransmg  -;  e  Domingos  Euclides  Fiorita  Lage,  médico  do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG -,  que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Luiz Henrique,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para 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  nas  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/6/2014

Às 16h12min, comparece na Sala das Comissões o deputado Sávio Souza Cruz,
membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Adalclever
Lopes.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,
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 por ele
subscrita.  A presidência informa que a reunião se destina a debater  os limites do
Parque Estadual do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, e seus impactos para o setor
produtivo  local;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Eloísa  Helena
Carvalho de Freitas Pereira, prefeita municipal de Pedro Leopoldo, e os Srs. Antônio
Luiz Rubim Iglesias Rodrigues, analista ambiental do Instituto Chico Mendes - APA do
Carste  de  Lagoa Santa;  Ronaldo  José Ferreira  Magalhães,  analista ambiental  da
Diretoria  de  Áreas  Protegidas  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -,
representando o titular dessa diretoria; e Geraldo Mendes Filho, vereador da Câmara
Municipal  de  Pedro  Leopoldo,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Adalclever Lopes, 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.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sávio Souza Cruz, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GUSTAVO HORTA PALHARES

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, EM 9/7/2014

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados  Paulo  Lamac  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  deputado  Gilberto
Abramo, por indicação da Liderança do MSC), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, a presidente  ad hoc, deputada Luzia Ferreira, declara
aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser  lida por  se tratar  da primeira
reunião da comissão.  A seguir,  a  presidência informa que a reunião  se destina a
eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas da deputada
Luzia Ferreira para presidente e do deputado Paulo Lamac para vice-presidente que,
submetidas a votação, são aprovadas por unanimidade. A presidente ad hoc empossa
o  vice-presidente  e  este,  por  sua  vez,  empossa  a  presidente  eleita.  A seguir,  a
presidência designa como relator da matéria o deputado Paulo Lamac. Cumprida a
finalidade da reunião, agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Luzia Ferreira, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/11/2014
Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado André  Quintão

(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do Bloco Minas
sem Censura),  membro da Comissão de Assuntos Municipais e  Regionalização e
membro  da  Comissão  de  Participação  Popular.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina
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a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da
Rede de Cidades. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  o  Sr.  Felippe  Ferreira  de  Mello,  gerente  do  Projeto  Estruturador  Cidades
Espaços de Integração, que é convidado a tomar assento à mesa. A presidência tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, que faz sua
exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das
notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/11/2014
Às 14h36min,  comparecem na Sala das  Comissões os  deputados  Almir  Paraca

(substituindo a deputada Maria Tereza Lara, por indicação da liderança do MSC) e
Gustavo  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  por  indicação  da
liderança do BTR), membros da Comissão de Participação Popular;  os deputados
Gustavo Corrêa, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes e Almir Paraca (substituindo o
deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da
Comissão  de  Administração  Pública.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões e que a reunião se
destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 (exercício 2015), no
âmbito  da  Rede  de  Governo  Integrado.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Milla Fernandes Ribeiro Tangari, gestora do
Núcleo  Central  de  Inovação  e  Modernização  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão,  representando  a  subsecretária  de  Gestão  da  Estratégia
Governamental  e  gerente  do  Projeto  Estruturador  Descomplicar  -  Minas  Inova,
Adriane Ricieri Brito; Thaise Amaranta Vilaça, assessora da Superintendência Central
da Administração de Pessoal, representando a subsecretária de Gestão de Pessoas
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e gerente do Projeto Estruturador
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Governo  Eficiente,  Fernanda  de  Siqueira  Neves;  Christiane  Bolda  Lazzarotti,
assessora da Coordenadoria Especial de Gestão das UAIs; Márcia Reynaud Morais,
gestora  da  Superintendência  de  Gestão do Ambiente  Ocupacional  da  Intência  da
Cidade  Administrativa;  e  os  Srs.  Wellington  Gadelha  Campello,  diretor  da  Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais; Rodrigo Diniz Lara, superintendente central de
Governança  Eletrônica;  Marco  Aurélio  Crocco,  representante  da  Comissão  de
Transição do Governo, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Gustavo Corrêa, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/11/2014
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta e

Pompílio Canavez, membros da Comissão de Saúde; os deputados Carlos Pimenta
(substituindo o deputado Neilando Pimenta, por indicação da liderança do BAM) e
Pompílio  Canavez  (substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da
liderança do MSC), membros da Comissão de Participação Popular. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,  declara  aberta  a  reunião  e
informa que não há ata a ser  lida por  se tratar  da primeira reunião conjunta  das
comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater a proposta de
revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, no âmbito da Rede de Atenção à Saúde.
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Tiago
Lucas da Cunha Silva, subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde e gerente dos Projetos Estruturadores Saúde Integrada e Redes
Integradas  de  Serviços  de  Saúde;  Wagner  Fulgêncio  Elias,  gerente  do  Projeto
Estruturador  Saúde  em  Casa;  Felippe  Ferreira  de  Mello,  gerente  do  Projeto
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Estruturador  Saneamento  para  Todos;  Frank  Deschamp  Lamas,  presidente  da
Copasa Serviços  Saneamento  Integrado  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -
Copanor;  Valter  Zschaber  Júnior,  gerente  do  Processo  Estratégico  Saneamento
Básico Copasa, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente passa a
fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Pimenta, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes e André Quintão (substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da
liderança do MSC), membros da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial;
os  deputados  André  Quintão  e  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  deputado
Fabiano Tolentino, por indicação da liderança do BTR), membros da Comissão de
Participação Popular.  Havendo número regimental,  o presidente, deputado Antônio
Carlos Arantes, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser aprovada por
se tratar da primeira reunião conjunta das comissões. A presidência informa que a
reunião se destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 no exercício
2015, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Rural e do programa Cultivar, Nutrir e
Educar. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
Jacqueline Miriam Maciel Junqueira, gerente do Projeto Estruturado Cultivar, Nutrir e
Educar da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -; e
os  Srs.  Edmar  Guariento  Gadelha,  subsecretário  da  Subsecretaria  de  Agricultura
Familiar e Regularização Fundiária - Sarf - da Seapa, representando Paulo Afonso
Romano, secretário adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
gerente do Projeto Estruturador Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo; e Felipe



272
____________________________________________________________________________

Gomes Ribeiro Passos, assessor-chefe de Gestão Estratégica e Inovação da Seapa,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na condição de autora do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/11/2014
Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite  e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  o  deputado
Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Marques  Abreu,  por  indicação  da
liderança do BAM), membro da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Havendo
número regimental,  o presidente, deputado João Leite,  declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião das comissões. A
presidência informa que a reunião se destina a discutir a questão da violência nos
estádios do Estado de Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir os Srs. Wilson Chagas Cardoso, coordenador do Núcleo de
Operações  da Secretaria  de  Estado de Turismo e  Esportes,  representando Tiago
Nascimento  de  Lacerda;  José  Henrique  Maia  Ribeiro,  defensor  público,
representando Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado
de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  Idzel  Mafra  Fagundes,  assessor  militar  da  Defensoria
Pública de Minas Gerais; Jeferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações
e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, representando Oliveira Santiago
Maciel,  chefe da Polícia Civil;  Afonso Celso Raso,  presidente do América Futebol
Clube;  José  Severiano  Braga  da  Silva,  gerente  de  operações  do  Minas  Arena  -
Gestão  de  Instalações  Esportivas  S.A.,  representando  Sérgio  Guimarães  Gomes,
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diretor-presidente; Sandro Afonso Teatini Selim de Sales, gerente de segurança do
Minas  Arena  -  Gestão  de  Instalações  Esportivas  S.A.;  Helber  Gurgel  Carneiro,
gerente operacional da BWA - Administração de Arenas; Felipe Tavares Paes Lopes,
pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, representando Heloísa Helena
Baldy dos Reis, professora livre-docente do curso de Educação Física na Faculdade
de Educação Física da  Unicamp -  São Paulo  (SP),  que são convidados  a  tomar
assento à mesa. O presidente tece suas considerações iniciais e concede a palavra
ao deputado Sargento Rodrigues, também autor do requerimento que deu origem ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Elismar  Prado  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da
liderança do MSC) e Tenente Lúcio (substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tenente Lúcio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, comunica o recebimento de ofício do
Deputado  Almir  Paraca,  presidente  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,
convidando esta comissão a participar de audiências públicas nos dias 20/11 e 4/12,
ambas  às  14h30min.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.625/2013 e
4.862/2014,  ambos na forma do substitutivo nº  1 (relatora:  deputada Liza  Prado).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento
nº 10.884/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, as condições de atendimento ao usuário do sistema
de transporte coletivo Move em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Rômulo Veneroso, presidente.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 9/12/2014

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Perrella,
Gil  Pereira  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre  parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  5.087,
5.411 e 5.554/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 5.465/2014 (deputado Bráulio
Braz), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 5.087, 5.411, com a Emenda nº 1, votada em
separado,  5.554  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  5.465/2014  (relator:
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deputado Bráulio  Braz),  que receberam parecer  por  sua aprovação,  tendo votado
“sim” os deputados Gustavo Perrella, Gil Pereira e Duarte Bechir, não se registrando
voto  contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.903, 8.913 e 8.997/2014. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer de redação final do Projeto de Lei nº 5.392/2014. Registra-se a
presença da deputada Liza Prado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Gustavo Perrella, presidente - Gil Pereira - Duarte Bechir.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2014
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros
da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Adelmo Carneiro Leão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Pompílio
Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: e-mails dos Srs. Edenilson Araújo da Silva, servidor do Tribunal de
Justiça  de  Minas  Gerais  e  beneficiário  do  Ipsemg,  reclamando  da  dificuldade  de
agendar consultas e exames na Magsul de Varginha e solicitando intervenção dessa
Casa para melhoria do serviço, visto que o Ipsemg não sofre regulação da ANS;
Fernando Braga, do Município de São Lourenço, reclamando da atuação da prefeitura
local na área da saúde e informando que não há mais medicamentos na farmácia
popular e que a população não está conseguindo agendar consultas especializadas
nem exames depois que foram direcionadas para um consórcio prestador de serviço;
e  das Sras.  Simone Gomes,  informando que algumas entidades  filantrópicas  não
receberam  repasse  do  SUS,  atrasando  folha  de  pagamento  de  funcionários,  e
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pedindo auxílio desta Casa para verificar o porquê do não pagamento; e de Silvani
Alves da Costa, solicitando atenção desta Casa para com o Vale do Jequitinhonha,
especialmente o Município de Rubim, onde o único hospital corre o risco de fechar. O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.614/2014, em turno único, do
qual designou como relator o deputado Doutor Wilson Batista. 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 do Projeto de Lei nº 4.783/2013, no 1º turno, na
forma do Substitutivo  nº  2 apresentado (relator:  deputado Doutor  Wilson Batista).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 5.502/2014 (relator:
deputado Carlos Pimenta), que recebeu parecer por sua aprovação, votando “sim” os
deputados Arlen Santiago, Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e
Pompílio  Canavez  e  não  se  registrando  voto  contrário.  Submetido  a  discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 5.396/2014.

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 10.910/2014,da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que solicita
seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Programa  de
Intervenção Precoce Avançada - Pipa -, instituído pela Resolução SES nº 3.685, de
19/3/2013, em especial para esclarecer os critérios de conveniamento das entidades
como Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual - Serdi;

nº 10.963/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para efetuar o pagamento dos
programas  de  saúde  que  estão  atrasados,  como o  Pro-Mama (desde  o  mês  de
junho),  Pro-Hosp,  Urgência  e  Emergência,  Rede  Cegonha  e  outros,  posto  que o
atraso, aliado à péssima tabela de procedimentos do SUS paga pelo Ministério da
Saúde, estão inviabilizando o atendimento à população.

É aprovado relatório de audiência pública de acompanhamento de políticas públicas
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que debateu a política estadual de financiamento da atenção hospitalar, em especial
o Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema
Único de Saúde - Pro-Hosp.

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

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Carlos Pimenta, vice-presidente.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 10/12/2014

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Doutor  Wilson  Batista  (substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da
liderança  do  BTR)  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado  Bosco,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado Duarte Bechir,  declara  aberta a reunião e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Valadares, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º  turno, do Projeto de Lei  nº
4.969/2014  (relator:  deputado  Duarte  Bechir)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  da
Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 9.101, 9.249, 9.256 e 9.257/2014. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 4.006/2013 e 5.226/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Doutor Wilson - Gustavo Valadares.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do
BAM)  e  o  deputado Rogério  Correia (substituindo o  deputado Elismar  Prado,  por
indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidenta, deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissões.
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
5.634/2014 (relator:  deputado Elismar  Prado).  Submetidos a  discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres de redação final dos Projetos de
Lei nºs 5.401, 5.418, 5.435, 5.484, 5.486, 5.508 e 5.517/201. 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  10.992/2014,  do
deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Produtora  Nitro
Imagens  e  aos  editores  e  professores  Natália  Martino  e  Leo  Drumond  votos  de
congratulação pela publicação da revista A Estrela. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Luzia Ferreira, presidente - Liza Prado - Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,
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Doutor Wilson Batista e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Paulo Lamac,
por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do  deputado Doutor  Wilson
Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar pareceres de
redação final e proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios
do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini (2), chefe da Assessoria Institucional da
PMMG, publicados  no  Diário  do  Legislativo em 4/12/2014.  O  presidente  acusa  o
recebimento dos Projetos de Lei nºs 5.615 e 5.648/2014, turno único, e avoca para si
a  relatoria  de  ambos.  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 5.615/2014 (relator: deputado Vanderlei Miranda),
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
4.800/2013, e 5.337 e 5.444/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014
Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo a deputada Rosângela Reis, por indicação da liderança do BAM) e os
deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Wander  Borges,
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 da pauta e a discutir e
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votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 5.632/2014 do qual avoca a relatoria. 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  993/2011,
3.469/2012, 4.570, 4.695 e 4.813/2013 e 5.185, 5.383, 5.388, 5.443, 5.452, 5.459,
5.466, 5.472, 5.477, 5.480, 5.482, 5.487, 5.506, 5.533, 5.545, 5.562, 5.571, 5.588,
5.589,  5.594,  5.597,  5.617  e  5.637/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges),  que
receberam parecer por sua aprovação, e os Projetos de Lei nºs 4.962 e 5.450/2014
que receberam parecer por  sua aprovação com a Emenda nº  1 da  Comissão de
Constituição e Justiça. O Projeto de Lei nº 5.632/2014 é retirado de pauta 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, 30 de janeiro de 2015.
Wander Borges, presidente - Celinho do Sinttrocel.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2014
Às 17h18min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Sargento Rodrigues, por indicação da
liderança do BTR), Leonídio Bouças (substituindo o deputado Rogério Correia, por
indicação  da  liderança  do  MSC)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  deputado
Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.170/2013 e 5.591/2014, no 2º turno,
são  retirados  de  pauta  por  determinação  da  presidência,  por  não  cumprirem
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  9.320/2014,  do
deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja formulada manifestação de aplauso
ao Sr. Fernando Pimentel, governador do Estado eleito, pela escolha do Sr. Bernardo
Santana de Vasconcelos para a Secretaria de Defesa Social. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Gustavo Corrêa, presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Às  10h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso 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  entregar  manifestação  de  aplauso  formulada  ao  Sr.
Maurício Alves Peçanha e a discutir e votar proposições da comissão. A presidente
acusa  o  recebimento  da  seguinte  proposição,  da  qual  designou  como relatora  a
deputada mencionada entre parênteses: Projeto de Lei nº 5.440/2014, em turno único
(deputada Liza Prado). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir o Sra. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e os Sr. Maurício Alves Peçanha, fundador
da Associação dos Deficientes de Contagem; que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidência, na condição de autora do requerimento, passa às considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
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exposições. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, na
mesma  data,  às  20  horas,  para  apreciar  o  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº
2.796/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Liza Prado, presidente.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa e Wander Borges (substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Corrêa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O
presidente suspende a reunião para entendimentos. Às 18h15min, esgotado o prazo
regimental para a reabertura dos trabalhos, é encerrada a reunião sem a apreciação
da matéria constante na pauta.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Célio Moreira, presidente.
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 30/12/2014

Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira
(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança do BTR) e os deputados
João Leite, Sebastião Costa e Wander Borges (substituindo o deputado Romel Anízio,
por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião
e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite,  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. Retira-se da reunião o deputado Wander Borges.
Registra-se a presença do deputado Sargento Rodrigues (substituindo o deputado
Romel  Anízio,  por  indicação  da  liderança  do BAM).  A presidência  informa que  a
reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs  993/2011,  3.469/2012,  4.570,  4.695 e 4.813/2013,  4.843,  4.962,  5.185,  5.347,
5.383, 5.388, 5.420, 5.443, 5.450, 5.452, 5.453, 5.455, 5.459, 5.463, 5.466, 5.472,
5.477, 5.480, 5.482, 5.487, 5.503, 5.506, 5.531, 5.533, 5.545, 5.557, 5.562, 5.569 a
5.571, 5.580, 5.588, 5.589, 5.594, 5.597, 5.615, 5.617, 5.634 e 5.637/2014. 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, 30 de janeiro de 2015.
Sebastião Costa, presidente - João Leite - Luzia Ferreira - Wander Borges.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/12/2014
Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por indicação da liderança do BTR) e
os deputados Sebastião Costa e João Leite (substituindo o deputado Luiz Humberto
Carneiro, por indicação da liderança do BRT), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  João  Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 993/2011;
3.469/2012;  4.570,  4.695 e  4.813/2013;  4.843,  4.962,  5.185,  5.347,  5.383,  5.388,
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5.420, 5.443, 5.450, 5.452,  5.453, 5.455, 5.459, 5.463,  5.466,  5.472 e 5.477/2014
(relatora: deputada Luzia Ferreira); e 5.480, 5.482, 5.487, 5.503, 5.506, 5.531, 5.533,
5.545, 5.557, 5.562, 5.569 a 5.571, 5.580, 5.588, 5.589, 5.594, 5.597; 5.615, 5.617,
5.634 e 5.637/2014 (relator: deputado João Leite). Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Doutor Wilson Batista, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/1/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,
Fabiano Tolentino e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Fred Costa, 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 Fabiano Tolentino, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. 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 11.004/2015, do deputado André Quintão, em
que solicita  seja encaminhada à Secretaria  de Planejamento e Gestão -  Seplag -
ofício contendo o relatório das emendas decorrentes de sugestão popular aprovadas
no âmbito das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária  no  processo  de  discussão  do  projeto  de  lei  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG 2012 -  2015 -, para o exercício 2015.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
André Quintão, presidente.
ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/1/2015
Às  15  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Duilio de Castro, por indicação da liderança do BAM) e os
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deputados  Sebastião  Costa,  Leonídio  Bouças,  André  Quintão  e  João  Leite
(substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR),
membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado Elismar Prado.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta
a reunião e, nos termos do art. 120, III do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails da  Sra.  Vânia  da
Cunha, em que solicita a inclusão no Projeto de Lei nº 5.707/2015 da transposição da
proposta do orçamento de 2015 previsto para a pasta; e dos Srs. José Divino Gomes
Luiz, em que solicita sejam beneficiados pela anistia prevista no Projeto de Lei nº
4.048/2013 os policiais associados à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia
Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; Avelino Rodrigues Filho, em que
sugere proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 5.219/2014. O presidente acusa o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.706 e 5.707/2015
(deputado André Quintão); e 5.708/2015 (deputado Leonídio Bouças). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto
de Lei nº 5.706/2015; e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto
de  Lei  nº  5.707/2015  (relator:  deputado  André  Quintão).  O  Projeto  de  Lei  nº
5.708/2015 é retirado da pauta atendendo-se a requerimento do deputado Leonídio
Bouças, aprovado pela comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Sebastião Costa, presidente.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/1/2015

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado João Leite, membro da
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supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João
Leite,  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 denúncias de que filhos recém-nascidos de dependentes químicos têm sido
colocados à disposição para adoção, mesmo contra a vontade dos pais biológicos. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Carolina
Godoy Leite Vilaça, defensora pública federal; Laurelle Carvalho de Araújo, defensora
pública coordenadora substituta do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria
Pública de Minas Gerais; Márcia Rocha Parizzi, coordenadora da Saúde da Criança e
do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Beatriz Santos
Damasceno,  assessora jurídica da Secretaria  Municipal de Saúde; Gabriella Sallit,
blogueira,  ativista da ONG Parto do Princípio e advogada especialista em direitos
reprodutivos da mulher; Renata Adriana Rosa, assessora parlamentar da deputada
federal Jô Moraes; Cláudia Natividade, presidente da Comissão de Ética do Conselho
Regional de Psicologia; Flávia Gotelip, coordenadora do Programa de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Neusa Cardoso de
Melo, representante da Rede Feminista de Saúde; Luciana Crepaldi, coordenadora
de Direitos Humanos da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da Cidadania; e os
Srs. Wallace Medeiros Xavier, 1º-secretário da Mesa Diretora do Conselho Municipal
de Saúde de Belo Horizonte; Walter Veloso Dutra, assessor jurídico da Secretaria
Municipal de Saúde; Algernon Paiva Filho, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil;
Marco Antônio Fonseca Paiva, diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Civil,
que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença do
deputado  Sargento  Rodrigues.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião.  Registra-se  a presença do deputado Sebastião  Costa.  Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 11.012/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para ouvir  o Sr. Pier Senesi,  secretário municipal de Serviços Urbanos de
Belo  Horizonte,  com vistas  a esclarecimentos  e informações quanto  a  adoção do
perímetro de proibição de estacionar nas regiões do entorno do Estádio Governador
Magalhães Pinto - Mineirão, conforme padrão estipulado durante a Copa do Mundo
nesta capital;

nº 11.013/2015, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa,
em que solicitam sejam encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público,
ao  Conselho  Nacional  de  Justiça,  ao presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas
Gerais  e  ao  procurador-geral  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião
Ordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública  e  pedido  de  providências  para
avaliarem  os  procedimentos  de  adoção  de  filhos  de  usuários  de  substâncias
entorpecentes, conforme Recomendação nº 6/2014, do Ministério Público do Estado,
por intermédio dos promotores de justiça da Infância e Juventude;

nº 11.014/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude de
Belo Horizonte pedido de informações sobre o número de crianças filhas de mães
supostamente viciadas em drogas encaminhadas para a adoção, nos anos de 2013 e
2014;

nº 11.015/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Sebastião Costa,
em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,
procurador-geral de Justiça, para discutir recomendações editadas pelas Promotorias
de Saúde e da Infância e da Juventude, relacionadas à rede de saúde mental, álcool
e outras drogas e à adoção e acolhimento de filhos de mães usuárias de substâncias
entorpecentes.

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

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
João Leite, presidente.



288
____________________________________________________________________________

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/1/2015
Às  10h14min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado Anselmo José
Domingos.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Paulo  Lamac,
declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  dá-a por aprovada e a subscreve. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  dar  continuidade,  em  audiência
pública, ao debate sobre a delimitação geográfica do Município de Antônio Dias em
relação aos municípios do seu entorno, a apreciar matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
da sra. Wasmália Bivar, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
publicado no  Diário do Legislativo de 22/1/2015,  em resposta ao Requerimento nº
9.077/2014,  informando  sobre  a  inviabilidade  de  realização  da  recontagem  da
população do Município de Monte Carmelo.  A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Antônia Esteves da Silva, chefe da
Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Minas Gerais -
IBGE; e Aliane Maria Motta Baeta, pesquisadora em Ciências e Tecnologias e diretora
de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial do Instituto de Geoinformação e
Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e os
Srs. José Carlos de Assis, prefeito municipal de Antônio Dias; Rodrigo Soares Reis,
presidente da Câmara Municipal de Antônio Dias; Olacir Aparecido Alvarenga Oliveira,
prefeito municipal de Santa Maria de Itabira; Flagson das Mercês Duarte, presidente
da Câmara Municipal  de Santa Maria de Itabira;  Henri  Dubois  Collet,  diretoria  de
Áreas  Protegidas  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF;  Nazareno  de  Oliveira
Barros,  diretor  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  Econômico  da  Prefeitura
Municipal de Antônio Dias; Robert Martins, coordenador-geral do relatório técnico de
contestação da alteração do limite municipal de Antônio Dias; que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Luzia  Ferreira.  Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o presidente passa a
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fazer  as  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  à  deputada  Luzia
Ferreira, também autora do referido requerimento. Ato contínuo, o deputado Anselmo
José Domingos faz uso da palavra. A presidência passa a palavra para os convidados
e,  abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Os Requerimentos nºs 9.102,
9.103, 9.104, 9.214, 9.236, 9.273, 9.312 e 9.315/2014 não são apreciados por falta de
quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Paulo Lamac, presidente.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 5/2/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Fabiano Tolentino em que notifica o falecimento do Sr. Antônio Alves

de Freitas,  ex-vereador  de  Itapecerica,  ocorrido em 2/2/2015,  nesse município.  (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2015

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera a
Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno com as Emendas nºs 1 a 5, o projeto foi distribuído à Mesa da
Assembleia para, nos termos do inciso VIII do caput do art. 79 do Regimento Interno,
receber parecer para o 2° turno.

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

Originalmente,  o  projeto  em  epígrafe  traz  algumas  propostas  de  alteração  na
legislação  que  trata  da  organização  administrativa  da  Secretaria  da  Assembleia
Legislativa, as quais incluem a criação da Diretoria de Polícia Legislativa - Dpol - e a
transferência das competências da Diretoria de Rádio e Televisão -  DTV -  para a
Diretoria de Comunicação Institucional - DCI. Além disso, transforma um cargo de
Chefe de Gabinete em um de Secretário-Geral Adjunto da Mesa e altera algumas
regras sobre o ressarcimento de despesas com moradia e de despesas pelo exercício
do mandato. Vale dizer que essas alterações já foram detalhadamente analisadas no
parecer de 1º turno, tanto no que se refere à competência para deflagração de projeto
de resolução para tratar das matérias mencionadas quanto no que tange ao mérito.

É importante destacar, como já se frisou no parecer de 1° turno, em relação aos
aspectos  financeiros  e  orçamentários,  que  a  proposição  em  análise  cumpre  as
condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - e não prejudica o
equilíbrio fiscal nem as metas estabelecidas na legislação orçamentária. Conforme se
pode verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo a 2014, o gasto da
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Secretaria  da  Assembleia  na  área  de  pessoal,  sem  a  dedução  de  inativos  e
pensionistas, foi  de 1,4782% em relação à Receita Corrente Líquida -  RCL. Esse
índice  está  bem  abaixo  do  limite  imposto  para  as  despesas  com  pessoal  da
Assembleia, as quais não podem ultrapassar 2% do valor da RCL do Estado, bem
como do limite prudencial, que está no patamar de 1,9%.

A fim de aprimorar o projeto em análise, apresentamos, ao final deste parecer, as
Emendas n°s 1 a 4.

A Emenda nº 1, além de efetuar alguns ajustes no texto, acrescenta dispositivo ao
art. 2º da Resolução nº 5.459, de 2014, a fim de determinar que sejam observadas,
na  concessão  do  auxílio-moradia,  as  mesmas  regras  editadas  pelo  Conselho
Nacional de Justiça ao disciplinar a matéria no âmbito do Poder Judiciário.

Também com o objetivo de alterar a Resolução nº 5.459, de 2014, apresentamos a
Emenda nº 2, que promove um ajuste na redação do § 1º de seu art. 4º, a fim de
esclarecer em quais casos a concessão do auxílio-moradia e da verba indenizatória
não é interrompida. A Emenda nº 3,  por sua vez,  prevê alguns casos em que as
despesas não poderão ser ressarcidas por meio das verbas indenizatórias, por serem
incompatíveis com o exercício dos cargos a que se refere o inciso I do caput do art.
59 da Constituição do Estado.

Por fim, a Emenda nº 4 visa tão somente a aprimorar o texto proposto para o item 5
do Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, que contém as atribuições da Diretoria de
Comunicação Institucional - DCI - da Assembleia Legislativa.

Pelas razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação do
Projeto de Resolução nº 1/2015, com as Emendas nºs 1 a 4.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 1/2015

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. … - O caput e o § 2º do art. 2º da Resolução nº 5.459, de 2 de janeiro de 2014,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3° a
seguir:
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'Art.  2º  -  A  Assembleia  Legislativa  concederá  ao  Deputado  auxílio-moradia,
mediante  requerimento,  na  forma  de  ressarcimento  de  despesa  previsto  em
regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

(...)
§ 2º - O ressarcimento a que se refere o caput abrangerá os gastos com moradia ou

hospedagem do Deputado na RMBH, vedado o reembolso de despesas relativas ao
pagamento de condomínio, energia, gás, água, reforma, impostos e taxas, nos termos
de regulamento.

§  3º  -  Serão  estabelecidos  em  regulamento  os  parâmetros  e  procedimentos
necessários à efetivação do ressarcimento a que se refere o caput, em consonância
com os limites e demais critérios previstos, para o Poder Judiciário, na Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 199, de 7 de outubro de 2014.'.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 4º do vencido a seguinte redação:
“Art. 4º - O § 1° do art. 4° da Resolução nº 5.459, de 2014, passa a vigorar com a

seguinte redação:
'Art. 4º - (...)
§ 1º - Os ressarcimentos a se que refere o caput serão interrompidos no período em

que o Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do caput do art.
59  da  Constituição  do  Estado,  exceto  se  optar  pela  remuneração  do  mandato,
hipótese em que não se aplica o disposto no inciso II do caput deste artigo.'.”.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. … - Fica acrescentado ao art. 4º da Resolução nº 5.459, de 2014, o seguinte §

3º:
'Art. 4º - (...)
§ 3º - Regulamento estabelecerá as despesas previstas no art. 3° desta resolução

que, por sua natureza incompatível com o afastamento para investidura em cargo a
que se refere o inciso I do  caput do art. 59 da Constituição do Estado, não serão
objeto de reembolso.'.”.
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EMENDA Nº 4
Dê-se ao item 5 do Anexo da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001, a que se

refere o Anexo do vencido, a seguinte redação:
“ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de 2015)
'ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES A QUE SE REFERE O INCISO III DO ART. 1º

DESTA RESOLUÇÃO
(...)
5 - Diretoria  de Comunicação Institucional  -  DCI: gerir  as ações estratégicas de

comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  de  modo a  contribuir  para  que  a  Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;'.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de fevereiro de 2015.
Adalclever Lopes, presidente - Ulysses Gomes, relator - Hely Tarqüínio - Lafayette

de Andrada - Braulio Braz - Alencar da Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

(Redação do Vencido)
Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21
de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º e o inciso I do § 3º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de

agosto de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - (...)
§ 1º - O cargo em comissão de recrutamento limitado é de investidura privativa de

servidor efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa que possua nível superior de
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escolaridade, observadas as disposições constantes dos parágrafos seguintes.
(…)
§ 3º - (…)
I  -  conte  doze anos  de  efetivo  exercício  na  Secretaria  da  Assembleia,  para  os

cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da Mesa; cinco anos, para os cargos
de Diretor, Procurador-Geral, Secretário-Geral Adjunto da Mesa e Chefe de Gabinete;
e três anos, para os cargos de Assessor e Procurador-Geral Adjunto;”.

Art. 2º - O inciso III do  caput do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)
III - no terceiro grau, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria-Geral Adjunta,

a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Polícia Legislativa, a Diretoria de
Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  a  Diretoria  de
Infraestrutura, a Diretoria de Finanças, a Diretoria de Planejamento e Coordenação e
a Procuradoria-Geral;”.

Art. 3º - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do
Anexo desta resolução.

Art. 4º - O § 1º do art. 4º da Resolução nº 5.459, de 2 de janeiro de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)
§ 1º  -  O reembolso previsto  no  art.  3º  será  interrompido no período em que o

Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do caput do art. 59 da
Constituição do Estado, exceto se optar pela remuneração do mandato, hipótese em
que não se aplica o disposto no inciso II do caput.”.

Art. 5º - Fica transformado em cargo de Secretário-Geral Adjunto da Mesa, código
AL-DAS-2-04, símbolo de vencimento S-02, um cargo de Chefe de Gabinete, código
AL-DAS-2-03, constante do Anexo II da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 6° - Ficam criadas sete Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -, de que
trata o inciso II do  caput do art. 5° da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de
1993.

Art. 7° - Ficam revogados o § 2º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto
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de 1990; o inciso IV do § 2º do art. 2º e o inciso I do § 2º do art. 3º da Resolução nº
5.198, de 21 de maio de 2001; e o § 1º do art. 2º da Resolução nº 5.459, de 2 de
fevereiro de 2014.

Art. 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de 2015)
“ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES A QUE SE REFERE O INCISO III DO ART. 1º

DESTA RESOLUÇÃO
1  -  Secretaria-Geral  Adjunta  da  Mesa  -  SGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às

atividades de assessoramento à Mesa e às Comissões da Assembleia no processo
legislativo,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

2  -  Diretoria-Geral  Adjunta  -  DGA:  gerir  as  ações  estratégicas  de  suporte  às
atividades institucionais e supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação
do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

3 - Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte
temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  comissões  e  acompanhar  e
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional;

4 - Diretoria de Polícia Legislativa - Dpol: gerir, no nível estratégico, as ações de
policiamento,  segurança e vigilância,  de modo a contribuir  para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

5 - Diretoria  de Comunicação Institucional  -  DCI: gerir  as ações estratégicas de
comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de  jornalismo,  relações
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públicas e marketing institucional, a partir da visão estratégica e da atuação planejada
de comunicação integrada, sistemática e contínua, bem como do sistema integrado
de transmissão dos sinais  da TV Assembleia em todo o território  do Estado e as
ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura das
atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio da
produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;

6 - Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para
que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

7  -  Diretoria  de  Infraestrutura  -  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle
patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

8 - Diretoria de Finanças - DFI: gerir as ações estratégicas de finanças, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;

9  -  Diretoria  de  Planejamento  e  Coordenação  -  DPC:  gerir  as  ações  de
planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e
normatização de procedimentos  administrativos,  de  modo a  contribuir  para  que a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

10 - Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,
representá-la  judicial  e  extrajudicialmente,  de  modo  a  contribuir  para  que  a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2015

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
-  O  presidente  despachou,  na  4ª  Reunião  Ordinária  da  18ª  Legislatura,  em

10/2/2015, as seguintes comunicações:
do deputado Vanderlei Miranda em que informa sua indicação para líder da Maioria;
do  deputado  Gustavo  Valadares  em  que informa  sua  indicação para  líder  da

Minoria;
do deputado Gustavo Corrêa em que informa que o bloco constituído pela bancada

do PSDB e pelas representações partidárias do PP, do DEM, do PTB e do PDT passa
a denominar-se Bloco Verdade e Coerência e em que informa sua indicação para
líder do referido bloco;

e do deputado Rogério Correia em que informa sua indicação para líder do bloco
constituído pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do Pros (Ciente. Publique-se.);

e comunicações (3) dos líderes do bloco constituído pelas Bancadas do PT e do
PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do
Pros e dos Blocos Compromisso com Minas Gerais e Verdade e Coerência em que
indicam  os  seguintes  membros  de  seus  respectivos  blocos  para  comporem  as
comissões permanentes:

*  -  O  quadro  com  os  membros  indicados  pelos  blocos  parlamentares  para
comporem  as  comissões  permanentes  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de
11.2.2015.

(Ciente. Designo. Às comissões.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 10/2/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagem nº 5/2015 (encaminhando a Indicação nº 5/2015), do
governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 1 a 4/2015 - Projetos de Lei
nºs 5 a 8/2015 - Requerimentos nºs 1 a 50/2015 - Comunicações: Comunicações dos
deputados Tito Torres, Dilzon Melo, Gil Pereira, Braulio Braz, Agostinho Patrus Filho,
Gustavo Corrêa (2), Rogério Correia (2), Vanderlei Miranda e Gustavo Valadares - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Suspensão e Reabertura da
Reunião - Leitura de Comunicações - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1/2015; discurso do deputado
João Leite; encerramento da discussão; discurso do deputado Sargento Rodrigues;
votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º
turno;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  1  a  4;  aprovação  -  Requerimento  do
deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;
Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;  inexistência  de
quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever  Lopes  -  Hely  Tarqüínio  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses  Gomes  -

Alencar da Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José
Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Deiró Marra -
Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte Bechir -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
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Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto -
João Leite - João Magalhães - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo Portela -
Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos - Mário Henrique Caixa -
Missionário Márcio Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Lamac - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h13min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Rosângela Reis, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Doutor Wilson Batista, 3º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 5/2015*
Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2015.
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  Evaldo
Ferreira Vilela para o cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

A referida Fundação tem por finalidade promover atividades de fomento, apoio e
incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5/2015
Indicação do nome do Sr.  Evaldo Ferreira Vilela para o cargo de presidente da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.
- À Comissão Especial.

OFÍCIOS
Do  Sr.  Carlos  Augusto  Klink,  secretário  de  Mudanças  Climáticas  e  Qualidade

Ambiental  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  informando a  celebração de convênio
entre esse ministério e a Secretaria de Meio Ambiente. (- 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.  Edson Douglas  Veras,  chefe da Assessoria Parlamentar  do Gabinete do
Ministro  da  Integração  Nacional  (substituto),  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 9.027/2014, da Cipe São Francisco.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de Convênios da Secretaria
de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a  celebração  de
convênio entre essa secretaria e o Instituto DH - Promoção, Pesquisa e Intervenção
em Direitos Humanos e Cidadania. (- 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. Frederico Levindo Coelho, chefe do Núcleo de Disciplina da Corregedoria
Regional  da  Polícia  Federal,  prestando  informações relativas  ao  Requerimento  n°
8.962/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Isabella  Filgueiras  Gomes,  assessora  da  Procuradoria  Regional  do
Trabalho,  encaminhando  cópia  do  termo  de  arquivamento  de  inquérito  civil  em
desfavor da Proforte S.A. Transporte de Valores.
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Da Sra. Juliana Ponzio A. de Melo Pereira, diretora central de Gestão de Imóveis da
Secretaria  de Planejamento,  prestando informações relativas ao Projeto de  Lei  nº
5.326/2014, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao referido projeto de lei.)

Da  Sra.  Luzia  Maria  Ferreira,  secretária  municipal  de  Governo,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 9.211/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do  Sr.  Marco  Túlio  Simões  Coelho,  superintendente  do  Ibama,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 9.062/2014, da Cipe São Francisco.

Da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.065/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Ricardo  Hernane Lacerda Gonçalves  de  Oliveira,  corregedor  adjunto  do
CRMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.600/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rivaldávio  Nascimento  Cardoso,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Itaobim, comunicando a composição da Mesa dessa Casa para o biênio 2015-2016.

CARTÃO
Da  Sra.  Sueli  Maria  Baliza  Dias,  secretária  de  Educação  de  Belo  Horizonte,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a
requerimento  da  deputada Luzia  Ferreira,  pela  criação do orçamento  participativo
para crianças e adolescentes.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1/2015
Altera o caput do art. 34 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  O  art.  34  da  Constituição  do  Estado  passa  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:
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“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato
eletivo em diretoria de entidade sindical e cooperativa, representativa de servidores
públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo de remuneração e dos demais direitos e
vantagens do seu cargo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José

Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Arnaldo Silva - Bonifácio
Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Cristiano Silveira -
Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Gil Pereira - Glaycon Franco - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada
- Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Guedes - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tito Torres - Ulysses
Gomes.

Justificação: No Brasil,  a cultura da cooperação é observada desde a época da
colonização portuguesa. Essa atividade emergiu a partir do Movimento Cooperativista
Brasileiro surgido no final do século XIX, através do estímulo de funcionários públicos,
militares, profissionais liberais e operários, para atender às suas necessidades.

O  movimento  iniciou-se  em  1889  na  cidade  de  Ouro  Preto  com  a  criação  da
primeira  cooperativa  de  consumo  de  que  se  tem  registro  no  Brasil,  denominada
Sociedade Cooperativa  Econômica dos  Funcionários  Públicos de  Ouro  Preto.  Em
seguida, além de se espalhar por Minas Gerais, alcançou outros estados. Esse foi o
pontapé inicial para o surgimento de cooperativas de diversos ramos no país.

Embora  houvesse o  movimento  de  difusão do  cooperativismo,  poucas  eram as
pessoas  informadas  sobre  esse  assunto,  devido  à  falta  de  material  didático
apropriado,  imensidão territorial  e  trabalho escravo,  caracterizados como entraves
para o desenvolvimento do sistema cooperativo.

Em 2 de dezembro de 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras -
OCB - com a tarefa de representar e defender os interesses do cooperativismo no
Brasil.  A Organização  foi  registrada em cartório  um  ano  após  sua criação sendo
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caracterizada como sociedade civil,  sem fins lucrativos, com neutralidade política e
religiosa.

A Lei nº 5.764, de 1971, disciplinou a criação de cooperativas, porém restringiu a
autonomia dos associados, interferindo na criação, funcionamento e fiscalização do
empreendimento cooperativo. A limitação foi superada pela Constituição de 1988, que
proibiu  a  interferência  do  Estado  nas  associações,  dando  início  à  autogestão  do
cooperativismo.

Em  1995,  o  cooperativismo  brasileiro  ganhou  reconhecimento  internacional.
Roberto  Rodrigues,  ex-presidente  da  OCB,  foi  eleito  presidente  da  Aliança
Cooperativista Internacional - ACI - sendo o primeiro não europeu a ocupar o cargo.
Esse fato contribuiu também para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras.

No ano de 1998 nascia o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -
Sescoop -, a mais nova instituição do Sistema "S" criada com o objetivo de somar à
OCB através do viés da educação cooperativista. O cooperativismo brasileiro entrou
no  século  XXI  enfrentando  o  desafio  da  comunicação.  Atuante,  estruturado  e
fundamental para a economia do País, tem por objetivo ser cada vez mais conhecido
e compreendido como um sistema integrado e forte.

Justiça  seja  feita  ao  Sescoop,  que é  o  “S”  do  cooperativismo  -  assim  como a
indústria tem o Senai, o comércio tem o Senac e a agropecuária tem o Senar -, órgão
de promoção e desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável,
por  meio  da  formação  profissional,  da  promoção  social  e  do  monitoramento  das
cooperativas, que respeita sua diversidade, contribuindo para sua competitividade e
melhorando a qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares.

Na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar  do Cooperativismo Mineiro -
Frencoop-MG  -,  que  congrega  64  deputados  estaduais,  venho  a  ser  o  primeiro
signatário  desta  proposta  de  emenda à  Constituição como forma de  corrigir  uma
imperfeição no ordenamento jurídico estadual que hoje permite ao dirigente sindical
se licenciar  de suas atividades no serviço público para  a dedicação exclusiva ao
sindicato  a  que  pertença  e  para  o  qual  foi  eleito,  porém  exclui  o  dirigente
cooperativista  de  tratamento  isonômico,  causando  um  desequilíbrio,  o  que  vimos
corrigir  com  esta  proposição,  fazendo  um  importante  e  relevante  registro  desta
situação.
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Inegável o poder social das cooperativas em geral, principalmente as de crédito e
de consumo voltadas ao servidor público, que promovem renda e valorizam o capital,
potencializando o poder de compra e a melhoria de vida da família do servidor.

A cooperativa de crédito opera como um banco em que os acionistas e proprietários
não são um ou poucos, como é uma instituição financeira convencional, mas muitos,
ou  seja,  todos  os  cooperados  são  donos,  e  há  o  rateio  dos  lucros  no  exercício
financeiro do ano seguinte. Os empréstimos são feitos com juros bem menores aos
seus cooperados do que o mercado oferece e as operações bancárias têm taxas bem
mais justas e o cooperado é o foco da atuação da cooperativa. Assim inegável  o
poder social que é oferecido ao funcionário público cooperativado.

As  cooperativas  de  servidores  públicos  são  parte  fundamental  dessa  cadeia,
entretanto seus membros eleitos  vêm enfrentando certa  dificuldade de conciliar  o
trabalho  no  serviço  público  com  o  mandato  na  diretoria  da  cooperativa  pela  alta
responsabilidade que lhes é conferida. Ocupa-se muito tempo do horário núcleo de
trabalho,  razão  pela  qual  está  se  fazendo  necessária  a  alteração  da  legislação
vigente.

A Organização das Nações Unidas - ONU - declarou o ano de 2012 como O Ano
Internacional Das Cooperativas. A cada ano um tema é escolhido, como já aconteceu
em anos anteriores com o Ano Internacional da Juventude, o Ano Internacional das
Águas; em 2012 as cooperativas foram evidenciadas pela ONU.

Em Minas Gerais  temos mais  de 1  milhão de cooperados,  800 cooperativas.  A
movimentação anual das cooperativas mineiras em termos econômicos representa
R$ 22 bilhões, o cooperativismo mineiro representa 7,8 % do PIB estadual e são 34
mil empregos diretos gerados pelas cooperativas mineiras.

No Brasil temos 6.652 cooperativas, são 300 mil empregos diretos gerados e 10
milhões de cooperados no país.

Em  nível  mundial  são  1  bilhão  de  pessoas  sócias  de  cooperativas,  e  as
cooperativas no mundo inteiro geram mais de 100 milhões de empregos.

Por esses ricos e expressivos números retromencionados é que podemos dizer da
força do cooperativismo, sendo 13 os seus ramos de atuação: agropecuário, crédito,
consumo,  educacional,  habitacional,  especial,  mineral,  infraestrutura,  produção,
saúde, transporte, trabalho e turismo e lazer.
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O  Sindicato  e  Organização  das  Cooperativas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  na
pessoa  de  seu  presidente,  Dr.  Ronaldo  Scucato,  e  a  OCB,  na  pessoa  do  seu
presidente,  Dr.  Márcio  Lopes  de  Freitas,  são  figuras  responsáveis  por  esses
magníficos  números  aqui  mostrados,  pois  eles  têm  um  papel  importantíssimo  no
fomento e na busca de ações para engrandecer cada vez mais esse importante e
democrático meio de divisão de renda chamado cooperativismo.

Para  corrigir  essa  disparidade,  vimos  apresentar  esta  proposta  de  emenda  à
Constituição e mister se faz registrar que o impacto na disponibilidade de servidor
público é diminuto, tendo em vista a existência no Estado de apenas 20 cooperativas
voltadas para os funcionários do governo mineiro.

Importante frisar que esta proposição tramitou na legislatura anterior sob o registro
de Proposta de Emenda à Constituição nº 39/2012 e não cumpriu a sua plenitude de
tramitação.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 212 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 212 da Constituição do Estado o seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 212 - (…)
§ 2º - Serão destinados, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos a que se

refere o  caput  para a manutenção da infraestrutura e das atividades de suporte à
pesquisa  nas  instituições  do  Estado  que  realizam  pesquisa,  desenvolvimento  e
inovação na agropecuária, vedado o uso desses recursos para despesas de pessoal
e encargos sociais.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José

Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Arnaldo Silva - Bonifácio
Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Cristiano Silveira -
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Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Gil Pereira - Glaycon Franco - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada
- Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Guedes - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tito Torres - Ulysses
Gomes.

Justificação: Vimos reapresentar proposição que tramitou na última legislatura sob a
denominação  de  “Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  67/2014”,  que  busca
recursos para o suporte à pesquisa nas instituições do Estado que realizam pesquisa,
desenvolvimento e inovação na agropecuária  sem aumento  de despesas,  apenas
fazendo a redistribuição de percentuais hoje vigentes.

Em decorrência de seu despreparo tecnológico, até as décadas de 1970 e 1980 o
Brasil pagava muito caro por “não saber utilizar seus recursos naturais e deles retirar
competitivamente produtos e alimentos para sua própria manutenção”. Importava-se
praticamente  tudo,  inclusive  alimentos  básicos.  À  época  o  governo  central  e  os
governos dos estados perceberam, “acreditaram e investiram na criação de estruturas
de pesquisas mais ágeis, com autonomia técnica, administrativa e financeira, dando
condições de trabalho e produção de tecnologias aos seus pesquisadores”.

As tecnologias geradas pelas várias empresas estaduais de pesquisa agropecuária
e  pela  Embrapa  e,  apropriadas  pelos  produtores,  proporcionaram  perceptíveis
avanços no agronegócio do País. “Em menos de 30 anos desenvolveu-se aqui a mais
avançada agricultura tropical do mundo”.

Em  Minas,  a  Empresa de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -,
criada exatamente para promover o desenvolvimento e a modernização da agricultura
do Estado, cumpriu papel relevante na evolução positiva do agronegócio mineiro e,
consequentemente, do agronegócio brasileiro. A soja, o café no cerrado, a banana no
Norte  de  Minas  são exemplos bem visíveis  da  presença e  de  ações  da Epamig.
Mesmo assim, nos últimos anos, tem ocorrido uma redução progressiva do fluxo de
recursos  para  a  instituição,  situação  que  pode  provocar  um  “verdadeiro  apagão
tecnológico” no Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária. A falta de recursos para
despesas  correntes  e  despesas  de  capital  está  comprometendo,  sobretudo,  as
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atividades de suporte à pesquisa e, em consequência, às próprias pesquisas. Sem
recursos para manutenção e financiamento, laboratórios (fazendas experimentais são
laboratórios  a  céu  aberto)  estão  funcionando  de  forma  precária  e  caminhando
rapidamente para deixar de funcionar. Com a prevalência do quadro atual, de falta de
recursos para o funcionamento adequado da Epamig, pesquisas importantes para o
agronegócio de Minas estão deixando de ser executadas.

Por  vários  anos,  desde a criação da Epamig,  o Estado repassou diretamente à
empresa  recursos  para  a  manutenção  da  infraestrutura  de  pesquisa.  Contudo,  e
concomitante com o fortalecimento da Fapemig e com o compromisso constitucional
de  destinar  significativo  volume de recursos a essa instituição,  os  recursos então
direcionados à Epamig para seu funcionamento foram gradativamente reduzidos até
zerar, há cerca de seis anos.

Se o Estado não dispõe de meios para repassar diretamente recursos para suas
unidades  de  pesquisas  agropecuárias  para  bancar  o  seu  funcionamento,  é
absolutamente necessário encontrar um outro caminho.

A exemplo, a Epamig, instituição pública, que como qualquer outra instituição de
pesquisa tecnológica não é capaz de gerar recursos suficientes para sustentar seu
funcionamento, não pode, para funcionar, prescindir de recursos do Estado. Assim
como atividades de fomento a pesquisa desenvolvidos pela Unimontes e por outras
unidades administrativas estaduais.

Nesse sentido, é legítimo destinar, dos recursos que o Estado repassa à Fapemig
(1% das receitas correntes ordinárias) 10% (ou seja, 10% do 1%) para as instituições
do Estado que realizam pesquisa, desenvolvimento e inovação na agropecuária, para
que estejam sempre preparadas ao desenvolvimento tecnológico que o agronegócio
de Minas demanda e necessita.

É importante ressaltar que a proposição não trata da criação de nova despesa ao
Tesouro do Estado, apenas traz a redistribuição de recursos já destinados ao fomento
da ciência e tecnologia em âmbito estadual.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2015
Acrescenta  o  art.  139  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado o seguinte art. 139:
“Art. 139 - Os servidores públicos que não tenham sido admitidos na forma prevista

nos incisos  II,  V e  IX  do art. 37 da Constituição da República, estáveis ou não por
efeito  do  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  mesma
Constituição, até 5 de novembro de 2007 serão 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.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Lafayette de Andrada - João Leite - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - João

Vítor  Xavier  -  Alencar da Silveira Jr.  -  Anselmo José Domingos -  Antônio Jorge -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco -  Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Doutor
Wilson Batista - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Ione Pinheiro - Leandro Genaro - Luiz Humberto Carneiro - Missionário
Márcio Santiago - Noraldino Júnior - Roberto Andrade - Sargento Rodrigues - Tito
Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por finalidade adequar o
texto da Carta Estadual ao Texto Constitucional da República, para resguardar um
universo definido de servidores que estabeleceram vínculos jurídicos com o Estado
de  Minas  Gerais  e  prestaram  regularmente  atividades  permanentes  próprias  dos
servidores públicos efetivos.

Assim, sob a ótica da ponderação dos princípios constitucionais, prestigia-se, para
esse rol definido de servidores, a grande maioria em idade já avançada, o princípio da
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segurança  jurídica,  resguardando-lhes,  ainda,  valores  constitucionais  de  elevada
estatura,  como  a  dignidade  humana,  a  vida  (subsistência)  e,  ainda,  os  efeitos
previdenciários correspondentes.

Ainda, no caso dos milhares de servidores do Estado de Minas Gerais que, após
contribuírem  por  mais  de  20  anos  para  a  Previdência,  terão  a  oportunidade  de
resgatar sua dignidade, permitindo uma aposentadoria digna em face do trabalho e
dos valores com os quais contribuíram.

De outro lado, é importante destacar que o próprio STF, em situações em que já
enfrentou a discussão sobre a sujeição ao concurso público como indispensável ao
acesso aos cargos públicos efetivos, admitiu a solução jurídica adotada pelo art. 243
da Lei Federal n° 8.112 de 1990, e que em certa medida foi replicada em legislações
estaduais  e  municipais,  de  que  são  exemplos  os  RE  221.946,  RE  225.759,  RE
239.951, RE 209.899 e a ADI 449-2.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4/2015
Altera os arts. 64 e 67 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 64 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 64 - (...)
IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular, nos termos do art. 67.”.
Art.  2°  -  O  caput  do art.  67  da Constituição do Estado passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art.  67  -  Salvo  nas  hipóteses  de  iniciativa  privativa  e  de  matéria  indelegável,

previstas na Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Assembleia Legislativa de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei,
subscritos  por,  no  mínimo,  dez  mil  eleitores  do  Estado,  em  lista  organizada  por
entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade
das assinaturas.".

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
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Anselmo José Domingos - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Arlen Santiago -
Braulio Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dirceu Ribeiro - Durval Ângelo -
Emidinho  Madeira  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Hely
Tarqüínio - Ione Pinheiro - Ivair Nogueira - João Leite - João Magalhães - Lafayette de
Andrada - Leandro Genaro - Léo Portela - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior -
Ricardo  Faria  -  Roberto  Andrade  -  Sargento  Rodrigues  -  Tito  Torres  -  Vanderlei
Miranda.

Justificação:  O  art.  14,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988  prevê  que  a
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual  para todos,  e, nos termos da lei,  mediante plebiscito,  referendo e
iniciativa popular.

Doutrinariamente, conforme ensina Pedro Lenza, “a iniciativa popular caracteriza-se
como uma forma direta de exercício do poder (que emana do povo - art. 1°, parágrafo
único, da Constituição Federal de 1988), sem o intermédio de representantes, através
de  apresentação  de  projeto  de  lei,  dando-se  início  ao  processo  legislativo  de
formação da lei”.

Este instituto, deve-se destacar, só cria a possibilidade de se iniciar o procedimento
legislativo, o que, no entanto, não impede que os parlamentares o rejeitem.

A  experiência  brasileira  ao  propor  leis  de  iniciativa  popular  é  muito  tímida,
entretanto, na prática, o instituto consagra os valores de uma democracia e serve, ao
menos, como pressão para que os parlamentares priorizem algumas matérias.

A proposta de emenda à Constituição em tela prevê algo que, expressamente, não
é  admitido  na  Constituição  da  República,  no  entanto,  é  perfeitamente  cabível  no
sistema constitucional  brasileiro,  e  inclusive  já  foi  consolidado em outros  estados
membros da Federação, com base em uma interpretação sistemática da Carta Maior.
Além da Lei Orgânica do Município de São Paulo (art. 5°, § 1°,  II),  cabe alertar que
dos  26  estados  membros  mais  o  Distrito  Federal,  16,  ou  seja,  mais  da  metade,
admitem, de forma clara e expressa, a iniciativa popular para encaminhamento de
proposta de emenda à Constituição (ou lei orgânica, nos casos previstos). São eles:
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Estado da Federação que prevê
expressamente a iniciativa popular
para PEC na Constituição Estadual

Dispositivo da Constituição Estadual

Acre Art. 53, III, da Constituição Estadual

Alagoas Art. 85, IV, da Constituição Estadual

Amapá Art. 103, IV, e 110 da Constituição Estadual

Amazonas Art. 32, IV, da Constituição Estadual

Bahia Art. 31 da Constituição Estadual

Distrito Federal Art. 70, III, da Lei Orgânica do DF

Espírito Santo Art. 62, III, da Constituição Estadual

Goiás Art. 19, IV, da Constituição Estadual

Pará
Art. 8°, parágrafo único, da Constituição 
Estadual

Paraíba Art. 62, IV, da Constituição Estadual

Pernambuco Art. 17, III, da Constituição Estadual

Rio Grande do Sul Art. 58, IV, da Constituição Estadual

Roraima Art. 39, IV, da Constituição Estadual

Santa Catarina Art. 49, IV, da Constituição Estadual

São Paulo Art. 22, IV, da Constituição Estadual

Sergipe Art. 56, IV, da Constituição Estadual

(Dados retirados do livro Direito Constitucional Esquematizado - Pedro Lenza - 14
ed. - São Paulo: Saraiva, 2010.)

Embora  não esteja  expressamente  prevista  na  Constituição Federal,  no mesmo
sentido que ensina Pedro Lenza, apontamos para uma linha mais ampla que a regra
prevista no artigo 61, § 2°, da Carta Maior.

Ao se fazer uma interpretação sistemática da Constituição Federal, verificamos, em
primeiro lugar, que o parágrafo único do art. 1° é claro ao expressar: “Todo o poder
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emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos  desta  Constituição”.  Ainda  na  Carta  Maior,  em  seu  art.  14,  inciso  III,
estabelece-se que a soberania popular será exercida mediante a iniciativa popular.

Ora, se o poder emana do povo, e a soberania do povo é exercida pelo plebiscito,
pelo referendo e pela iniciativa popular, não há que se negar que as propostas de
emenda  à  Constituição  também  podem  ser  apresentadas  por  meio  de  iniciativa
popular.

Na  jurisprudência,  ao  realizarmos  uma  pesquisa,  verificamos  um  único  caso
relacionado à constitucionalidade da iniciativa popular para emendas à Constituição
em nível estadual: a ADI 825-1. No julgamento da liminar, o STF suspendeu a eficácia
de outros dispositivos que também eram objeto de impugnação, e não os dispositivos
que tratavam da iniciativa popular. Embora ainda se aguarde o julgamento do mérito,
essa atitude sinaliza que aquela egrégia corte entende que a iniciativa popular em
propostas de emenda à Constituição é uma importante ferramenta da democracia
brasileira na consolidação da soberania popular e implemento da cidadania.

Dessa forma, ao permitirmos, em nossa Constituição Estadual, a iniciativa popular
para  apresentação  de  emendas  à  Constituição,  faremos  com  que  a  democracia
mineira seja um exemplo para o Brasil, assim como os estados que  já a admitiram
são um exemplo a ser seguido por  Minas Gerais.  Demonstraremos ainda que no
Estado de Minas Gerais a prática da democracia participativa,  que a Constituição
alberga como um de seus  princípios  fundamentais,  é  uma realidade na vida  dos
cidadãos.

Nestes termos, conto com a aprovação desta proposta de emenda à Constituição.
-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5/2015

Torna  obrigatória  a  instalação  de  dispositivo  de  segurança  em  elevadores  dos
edifícios que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a presença de item de segurança com mecanismo de resgate

automático nos elevadores de edifícios não residenciais, sejam públicos ou privados.
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§ 1º - O dispositivo de segurança referido no caput deverá ser capaz de, em caso
de pane ou incêndio, efetuar o nivelamento do aparelho à superfície mais próxima.

§  2º  -  O  responsável  pela  manutenção  do  aparelho  deverá  realizar  avaliações
periódicas do mecanismo.

Art. 2º - Os edifícios existentes na data de publicação desta lei deverão realizar as
adaptações necessárias para o cumprimento do disposto nesta lei no prazo de um
ano.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo  resguardar  a  segurança  física  dos

passageiros  de  elevadores  instalados  em  prédios  públicos  e  privados  não
residenciais.

São  comuns  acidentes envolvendo elevadores,  especialmente em incêndios,  ou
mesmo por causa do anseio do passageiro de sair do elevador, que se movimenta
durante  tal  procedimento,  levando  a  pessoa,  quando  não  à  morte,  a  ferimentos
graves.

Com o desenvolvimento tecnológico, existem mecanismos capazes de estabilizar o
equipamento e proporcionar rápida desocupação do elevador sem risco aos que nele
estão.

Cabe ao poder público cuidar da segurança dos cidadãos e prevenir acidentes. Isso
posto, contamos com o apoio de nossos pares para a provação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 6/2015
Torna obrigatória a exibição de filme publicitário sobre a importância da utilização

racional da água e sua reutilização nas sessões de cinema realizadas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da exibição de filme publicitário sobre a

importância da utilização racional da água e sua reutilização nas sessões de cinema
realizadas no Estado.
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Parágrafo único - O filme publicitário de que trata o  caput deste artigo deverá ter
duração entre um minuto e três minutos e deverá apresentar sugestões práticas e
objetivas para a utilização racional da água e sua reutilização.

Art.  2º  -  Caberá  à  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável - Semad - e à Secretaria de Estado de Cultura - SEC - a avaliação sobre
o mérito dos filmes publicitários a que se refere o art. 1º.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a aplicação das seguintes
sanções:

I - advertência;
II  -  multa  de  1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas  Gerais),

aplicada em dobro em caso de reincidência;
III - suspensão da licença de funcionamento por dois dias;
IV - suspensão da licença de funcionamento por cinco dias;
V - cassação da licença de funcionamento.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 7/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de calhas coletoras para captação da

água  proveniente  dos  aparelhos  de  ar  condicionado  instalados  nos  prédios
comerciais e residenciais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  obrigados  os  proprietários  de  aparelhos  de  ar  condicionado

projetados para o exterior das edificações, residenciais ou comerciais no Estado, a
instalar  calhas  coletoras  para  a  captação  da  água  proveniente  da  condensação
resultante do uso dos referidos aparelhos.

§  1º  -  As  calhas  coletoras  devem  captar  toda a  água produzida  pelo  aparelho,
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impedindo o gotejamento em via pública, nas áreas de circulação interna da própria
edificação ou em construções vizinhas.

§ 2º - A água produzida deve ser destinada à rede de esgoto onde o aparelho se
encontra instalado.

Art. 2º - No caso de aparelhos de ar condicionado já instalados, os proprietários
devem  promover  as  adequações  descritas  no  caput do  art.  1º,  no  prazo  de  até
sessenta dias após a publicação desta lei.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator a multa de
250 Ufemgs (duzentas e cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art.  4º -  Cabe ao órgão competente do Poder  Executivo fiscalizar  e notificar os
proprietários de aparelhos de ar condicionado instalados em desconformidade com
esta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará, no que couber, esta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Fred Costa e Anselmo José Domingos.
Justificação: O escopo deste projeto é eliminar o gotejamento de água proveniente

de aparelhos de ar condicionado projetados para o exterior das edificações nas vias
públicas,  nas  construções  vizinhas  e  nas  áreas  de  uso  comum  das  próprias
edificações.

Frequentemente, os pedestres são surpreendidos pelo despejo desse líquido, o que
provoca desconforto, indignação e até mesmo acidentes desagradáveis. Além disso,
os atuais condomínios possuem áreas de circulação internas, como os playgrounds,
por  onde  passam  adultos,  crianças  e  até  bebês.  Assim,  essas  pessoas  ficam
expostas  à  água suja desses  aparelhos,  o  que pode causar  ainda problemas  de
umidade e formação de poças de água insalubre.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 8/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.165/2014)

Fixa o percentual, relativo ao ano de 2014, para revisão anual dos vencimentos e
proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revisto, a partir de 1º de maio de 2014, o valor dos multiplicadores a

que se referem o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2012, que
trata da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos, mediante a aplicação do
índice de majoração de 6,0% (seis por cento), nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição da República.

§ 1º - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput, o padrão inicial da Tabela
de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  passa  a  ser  de  R$1.052,85  (mil  e
cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos proventos tenham
sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam
reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2015.
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.
Justificação: Este projeto de lei objetiva a fixação do percentual relativo ao ano de

2014 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição almeja cumprir  o art. 37, inciso X, da Constituição da República e
atender a determinação constante da Resolução do Conselho Nacional do Ministério
Público nº 53, de 11/5/2010, que disciplina a revisão geral anual.
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No art. 1º é fixado o índice de revisão geral anual em 6,0%, adotando-se, dessa
forma, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, estimado para o
período de maio de 2013 a abril de 2014, e de acordo com a última revisão feita por
meio da Lei nº 20.982, de 20/11/2013.

Em razão da aplicação desse índice, o valor dos multiplicadores a que se refere o
item  IV.2  do  Anexo  IV  da  Lei  13.436,  de  30/12/1999,  que  contém  a  Tabela  de
Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério  Público,
modificado pelo art.  8º  e Anexo II  da Lei nº 18.800,  de 31/3/2010,  passa a ser o
padrão inicial de R$1.052,85.

O parágrafo único do projeto excetua da revisão geral anual o servidor inativo cujos
proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3º  e  17  do  art.  40  da
Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

A despesa  decorrente  da  aplicação  desse  índice  será  suportada  com  recursos
orçamentários  adicionais,  por  meio  de  suplementação,  a  qual  já  foi  solicitada  ao
Poder Executivo.

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

REQUERIMENTOS
Nº  1/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o PM Guilherme Morais do Nascimento, lotado no 22° Batalhão
de Policia Militar, por sua formatura em medicina; 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  2/2015,  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 18/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  um  menor,  drogas  e  explosivos  e  na  prisão  de  dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.
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Nº  3/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 9ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em  18/12/2014,  em  Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  30
pássaros  da  fauna  silvestre  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  4/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o PM Eric Luzia Santos, do 3º Batalhão de Polícia Militar, pela
atuação na ocorrência, em 27/1/2015, em Alvorada de Minas, que resultou na prisão
de um homem com mandado de prisão em aberto e suspeito de vários homicídios; 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  5/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 57º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/12/2014, em Passa-Vinte, em que
salvaram a vida de duas pessoas em um incêndio; 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  6/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar e da 12ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
7/1/2015, em Ipatinga, que resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e
na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  7/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/12/2014,  em  Coromandel,  que
resultou na apreensão de 45kg de maconha 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.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  a
conclusão das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora e ajuda à Prefeitura desse
município para o custeio dessa unidade. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  9/2015,  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 26/12/2014, em Ituiutaba, que resultou
na apreensão de dois menores, drogas, celulares e quantia em dinheiro e na prisão
de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  10/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 10ª Companhia
de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
26/12/2014, em Coromandel, que resultou na apreensão de 126 canários-da-terra 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 11/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a conclusão das
obras do novo acesso ao Aeroporto Presidente Itamar Franco, na Zona da Mata, que
liga a BR-040 à MG-353 em Coronel Pacheco. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  12/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  26/12/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de drogas, creatina, balança de precisão, munição e quantia
em dinheiro e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 13/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a ampliação do
sistema de monitoramento Olho Vivo em Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 14/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a implantação de
ações e estudos técnicos que permitam o desenvolvimento e maiores investimentos
nos municípios da Zona da Mata que fazem divisa com o Estado do Rio de Janeiro,
para evitar a migração de indústrias e empresas para o referido Estado, em função
das vantagens fiscais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  15/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/12/2014, em Pompéu, que resultou
na apreensão de drogas,  armas de fogo,  munição e na prisão de três homens e
apreensão de um menor; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  16/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/12/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de  mais  de  300kg  de  maconha;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 17/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para ampliação do
número de especialidades atendidas pelo Sistema Único de Saúde em Juiz de Fora.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº  18/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/12/2014, em Betim, que resultou na
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apreensão de drogas, quantia em dinheiro, arma de fogo e celulares e na detenção
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  19/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia  Militar  e  da  Companhia  Independente  de  Cães  da Polícia  Militar,  pela
atuação  na  ocorrência,  em  29/12/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de drogas, quantia em dinheiro, armas, balanças de precisão e material
para refino de droga 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  20/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 3/1/2015,  em  Montes  Claros,  que
resultou  na  apreensão de drogas e quantia  em dinheiro;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  21/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/1/2015, em Uberaba, que resultou na
apreensão de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  22/2015,  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 5/1/2015, em Abaeté, 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.
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Nº 23/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  recuperação  de  três  motocicletas  roubadas;  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 24/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 11º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/1/2015, na cidade de Reduto, que
resultou na apreensão de dois adolescentes que haviam assaltado uma casa lotérica
e de armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  25/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 60º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/1/2015, em Pitangui, que resultou na
apreensão de drogas, munição, balança de precisão e embalagem para drogas e na
detenção 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 26/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão
Honorário ao Sr. David Neeleman, fundador da Azul Linhas Aéreas. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº  27/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/1/2015, em
Juiz de Fora, que resultou na apreensão de um menor, armas de fogo, réplica de
arma, drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 28/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 21/1/2015,  em Capim Branco, que
resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  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  29/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 29º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  18ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 13/1/2015, em Andradas, que resultou na apreensão de
armas de fogo e na prisão de oito 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 30/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/1/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  droga  e  de  um  adolescente;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  31/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/1/2015,  em  Vespasiano,  que
resultou na apreensão de um menor, drogas, objetos de valor,  uma arma de fogo,
quantia  em  dinheiro,  munição  e  material  para  embalagem  de  drogas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  32/2015,  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 17/1/2015, em Muriaé, que resultou na
apreensão de armas de fogo, balanças de precisão, drogas e radiotransmissor e na
prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
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de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  33/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  26/1/2015,  no  assentamento  Cruz
Branca,  próximo  a  Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  munição,
balança de precisão, arma de fogo e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  34/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/1/2015, em Lavras, que resultou na
apreensão  de  drogas,  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  35/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  26/1/2015,  em  Pouso  Alegre,  que
resultou na apreensão de 618kg 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  36/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  26/1/2015,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão, material para embalar drogas,
munição e  na  prisão de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  37/2015,  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 4/4/2014, em Ribeirão das Neves, que
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resultou na apreensão de duas armas de fogo e no impedimento de um homicídio; 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  38/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/1/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de um menor, de drogas, radiocomunicadores, balanças de
precisão e munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  39/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM,
pela atuação na ocorrência, em 20/1/2015, em Contagem, que resultou na apreensão
de drogas e quantia em dinheiro e na prisão de duas mulheres.

Nº  40/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM,
pela atuação na ocorrência, em 23/1/2015, em Contagem, que resultou na apreensão
de um menor, uma arma de fogo e quantia em dinheiro e no reboque de um veículo
roubado.

Nº  41/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM,
pela atuação na ocorrência, em 21/1/2015, em Contagem, que resultou na apreensão
de um menor e de drogas.

Nº  42/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 43ª CIA PM,
10ª CIA PM, 2ª CIA MESP e 202ª CIA PM, pela atuação na ocorrência, em 21/1/2015,
em  Contagem,  que resultou  na  prisão  de um homem e  na apreensão  de  quatro
menores e de uma réplica de pistola.

Nº  43/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana e ao Cel. PM Divino
Pereira  de  Brito,  pelo  brilhante  desempenho  das  funções,  respectivamente,  de
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comandante e de chefe do Estado Maior da Polícia Militar.
Nº  44/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM,
pela atuação na ocorrência, em 22/1/2015, em Contagem, que resultou na apreensão
de drogas e  na  prisão  de um homem. (-  Distribuídos  à  Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 45/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão
Honorário ao  futebolista Fábio Deivson Lopes Maciel,  goleiro do  Cruzeiro  Esporte
Clube. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  46/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas ao
estabelecimento de convênios de licenciamento ambiental com municípos com mais
de 80 mil habitantes.

Nº  47/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à
transferência da sede da Superintendência Regional de Regularização Ambiental da
Zona da Mata de Ubá para Juiz de Fora, com a manutenção de um núcleo em Ubá,
para atendimento do polo moveleiro de Ubá e cidades próximas.

Nº  48/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências com vistas à
ampliação  do  convênio  para  licenciamento  ambiental,  de  classes  5  e  6,  com  o
Município de Juiz de Fora.

Nº  49/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a transformação do Núcleo
Regional  de  Regularização  Ambiental  sediado  em  Juiz  de  Fora  em  uma
Superintendência Regional de Regularização Ambiental. (- Distribuídos à Comissão
de Meio Ambiente.)

Nº 50/2015,  do deputado Noraldino Júnior,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida
autorização às Guardas Municipais do Estado, instituídas nos moldes da Lei Federal
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nº 13.022/2014, para confeccionar os Registros de Defesa Social e para que sejam as
condutoras dessas ocorrências à Polícia Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  dos  deputados  Tito

Torres, Dilzon Melo, Gil Pereira, Braulio Braz, Agostinho Patrus Filho, Gustavo Corrêa
(2), Rogério Correia (2), Vanderlei Miranda e Gustavo Valadares.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Não havendo 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.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

nesta  reunião  pelos  deputados  Vanderlei  Miranda,  Gustavo  Valadares,  Gustavo
Corrêa, Rogério Correia (2), Agostinho Patrus Filho e Gustavo Corrêa, cujos teores
foram publicados na edição anterior.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1/2015, da Mesa
da Assembleia, que altera a Resolução nº 5.086, de 31/8/1990, que dispõe sobre o
Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198,
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de 21/5/2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da
Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  que
apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cidadãs
e  cidadãos  de  Minas  Gerais  presentes  na  Assembleia  Legislativa  nesta  tarde,
imprensa,  telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna discutir,  em 2º
turno, o Projeto de Resolução nº 5.086, de autoria da Mesa.

Tive oportunidade,  no 1º  turno,  de expor nossa posição, mais do que em nome
próprio,  mas em nome de muitas pessoas que se manifestam em relação a essa
matéria, que já é vencida na discussão popular. A população de Minas Gerais já se
manifestou  em relação a  essa matéria  várias  vezes.  Lembro-me de que,  quando
cheguei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 1995, já havia uma resistência
muito grande da população do Estado em relação ao auxílio-moradia, especialmente
para os deputados que moram em Belo Horizonte e na região metropolitana. Naquela
altura, fiz a opção de não receber o auxílio-moradia. Novamente, passados tantos
anos, essa matéria volta, e volta com um vício.

Todos esses anos em que estou aqui, esta Casa se esforçou muito. Não apenas as
deputadas e os deputados que cumpriram seus mandatos na Assembleia Legislativa,
mas  a  própria  Casa  e  os  funcionários  da  Assembleia  vêm  historicamente  se
esforçando para ouvir  a  população.  Várias  Mesas que passaram pela  Assembleia
Legislativa  tiveram  sempre  o  lema  de  ouvir  a  população.  A Assembleia  tem  a
Comissão  de  Participação  Popular.  Quando  aqui  cheguei,  em  1995,  havia  uma
modalidade, nascida no tempo, que eram as audiências públicas regionais. Não me
esqueço de uma delas que presidi em Minas Novas.  Toda a população da região
estava  presente,  dando  suas  sugestões  para  o  orçamento  do  Estado.  Era
interessante por ser um pouco irreal, já que, em cada audiência regional, íamos com
uma  proposta  que  avançava  e  muito  no  valor  do  nosso  orçamento.  Depois  dos
governos do PMDB e do PT, fomos para o Orçamento Participativo. Era o governo
Itamar Franco. Também não conseguimos fazer com que as propostas populares, de
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alguma forma, fossem atendidas. Até chegarmos a 2003, na revisão, na discussão do
Plano Plurianual de Ação Governamental, que é realizado em todo o Estado.

Portanto, onde vamos no Estado, na discussão que acontece - e esta Assembleia
historicamente tem buscado ouvir a população -, a voz é uma só: a população não
quer pagar o auxílio-moradia para deputados que vivem em Belo Horizonte. Essa é a
palavra da população. Se ouvirmos mesmo a população, se a Assembleia a ouve
mesmo,  e  se  é ela  que manda em nós,  está  muito  clara  a  sua mensagem, das
cidadãs, dos cidadãos de Minas Gerais que pagam seus impostos, especialmente no
momento em que vivemos.

Perguntava  agora  para  quanto  foi  o  dólar,  e  me responderam  que  ele  foi  para
R$2,82. Podem falar que o dólar é para quem mora lá fora, mas isso não é verdade,
importamos trigo para fazer o pãozinho de sal, o francês. Meu filho, que mora no Rio
de Janeiro, ligou e disse que pagou R$3,70 o litro da gasolina. Olha a situação dos
brasileiros. É claro que a população de Minas Gerais não aceita pagar essa conta; a
situação está muito arrochada. O governo federal, na campanha, dizia que o Brasil
estava  uma  maravilha,  que  não  havia  problemas  no  nosso  país,  que  não  havia
desemprego  no  nosso  país,  que  estava  tudo  muito  bem  e  que  o  que  estava
acontecendo com a Petrobras era uma mentira da oposição ou daqueles que são
contra o País. A cada dia vemos as coisas sendo confirmadas, para a tristeza de
todos nós.

Outro dia, ouvi uma pessoa dizer que não perdoa o Fernando Henrique Cardoso
por não ter privatizado a Petrobras e ter privatizado a Vale do Rio Doce. Que a Vale
não foi roubada e que a Petrobras foi assaltada. Não sabemos dizer quanto dinheiro
desviaram  da  Petrobras.  É  nesse  cenário  que  vamos  votar  alguma coisa  que  a
população não aceita. Vamos colocar mais peso nas costas da nossa população, do
nosso trabalhador, da nossa trabalhadora. Conversava com alguns colegas o quanto
estava impressionado com o número de pessoas  que buscam o meu gabinete  à
procura de emprego, apesar de não ser essa a nossa atribuição. Será que esses são
mesmo os números do desemprego? Será que o mineiro e as pessoas que estão
desempregadas querem pagar e vão pagar essa conta que estamos impondo a eles?

Olhem a situação social do nosso país. Hoje, no Brasil, há 730 mil pessoas presas.
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Estou acompanhando um pouco a proposta do governo do Estado, o delegado de
conciliação.  Perguntem aos  policiais  militares  se  não  é  verdade que determinado
indivíduo já foi preso 20 vezes, já foi levado diante de um delegado, já foi preso, solto
e voltou a cometer outro assalto. O mundo está falando em tolerância zero com o
crime, e nós estamos falando em conciliação com os criminosos. Olhem a situação
social do País. Olhem a situação orçamentária do País. Estamos vendo a situação da
presidente, que tinha 47% de aprovação e, agora, tem 23%. Olhem a imagem da
presidente  da  República:  47% a consideram desonesta;  54% a consideram falsa;
50% estão indecisos, não sabem o que ela é. E nós, o que somos ao impor a nossa
população esse peso? O que somos ao impor isso? Setenta e sete por cento dos
brasileiros  acreditam que a presidente Dilma tinha conhecimento da corrupção na
Petrobras. E o governo estadual, o que está fazendo? Ele decretou moratória, não se
paga nada no Estado de Minas Gerais. Perguntem aos fornecedores do governo do
Estado  se  estão  recebendo.  Ninguém  recebe,  porque  estamos  em  moratória  em
Minas Gerais. Não declararam moratória, mas estamos em moratória no Estado de
Minas Gerais.

Ao mesmo tempo fazem terrorismo com a população de Minas Gerais. Disseram
que o governo passado não pagaria o 13º salário, e o pagou antecipado. Disseram
que não havia dinheiro no caixa para pagar o salário de dezembro para os servidores
até o quinto dia útil do mês de janeiro. Havia dinheiro e pagaram. E agora, depois de
dizer  tudo isso,  o governador aumenta o próprio salário  e os  dos secretários, faz
nepotismo  no  Estado  de  Minas  Gerais,  coloca  o  filho  do  vice-governador  como
presidente da Gasmig. E o Estado de Minas Gerais não tem dinheiro?

Aumenta o próprio salário, aumenta o salário dos secretários, coloca para presidir a
Gasmig  o  filho  do  vice-governador,  depois  o  pai  do  secretário  de  Governo  é
conselheiro da Cemig, e agora o irmão do presidente da Cemig, Mauro Borges, é
diretor da Copasa. É uma festa em Minas Gerais, e falam com a população que não
há dinheiro. Todos os convênios estão suspensos. As obras dos hospitais regionais
estão paradas. Não se faz mais obra em Minas Gerais, está tudo parado. E vamos
falar  para  a  população  de  Minas  Gerais  que  não  há  dinheiro?  Há  dinheiro  para
aumentar o salário do governador Pimentel? Há dinheiro para aumentar o salário dos
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secretários de Estado? Arruma-se emprego para o filho do vice-governador, para os
irmãos dos diretores? Avisaram aqui que nenhum secretário iria para os conselhos
das estatais, mas estão lotados. Alguns já alcançam quase 30 mil porque estão em
vários conselhos das estatais. O conselho da Copasa está tomado por um partido, o
partido tomou o conselho da Copasa.

Por fim, queria falar da Assembleia Legislativa, que sempre deu exemplo. Ora, é
importante que ela sempre dê exemplo, porque nós representamos essa população
do Sul de Minas, da Zona da Mata, do Norte, do Jequitinhonha, do Noroeste, da
nossa região metropolitana. Portanto, temos de dar esse exemplo mesmo, mas o que
temos agora com esse projeto? Criamos mais duas diretorias. Para quem são essas
duas  diretorias?  Em  que  irão  atender  a  população  de  Minas  Gerais?  Qual  é  a
estrutura  de  duas  diretorias  na  Assembleia  Legislativa?  Mais  sete  cargos  serão
criados. A população de Minas Gerais quer pagar essa conta?

Deputadas e deputados, recebi hoje, com cópia para o presidente da Assembleia,
esse documento com assinatura dos cidadãos de Minas Gerais. Foi pouco o tempo,
eles conseguiram apenas 913 assinaturas. Estão nos xingando um bocado, eu recebi
o xingamento. Eles têm razão de xingar mesmo. São eles que pagam a conta, são
eles que me pagam. Eles não aceitam e querem saber para que mais duas diretorias
no Parlamento. É para atender quem? É para atender a população de Minas Gerais?
Estão aqui as assinaturas da população pedindo para votarmos contra.

Um cenário de moratória no Estado, um terrorismo total de propaganda no Estado:
“Vai faltar água, vai acabar tudo, o PSDB e seus aliados fizeram isso”. Um terrorismo
total. Cinco deputados que tinham de tomar posse ficaram um mês na Assembleia. O
secretário de Meio Ambiente, com uma crise hídrica - como dizia o governo, “uma
crise hídrica sem precedentes nunca jamais na história”. Não sei como é o jargão. A
propaganda do João Santana tem uma frase: “Nunca antes na história faltou tanta
água em Minas Gerais. A culpa da falta de água é de quem?”. E o secretário de Meio
Ambiente não toma posse,  fica na  Assembleia um mês parado.  Um governo que
assume falando em participação popular. Há 300 propostas populares da revisão do
PPAG paradas na Assembleia Legislativa. Vieram as populações do Jequitinhonha,
do  Norte  de  Minas,  do  Noroeste,  do  Sul  de  Minas,  da  Zona  da  Mata  fazendo
propostas, que estão guardadas.
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Que governo de participação popular é esse? Se somos mesmo representantes do
povo, temos de votar contra. Quero me posicionar claramente contrário, do início ao
fim,  a  esse  projeto,  que  já  recebeu  nova  emenda  -  ou  seja,  guarda  mais  um
presentinho. Não quero nem ler, vou votar contra. Normalmente as matérias passam
pelas  comissões,  onde são  discutidas.  Mas  fizeram  o  mesmo com  o  orçamento:
perderam  o  prazo  para  discutir  o  orçamento,  deixaram  de  discutir  a  reforma
administrativa para não passar nas comissões e não haver discussão. Querem que a
gente engula tudo. Mas eu não engulo. Voto “não”. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia ou das galeiras, serei
breve em meu encaminhamento sobre a matéria em pauta.

Na votação em 1º turno, votei a favor da aprovação da matéria, especialmente da
aprovação  do  chamado  auxílio-moradia,  constante  no  Projeto  de  Resolução  nº
1/2015, da Mesa.

No  entanto  minha  vida  pública  sempre  foi,  é  e  será  pautada  nos  pilares  da
transparência, da seriedade e, acima de tudo, no zelo com a coisa pública. Aliado a
isso,  presidente,  em  junho de  2014,  em  votações  distintas  de  dois  projetos  -  os
Projetos  de  Lei  nºs  59  e  62,  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público,
respectivamente  -,  que  tratavam  do  chamado  auxílio-livro  para  promotores,
procuradores, juízes e desembargadores, no valor de R$13.000,00, ocupei a tribuna
desta  Casa  e  encaminhei  contrariamente  à  aprovação  da  matéria  e  votei  contra
ambos.

Da mesma forma, em 2013, depois de perseguir a aprovação do fim do voto secreto
durante  12  anos,  consegui  aprovar  a  Emenda  à  Constituição  nº  91/2013,  que
extinguiu toda e qualquer votação secreta no âmbito da Assembleia de Minas.

Em  2013  e  2014,  denunciei  várias  vezes  a  imoralidade  de  promotores  e
procuradores do Ministério Público receberem de R$5.000,00 a R$6.000,00 de diária
para  atuarem em comarcas vizinhas,  tais  como Contagem,  Nova Lima,  Sabará  e
outras.
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Esclareço a todos, mas em especial aos meus eleitores, que somente foi possível
identificar qual deputado votou contra ou a favor de determinado projeto a partir da
aprovação da Emenda à Constituição nº 91/2013, de minha autoria. Esse instrumento
é  importantíssimo  para  que  os  eleitores  possam  acompanhar  os  votos  de  cada
parlamentar;  é  um instrumento  que permite uma fiscalização muito mais  rápida e
eficaz. Trabalhei muito pela aprovação dessa matéria, motivo pelo qual me sinto à
vontade para falar  em transparência das ações dos mandatos que exerço.  Minha
postura sempre foi essa.

Dessa forma,  gostaria  de  me dirigir  aos meus eleitores  em todo o Estado,  que
somam  98.841,  para  deixar  claro  que  os  mandatos  que  exerço  sempre  foram
orientados pela vontade dos meus eleitores. Sempre me posicionei como instrumento
daqueles que foram às urnas e me confiaram seus votos. Durante todas as minhas
campanhas, fiz questão de frisar a todos aos quais pedi os votos que o mandato
parlamentar é uma procuração de enorme responsabilidade.

Sendo  assim,  Sr.  Presidente,  não  há  como  contrariar  as  solicitações  de  meus
eleitores.  Não há  como contrariar  aqueles  que  foram  às  urnas  e  passaram  essa
procuração, que, repito, é de extrema responsabilidade. Cito aqui alguns deles: Júlio
César  de  Aguiar  Santana,  Flávia  Vasconcelos,  Cláudio  Guimarães,  Sérgio  Pires,
Carlos Santos, Polly Rossani,  Rafael Bravo, Adriano Jardim Alberto,  Odilon Júnior
Guimarães Vieira, Alexandre Alves, Marlon Martins, Margareth Lovisi, entre outros.

Portanto,  Sr.  Presidente,  após  ouvir  vários  eleitores,  receber  em  meu  gabinete
mensagens por  via do Facebook e  e-mails,  percebi,  de forma consciente,  que na
primeira votação não tomei a melhor decisão. Então, com a humildade que todo ser
humano deve ter quando entende ter tomado a decisão errada, em respeito, única e
exclusivamente, aos meus quase 100 mil eleitores, vou votar contra o pagamento do
auxilio-moradia.

Esclareço ainda, Sr. Presidente, que farei, em ato contínuo, o requerimento a V.
Exa. para que este Deputado não receba o benefício. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

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

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cássio Soares - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Deiró
Marra - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Emidinho Madeira - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Geisa Teixeira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Iran Barbosa - Isauro Calais - João
Alberto - João Magalhães - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro  -  Rogério  Correia  -  Thiago  Cota  -  Tiago  Ulisses -  Tito  Torres  -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Alencar  da Silveira  Jr.  -  Antônio Jorge -  Celinho do Sinttrocel  -  Douglas  Melo  -

Doutor  Jean Freire -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa -  Glaycon Franco -  Gustavo
Valadares - Ione Pinheiro - João Leite - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo
Portela  -  Marília  Campos  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Nozinho  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Wander Borges.

O deputado Noraldino Júnior - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
A deputada Arlete Magalhães - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 36 deputados. Votaram “não” 22

deputados,  totalizando  58  votos.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas.  Em
votação, as Emendas nºs 1 a 4.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Cristiano Silveira -
Cristina Corrêa - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Iran Barbosa - Isauro
Calais - João Alberto - João Magalhães - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças -
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Luiz Humberto Carneiro - Nozinho - Rogério Correia - Thiago Cota - Tiago Ulisses -
Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Alencar da Silveira Jr. - Antônio Jorge - Arlete Magalhães - Douglas Melo - Doutor

Jean Freire - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro
- João Leite - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo Portela - Marília Campos -
Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Wander Borges.

O deputado Noraldino Júnior - Sr. Presidente, sou favorável à emenda da Mesa.
Como  ele  avisou  que  era  emenda  da  Mesa,  quero  votar  “sim.  Peço  que  seja
registrado.

O presidente - V. Exa. quer retificar o voto?
O deputado Noraldino Júnior - A emenda da Mesa... Sobre o cargo da Mesa, sim.
O deputado  Douglas  Melo  -  Sr.  Presidente,  quero  retificar  também.  À  emenda,

votarei “sim”.
O presidente -  Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Votaram “não” 17

deputados. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Resolução nº 1/2015 na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.

Vem à Mesa o requerimento do deputado Rogério Correia em que solicita a palavra
pelo art.  70 do Regimento Interno.  A presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputados  e  deputadas,
inscrevi-me para o artigo de liderança a fim de comunicar a formação do nosso bloco
como líder e fazer a apresentação dos nossos deputados que fazem parte do bloco e,
ao  mesmo  tempo,  das  comissões  que  já  foram  aqui  apresentadas,  visto  que
conseguimos um acordo entre os três  blocos para a composição delas.  Significa,
portanto, que, a partir deste instante, a Assembleia já está em condições de obter o
pleno  funcionamento  de  suas  comissões  a  partir  de  amanhã.  Além  disso,  que
trabalhamos de maneira mais rápida para fazer com que a Assembleia - e isso é
importante - comece a funcionar a partir de amanhã.
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Sr. Presidente, se eu não estiver equivocado, sendo já publicadas, amanhã mesmo
cada  uma  das  comissões  já  poderá  eleger  seus  presidentes  e  vice-presidentes.
Comunico aos nobres deputados e às nobres deputadas que, do ponto de vista do
nosso bloco, cujo nome ainda não escolhemos e que tem como base os partidos e os
deputados que compuseram o Bloco Minas sem Censura no passado, evidentemente
acataremos  os  acordos  que  foram  feitos  entre  os  blocos  para  a  garantia  das
presidências.

Como  o  nosso  bloco  parlamentar  é  o  maior  da  Casa,  ficamos  com  algumas
presidências que julgo fundamentais, como a da Comissão de Direitos Humanos. O
deputado Cristiano Silveira é o nome que o PT está indicando para essa comissão
que considero fundamental desta Casa. Desejo ao Cristiano que, nessa comissão,
espelhe  aquilo  que  o  deputado  Durval  Ângelo  por  anos  e  anos  significou  nesta
Assembleia Legislativa. Essa é uma comissão de defesa dos interesses dos que têm
menos posses e dos que mais precisam, a quem nós, principalmente com a liderança
do Durval, soubemos dar importância fundamental em Minas Gerais. A Comissão de
Direitos Humanos, Cristiano,  que V. Exa.  há de presidir,  tem uma respeitabilidade
impressionante no interior.

Todos a respeitam e, quando são injustiçados, dizem: “Vou procurar a Comissão de
Direitos  Humanos”.  Fazem-no  em  razão  da  moral  que  a  Comissão  de  Direitos
Humanos tem hoje no Estado de Minas Gerais. Então, desejo que V. Exa. faça um
trabalho que nos dignifique nessa comissão.

Em  relação ao  Partido  dos  Trabalhadores,  o  deputado Elismar  Prado ficará  na
presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. Desejo-lhe, exatamente no que
diz respeito às tarifas de água e energia elétrica, que foram as mais caras do Brasil,
que  V.  Exa.  possa  ter  na  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  uma  vigilância
constante em relação aos preços e à qualidade dos serviços prestados. O deputado
Elismar Prado tem demonstrado, junto com o seu irmão Weliton Prado, que está na
Câmara dos Deputados, muita afinidade com esse trabalho.

Gostaria de cumprimentar o deputado Paulo Lamac, também do PT, que ficará na
presidência da Comissão de Educação. Na verdade, a educação em Minas precisa
ser refundada. No nosso entendimento, a educação no governo passado chegou ao
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fundo  do  poço.  No  entanto,  o  governo  que  começou  agora  já  está  dando  boas
notícias  para  a  educação:  terminou  com  o  Arrebentando  o  Ensino  Médio  e  hoje
recebe  os  sindicatos  para  conversar  -  coisa  que  não  acontecia.  Além  disso,  já
anunciou que uma professora vai poder se alimentar na escola, que isso não será
mais proibido, e começa reconhecendo que o governo não paga o piso salarial, razão
pela qual formou uma comissão para iniciar  uma discussão sobre o assunto. Está
realizando um debate na tentativa de arrumar o quadro das escolas, que está uma
bagunça porque o governo fez demagogia ao prometer que iria efetivar pessoas sem
concurso público. Demagogia essa que querem repetir nesta legislatura, mas que não
resolve o problema da escola nem do professor. Portanto, Paulo Lamac, teremos de
mudar a educação. A presidenta Dilma tem falado da Pátria Educadora, e é isso que
queremos, é isso que reivindicamos e teremos na Comissão de Educação.

Ainda em nosso bloco queria parabenizar o PTdoB, que estará em nosso bloco
fazendo parte da vice-presidência da Comissão de Agropecuária com o deputado
Emidinho  Madeira;  o  deputado  Fábio  de  Avelar,  na  Comissão  de  Esporte;  e  o
deputado  Bosco,  que  certamente  fará  um  excelente  trabalho  como  membro  da
Comissão de Minas e Energia,  a  qual  queríamos  que ele  presidisse mas não foi
possível. Porém, ele também estará na presidência da Comissão de Cultura.

Quero  cumprimentar  também  o  PR,  que  se  juntou  ao  nosso  bloco  e  terá  a
presidência da Comissão de Transporte, com Deiró Marra, além da vice-presidência
da Comissão de Redação, com Léo Portela, que será também vice-líder do governo;
o Arnaldo Silva ainda não foi anunciado, mas, conforme me comprometi com o PR,
ele será também vice-líder do nosso bloco. Quero parabenizar o PR também pela
conquista da participação nessas comissões.

Quero cumprimentar também o PCdoB e dizer que o deputado Caixa será o vice-
presidente da Comissão de Esporte - quero que ele também aceite o meu convite
para ser vice-presidente do bloco; e o Celinho do Sinttrocel presidirá a Comissão de
Trabalho.  Ele trabalhou muito na legislatura passada e,  agora,  por  justiça,  será o
nosso presidente. Muitas coisas que não foram feitas teremos de fazer na Comissão
de Trabalho. Celinho, estou me lembrando aqui de que você terá a presidência para
aprovar algo pelo qual você lutou muito e eu o ajudei, que é o salário mínimo regional
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maior que o salário mínimo nacional. Isso já existe em vários estados, mas aqui, em
Minas, o governo passado não permitiu um piso regional maior. Está em suas mãos,
Celinho  do  Sinttrocel,  construir  essa  ideia.  Portanto,  é  mais  que  justa  a  sua
presidência.

Quero  cumprimentar  Rosângela  Reis,  deputada  que  estamos  indicando  para
presidir uma comissão fundamental, que será a comissão das mulheres. Na política,
as mulheres têm menos chances que os homens. É muito machista. Sem dúvida,
Rosângela Reis estará presidindo uma comissão importante.

Quero  cumprimentar  e  agradecer  ao  Gilberto  Abramo,  do  PRB,  que  estará  na
presidência da Comissão de Redação Final. Parece pouco, mas é a comissão que
nos dá a certeza daquilo que foi aprovado.

Finalmente, quero agradecer ao PMDB, que terá a presidência da Casa, na Mesa
da Assembleia, da qual o 1º-secretário é o deputado Ulysses Gomes, do Partido dos
Trabalhadores.  Esse  partido  terá  também,  na  presidência  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, o deputado Leonídio Bouças; e, na presidência da Comissão
de  Administração  Pública,  o  deputado  João  Magalhães.  São  duas  das  maiores
comissões  que  temos  e  que  estarão  nas  mãos  do  PMDB,  em  nosso  bloco  do
governo, que também quero parabenizar.

Claro,  além disso o  deputado Vanderlei  Miranda estará na liderança da Maioria
comigo. Esses serão os membros do PMDB a acumular as presidências, além de
presidência importante, a da Comissão das Águas, que quero ressaltar, do deputado
Iran Barbosa, na crise hídrica existente. Não é verdade o que ouvi aqui, que a crise
hídrica não existe. Esconderam a crise hídrica. Aliás, em Minas tudo era escondido.
Vivia-se sob censura. Tudo era escondido, agora é às claras. As coisas são feitas à
luz do dia. Concorda-se ou discorda-se, mas à luz do dia. E a crise hídrica, de que se
esconderam os problemas de água que existiam para dizer que Minas Gerais é uma
maravilha, agora aparece. Como aparece a crise do choque de gestão,  o maldito
choque  de  gestão,  aquele  que  faliu  Minas,  que  a  colocou  como  o  Estado  mais
deficitário.  Tentaram esconder essa lástima que foi o choque de gestão em Minas
Gerais.

Portanto estamos agora para anunciar um novo momento. O governador Fernando
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Pimentel está fazendo uma auditoria das contas do Estado, em todos os sentidos. E
essa auditoria da crise hídrica e das contas do Estado será feita pelo nosso governo,
deputado  Paulo  Lamac,  não  por  vingança,  mas  porque  precisamos  saber  a  real
situação do Estado, que é precária. Em vez daquilo que era a única coisa permitida
publicar, que se falasse bem do senador e que se falasse bem do governador, agora
a imprensa fala e tem a liberdade de dizer o que pensa. É assim que funciona o
Estado Democrático. Não fosse isso, Minas não estaria no buraco que está, porque a
irmã do governador  -  para falar  em nepotismo -  era uma que controlava tudo no
governo, com mãos de ferro; que detinha os poderes para soltar qualquer verba. A
irmã do governador tinha inclusive uma rádio dela própria e do governador. Fico bobo
de ver como alguém do governo passado pode levantar a hipótese de nepotismo sem
fazer autocrítica, que era o mínimo que deveria ser feito sobre o que acontecia no
passado. Houve mais de 200 leis delegadas, que não foram aprovadas nesta Casa, e
que  muitos  deputados,  inclusive  eu,  não  conseguimos  saber  a  dimensão  da
marafunda e confusão que foi a implementação dessas leis delegadas.

Queria também parabenizar o deputado Fábio de Avelar - o deputado Ulysses está
me  lembrando  -  como  membro  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo, que nos ajudará muito.

Antes  de  conceder  os  apartes  -  o  deputado  Iran  Barbosa  está  ali  dando  uma
coletiva  -  eu  queria  anunciar-lhes  que ele  já  pediu  a  minha assinatura,  e  já  dei.
Também  teremos  que  fazer  algumas  inserções  e  tomar  algumas  medidas  para
verificar, deputado Paulo Lamac, aquilo que nos proibiram de verificar no mandato
passado. Por exemplo, o que aconteceu no Mineirão, cujas denúncias de corrupção
são intensas. E o deputado Iran Barbosa está ali apresentando um requerimento igual
ao que eu e o Sávio Souza Cruz apresentamos na legislatura passada, pedindo uma
CPI para verificar o que aconteceu nas obras do Mineirão, cujo preço foi dobrado. Ele
foi colocado nas mãos da Minas Arena, com recursos públicos do Estado, até hoje,
para  pagar  o  lucro da  empresa que ganhou,  com processo de licitação -  creio  -
fraudulento, assim como a ausência de licitação do projeto. O deputado Iran Barbosa
está ali  com o projeto, e peço aos companheiros do bloco que assinem a CPI do
Mineirão.
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Na semana que vem apresentarei também, em nome do bloco, a CPI da Codemig e
da Cemig, para saber como o governo tratou de fato esses casos. Portanto, auditorias
e CPIs terão que ocorrer. Isso, deputado Paulo Lamac, é o senso geral da política
hoje. E precisamos fazer, como fizemos, um bloco de apoio ao governo e de apoio à
política. Às vezes engole-se sapo ou mosquitos para fazê-lo, mas é uma necessidade
deste Parlamento, para obter essa maioria e iniciar um governo.

Vejam o que aconteceu no passado, mas olhem principalmente para a frente. O
nosso bloco veio para isso.

Quero  também  congratular-me com o  bloco  independente  que se  forma com  o
objetivo  de  dialogar  com  o  governo.  Quero  dizer  a  eles  que  dialogaremos  com
principalidade  com  esse  bloco  no  que  diz  respeito  às  questões  que  vierem  do
governo.

Quero ainda dizer aos companheiros da oposição que eles não terão o tratamento
de rolo compressor como existia no passado. A oposição é importante para discordar,
contribuir  e  fiscalizar  e  será  tratada  como  deve,  com  respeito,  jamais  com  rolo
compressor, como fomos tratados diversas vezes aqui.

Parabenizo  o  Parlamento  por  ter  chegado,  hoje,  rapidamente,  à  formação  das
comissões, que, a partir de amanhã, começam a trabalhar em sua plenitude.

Concedo aparte ao nobre deputado Paulo Lamac.
O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Rogério Correia.

Quero  apenas  parabenizá-lo.  Certamente  vamos  seguir  nesse  rumo que  V.  Exa.
explicitou aqui, com muita clareza, como é sua característica, com a sua liderança.
Acredito que a escolha de V. Exa é muito acertada, assim como a do líder de governo
deputado Durval Ângelo e do líder Vanderlei Miranda. Tenho certeza de que esse
tratamento democrático, republicano, certamente será a marca que desejamos para o
nosso governo,  para o nosso estado,  coisa  que,  lamentavelmente,  não houve no
passado.

Gostaria,  nosso líder  Rogério,  de  expor  também  outra  questão  relativa  a  CPIs.
Temos indícios,  vários sinais  de que houve estudos da Copasa,  no ano passado,
demonstrando  a  necessidade  de  ações  emergenciais  em  relação  à  redução  do
consumo.  Se  houve  esse estudo,  é  muito  importante  que  apuremos,  porque  não
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houve providência por parte do governo. Há crime de responsabilidade nisso. Então,
também  estamos  apresentando  requerimento  para  CPI,  para  apuração  de
responsabilidades sobre a não tomada de providências temporâneas, que deveriam
ter sido tomadas no ano passado para se evitar  a crise hídrica que ora todos os
mineiros atravessam.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Lamac.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Solicito, então, a V. Exa. que, não havendo número

regimental, encerre reunião, já que V. Exa. não quer que eu peça a recomposição de
quórum.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Rogério, V. Exa. tem de saber ouvir também,
não é só falar e correr do debate. Que bobagem é essa de V. Exa? Que regimental?
Há quórum, está todo mundo ai. Não adianta só querer falar. Será que nós vamos ter
de aguentar isso aqui logo no início, Sr.  Presidente? Fala, fala, fala e vai embora.
Esta é uma Casa onde todos têm o direito de falar.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Um minuto, deputado, vamos disciplinar a
reunião. Vou desligar os dois microfones. Primeiro fala o presidente. Tenho de ser
ortodoxo quanto ao Regimento Interno. Tenho tolerância. Dois deputados pediram a
palavra, deputado Rogério. Peço a sua compreensão. Depois lhe dou a palavra, pela
ordem, Rogério. Aí você poderá exprimir as suas ideias, o seu posicionamento. Com
a palavra, pela ordem, o deputado Alencar da Silveira.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Será que aqui nesta Casa vai ser desse jeito?
O  deputado  Rogério  Correia  expõe  as  fichas  que  tem  de  expor,  depois  pede  a
recomposição de quórum. Há assunto importante  para expormos aqui.  Não estou
aqui para defender ninguém. Como V. Exa. citou a Andrea Neves, gostaria de lhe
lembrar  o  que  foi  falado  no debate.  Ela  era  presidente  do  Servas,  voluntária  no
governo  e  não  recebia  salário.  Não  quero  falar  mais  nada.  Acho  que  a  própria
população tem de fazer a avaliação. Por isso mesmo o deputado Alencar da Silveira
Jr. - V. Exa. não se lembra - criou a TV Assembleia. Quem julga é o eleitor. Na última
eleição, tive quase 80 mil votos. Por quê? Porque fiz um bom trabalho nesta Casa. V.
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Exa. não pode criticar o governo passado e pedir encerramento de plano. Não é por
aí. Há coisas importantes a dizer. Por exemplo: o problema da Mineração Herculano.
Peço providências ao secretário de Meio Ambiente e ao governo de Minas para que
resolvam o problema da Mineração Herculano, a mineradora que teve um problema
na  cabeceira  do  Rio  Itabirito.  O  que  está  acontecendo  hoje,  deputado  Rogério
Correia? O governo e o deputado Sávio Souza Cruz, secretário de Estado, têm de
fazer com urgência uma intervenção na Mineração Herculano. Isso porque vieram as
chuvas e todo o minério que ficou na encosta da mineradora depois  do acidente
desceu pelo Rio Itabirito, assoreando todo o rio. Hoje a cidade de Itabirito corre o
risco de, se vier chuva, ter a água represada por causa do minério dessa mineradora.
Srs.  Deputados e governo do Estado,  se isso acontecer,  vai  ser inundada toda a
cidade  de  Itabirito.  Ou  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  toma  providências  ou  a
população de Itabirito sairá de lá, porque encheremos alguns ônibus e iremos para a
porta  do  Palácio  da  Liberdade  ou  da  Cidade  Administrativa  a  fim  de  pedir
providências ao governo. Não podemos deixar  isso acontecer.  Alguém tem de ter
responsabilidade  pelo  minério  que  desceu  e  assoreou  o  Rio  Itabirito.  O  governo
passado, juntamente com a prefeitura e este deputado, conseguiu limpar o rio, mas
hoje ele está todo sujo. Está chovendo, Sr. Presidente, o minério está descendo, e
Itabirito ficará sob as águas. O Rio Itabirito vai subir mais uma vez. Haverá prejuízo
no comércio e para os moradores da cidade, e alguém da Mineração Herculano tem
de  ser  responsabilizado  nesse  momento.  Sr.  Presidente,  peço  providências  com
urgência. Itabirito não merece isso. O governo tem de fazer algo urgente em relação
ao Rio Itabirito e a essa mineradora. Por isso, deputado Rogério Correia, V. Exa. não
pode chegar aqui e acabar com a reunião. A população de Itabirito irá agradecer a V.
Exa. no futuro por nos deixar fazer essa denúncia. E temos outras para fazer; Sr.
Presidente, peço ao governo de Minas que tome uma providência urgente, mande a
Ruralminas à cidade de Itabirito e veja a região central, porque o minério desceu, o rio
foi  assoreado e, se continuar  chovendo do jeito  que está,  a cidade ficará sob as
águas. O prejuízo será grande para o comércio e para a população da minha cidade
de Itabirito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Houve um equívoco por parte da presidência. Havia um pedido para
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encerrar a reunião de plano. Determino, então, que seja feita uma chamada para a
recomposição  de  quórum.  Solicito  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos
deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Felipe Attiê) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2011, EM

19/10/2011
Às 17h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,

Bonifácio Mourão e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão. Está presente,
também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Evandro
Castanheira Lacerda, presidente da Câmara Municipal de Lavras, publicado no Diário
do Legislativo em 27/5/2011. 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 do deputado Duarte Bechir em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, o conteúdo da proposição, com
todas as partes  interessadas,  visando obter informações acerca da viabilidade da
efetivação da medida pretendida. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da
17ª legislatura.
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Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2015.
Bonifácio Mourão, presidente - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 10/2/2015, as seguintes comunicações:
Do  deputado  Tito  Torres  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Geraldo  Duarte

Almeida, ocorrido em 4/2/2015, em Itabira. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento do Sr. José Resende de

Andrade, ocorrido em 25/1/2015, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Gil Pereira em que notifica o falecimento da Sra. Maria Oliveira Araújo,

ocorrido em 4/2/2015, em Joaíma. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Braulio Braz em que notifica sua ausência do País no período de 10 a

18/2/2015. (- Ciente. Publique-se.)
COMUNICAÇÕES

- O presidente deu ciência ao Plenário, na 5ª Reunião Ordinária da 18ª Legislatura,
em 11/2/2015, das seguintes comunicações: dos deputados Durval Ângelo - indicando
os  deputados  Fábio  Cherem,  Cabo  Júlio,  Léo  Portela,  Dirceu Ribeiro  e  Cristiano
Silveira para vice-líderes do governo; e Rogério Correia -  indicando os deputados
Mário Henrique Caixa,  Doutor  Jean Freire,  Arnaldo Silva e Emidinho Madeira e a
deputada Rosângela Reis para vice-líderes do bloco constituído pelas Bancadas do
PT e do PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do
PRB e do Pros (Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2015

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.495, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015

Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro
de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21
de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - O § 1º e o inciso I do § 3º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de
agosto de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 - (...)
§ 1º - O cargo em comissão de recrutamento limitado é de investidura privativa de

servidor efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa que possua nível superior de
escolaridade, observadas as disposições constantes nos parágrafos deste artigo.

(…)
§ 3º - (…)
I  -  conte  doze anos  de  efetivo  exercício  na  Secretaria  da  Assembleia,  para  os

cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da Mesa, cinco anos, para os cargos
de Diretor, Procurador-Geral, Secretário-Geral Adjunto da Mesa e Chefe de Gabinete,
e três anos, para os cargos de Assessor e Procurador-Geral Adjunto;”.

Art. 2º - O inciso III do  caput do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
III - no terceiro grau, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria-Geral Adjunta,

a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Polícia Legislativa, a Diretoria de
Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  a  Diretoria  de
Infraestrutura, a Diretoria de Finanças, a Diretoria de Planejamento e Coordenação e
a Procuradoria-Geral;”.
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Art. 3º - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do
Anexo desta resolução.

Art. 4º - O caput e o § 2º do art. 2º da Resolução nº 5.459, de 2 de janeiro de 2014,
passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o §
3° a seguir:

“Art.  2º  -  A  Assembleia  Legislativa  concederá  ao  deputado  auxílio-moradia,
mediante  requerimento,  na  forma  de  ressarcimento  de  despesa  previsto  em
regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

(...)
§ 2º - O ressarcimento a que se refere o caput abrangerá os gastos com moradia ou

hospedagem do Deputado na RMBH, vedado o reembolso de despesas relativas ao
pagamento de condomínio, energia, gás, água, reforma, impostos e taxas, nos termos
de regulamento.

§  3º  -  Serão  estabelecidos  em  regulamento  os  parâmetros  e  procedimentos
necessários à efetivação do ressarcimento a que se refere o caput, em consonância
com os limites e demais critérios previstos, para o Poder Judiciário, na Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 199, de 7 de outubro de 2014.”.

Art. 5º - O § 1º do art. 4º da Resolução nº 5.459, de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 3º a seguir:

“Art. 4º - (...)
§ 1º - Os ressarcimentos a se que refere o caput serão interrompidos no período em

que o Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do caput do art.
59  da  Constituição  do  Estado,  exceto  se  optar  pela  remuneração  do  mandato,
hipótese em que não se aplica o disposto no inciso II do caput deste artigo.

(...)
§ 3º - Regulamento estabelecerá as despesas previstas no art. 3º desta resolução

que, por sua natureza incompatível com o afastamento para investidura em cargo a
que se refere o inciso I do  caput do art. 59 da Constituição do Estado, não serão
objeto de reembolso.”.

Art. 6º - Fica transformado em cargo de Secretário-Geral Adjunto da Mesa, código
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AL-DAS-2-04, símbolo de vencimento S-02, um cargo de Chefe de Gabinete, código
AL-DAS-2-03, constante no Anexo II da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 7º - Ficam criadas sete Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -, de que
trata o inciso II do art. 5° da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de 1993.

Art. 8º - Ficam revogados o § 2º do art. 21 da Resolução n° 5.086, de 1990, o inciso
IV do § 2º do art. 2º e o inciso I do § 2º do art. 3º da Resolução n° 5.198, de 2001, e o
§ 1º do art. 2º da Resolução n° 5.459, de 2014.

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de fevereiro de 2015; 227º da

Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil.
Deputado Adalclever Lopes - Presidente
Deputado Ulysses Gomes - 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º-Secretário

ANEXO
(a que se refere o art. 3º da Resolução nº 5.495, de 12 de fevereiro de 2015)

“ANEXO
(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES A QUE SE REFERE O INCISO III DO ART. 1º

DESTA RESOLUÇÃO
1  -  Secretaria-Geral  Adjunta  da  Mesa  -  SGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às

atividades de assessoramento à Mesa e às comissões da Assembleia no processo
legislativo,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

2  -  Diretoria-Geral  Adjunta  -  DGA:  gerir  as  ações  estratégicas  de  suporte  às
atividades institucionais e supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação
do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

3 - Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte
temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  comissões  e  acompanhar  e
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional;
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4 - Diretoria de Polícia Legislativa - Dpol: gerir, no nível estratégico, as ações de
policiamento,  segurança e vigilância,  de modo a contribuir  para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

5 - Diretoria  de Comunicação Institucional  -  DCI: gerir  as ações estratégicas de
comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  de  modo a  contribuir  para  que  a  Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

6 - Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para
que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

7  -  Diretoria  de  Infraestrutura  -  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle
patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

8 - Diretoria de Finanças - DFI: gerir as ações estratégicas de finanças, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;

9  -  Diretoria  de  Planejamento  e  Coordenação  -  DPC:  gerir  as  ações  de
planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e
normatização de procedimentos  administrativos,  de  modo a  contribuir  para  que a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

10 - Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa
e  representá-la  judicial  e  extrajudicialmente,  de  modo  a  contribuir  para  que  a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/2/2015
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase



353
____________________________________________________________________________

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Propostas  de  Emenda  à
Constituição nºs 5 a 16/2015 - Projeto de Lei nº 9/2015 - Requerimentos nºs 51 a
107/2015  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  2  a  63  e  68/2015  -  Comunicações:
Comunicações dos deputados Glaycon Franco, Durval  Ângelo e Rogério Correia -
Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos do deputado Dirceu Ribeiro, da
deputada Marília Campos e dos deputados Emidinho Madeira, João Vítor Xavier e
Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão
Normativa  da  Presidência  nº  19  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 18, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 38, 68, 14, 16, 21, 32, 6, 9, 15, 19, 49 e
8/2015; deferimento - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Doutor Wilson Batista -

Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Jorge - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio
Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas
Melo  -  Doutor  Jean Freire -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado -  Emidinho Madeira  -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa
Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - João Alberto - João Leite
-  João Magalhães -  João Vítor  Xavier  -  Leandro Genaro -  Léo Portela -  Leonídio
Bouças  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Marília  Campos  -  Mário  Henrique  Caixa  -
Missionário Márcio Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  -  Às  14h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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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 Tito Torres, 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 (deputado Hely Tarqüínio) - Não havendo correspondência a ser lida,
a presidência  passa a receber  proposições e a  conceder  a  palavra  aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/2015

Acrescenta parágrafo ao art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 53 da Constituição do Estado o seguinte § 8°:
“Art. 53 - (...)
§  8°  -  Os  Deputados  receberão  sua  remuneração  proporcionalmente  ao

comparecimento efetivo às sessões ordinárias, na forma da lei.”.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento  Rodrigues -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio

Jorge - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Felipe
Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio Santiago - Noraldino Júnior
- Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander
Borges.

Justificação:  Apresentamos  aos  nobres  pares  esta  proposta  de  emenda  à
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Constituição, cujo objetivo é vincular o pagamento do subsídio devido aos deputados
à efetiva comprovação do comparecimento às sessões ordinárias, mediante registro
de ponto ou outro mecanismo.

Cabe ressaltar  que a proposição compatibiliza-se com a  ideia  de  que a efetiva
participação  dos  parlamentares  nas  reuniões  ordinárias,  onde  os  debates  são
travados, é um importante instrumento para o exercício da democracia e a efetivação
dos  princípios  republicanos.  De  fato,  a  ausência  repetida  de  parlamentares  às
sessões ordinárias  acaba por  impedir  que debates de extrema importância sejam
travados  na  Casa,  comprometendo  o  próprio  funcionamento  dos  trabalhos
legislativos.

Por isso, não se pode privilegiar os parlamentares que não comparecem parcial ou
integralmente  às  sessões  ordinárias  em  detrimento  daqueles  que  efetivamente
comparecem, cotidianamente, às reuniões desta Casa.

Considerando que os deputados são agentes públicos e que, portanto, recebem
subsídios  do  erário,  nada  mais  correto  do  que  vincular  o  pagamento  ao
comparecimento  aos  trabalhos  neste  Parlamento,  durante  as  reuniões  de  caráter
ordinário.

Importa  mencionar  que,  embora  haja  previsão  regimental  que  condicione  o
pagamento dos subsídios à presença às reuniões, a matéria pode ser considerada de
envergadura constitucional, na medida em que se compatibiliza com os princípios que
regem a administração pública, em especial o da moralidade e o da impessoalidade.

De qualquer modo, consoante o texto da proposta, caberá à Casa regulamentar o
modo  de  aferição  da  presença  dos  deputados  nas  reuniões  ordinárias  e  de  sua
efetiva participação nas votações, bem como a forma de processamento de eventuais
descontos no subsídio por eles recebido em caso de não comparecimento efetivo às
reuniões ordinárias.

Estando  justificada  a  proposição pela  vontade  de  nossos  representados  e  pela
simetria  que  se  espera  em  face  do  pacto  com  base  no  qual  se  organiza  nossa
sociedade, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposta de
emenda.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6/2015
Acrescenta parágrafos ao art. 136 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 136 da Constituição do Estado os seguintes

parágrafos:
“Art. 136 - (...)
§ 1º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública serão destinados aos

órgãos estaduais de que trata este artigo para serem utilizados, prioritariamente, em
despesas de capital  e em projetos  e ações que contribuam para a integração de
atividades entre os órgãos de segurança pública.

§ 2º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública somente poderão ser
empenhados com despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por cento) do total
dos recursos disponíveis.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho  -  Rogério  Correia  -
Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação:  A situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante
preocupante.  Estudos  realizados  pelas  Polícias  Civil  e  Militar  e  pelo  Corpo  de
Bombeiros Militar apontam para a urgente necessidade de reaparelhamento dessas
instituições, para que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.

A escassez de  recursos  para  investimentos tem sido uma constante  no  quadro
orçamentário estadual. Nesse contexto, a normatização da destinação dos recursos
oriundos das diversas taxas de  segurança pública (previstas  nos itens  1 e 3  das
Tabelas B, D e M da Lei nº 6.773, de 26/12/1975, modificada pela Lei nº 14.938, de
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29/12/2003) parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos canais estáveis
de financiamento.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres deputados para que a proposição
- após ser discutida e aprimorada no que couber - possa ser aprovada por esta Casa.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/2015
Acrescenta parágrafo e incisos ao art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Constituição do Estado os seguintes

parágrafo e incisos, renumerando-se os demais:
“Art. 39 - (…)
§ … - Os militares do Estado que tenham ingressado no serviço público até o dia 31

de dezembro de 2003 e que tenham se aposentado ou venham a se aposentar por
invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição
Federal,  têm  direito  a  proventos  de  aposentadoria  calculados  com  base  na
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não
sendo  aplicáveis  as  disposições  constantes  dos  §§  3º,  8º  e  17  do  art.  40  da
Constituição Federal:

I - aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste
parágrafo o disposto no art. 7º da Emenda à Constituição nº 41, de 19 de dezembro
de  2003,  observando-se  igual  critério  de  revisão  no  que  se  refere  às  pensões
derivadas dos proventos desses servidores;

II - o Estado procederá, no prazo de cento e oitenta dias da entrada em vigor desta
emenda  à  Constituição,  à  revisão  das  aposentadorias  e  das  pensões  delas
decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada
ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda à Constituição nº 20, de 15
de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta
emenda à Constituição.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
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Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio
Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho  -  Rogério  Correia  -
Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposição tem por objetivo adequar o texto da Constituição do
Estado às alterações recém-propostas na Constituição Federal.

No  momento  em  que  o  militar  é  acometido  de  doença  grave,  contagiosa  ou
incurável,  na  forma  da  lei,  como  também  nos  casos  de  acidente  em  serviço,  a
aposentadoria é deferida por juntas médicas oficiais e só é efetivada após o tempo de
licença  para  tratamento  de  saúde.  Fica  patente  que,  ao  ser  definida  essa
aposentadoria, que não é opcional e sim compulsória, esse ato acontece no momento
em  que  o  militar  mais  despende  recursos  financeiros  para  aquisição  de
medicamentos e internações necessários ao tratamento.

O art. 40 da Constituição Federal prevê que:
“Art.  40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é
assegurado  regime  de  previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante
contribuição  do  respectivo  ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo”.

A proposição  tem  como sugestão  o  aprimoramento  da  reforma  iniciada  com  a
Emenda à Constituição nº 20/1998, aperfeiçoada pelas Emendas à Constituição nos
41/2003 e 47/2005. Estas, no entanto, desconsideraram completamente os servidores
que já tinham tempo acima dos requisitos exigidos por algumas regras, mas que não
atendiam aos requisitos de tempo mínimo de contribuição necessário e idade e que,
sendo acometidos  de  alguma doença grave,  tiveram ou terão  os  seus  proventos
reduzidos, em virtude da proporcionalidade a eles imposta sem garantia da paridade.
Trata-se dos militares que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda
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à Constituição nº 20, ou seja, até 15/12/98, e que, por medida de justiça, deveriam ter
sido contemplados com as garantias ora propostas.

É relevante considerar que há inúmeras decisões judiciais em desfavor da União,
que acarretam desperdício de tempo e de dinheiro para o justo reconhecimento desse
direito. Dessa forma, solicito apoio dos nobres pares para aprovação desta proposta.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2015
Acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 36 da Constituição do Estado os seguintes

parágrafos:
“Art. 36 - (...)
§  ...  -  Considera-se,  nos  termos  desta  Constituição,  como atividade  de  risco  e

sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade física o efetivo exercício
das  atividades  desenvolvidas  pelos  agentes  penitenciários  e  agentes
socioeducativos.

§ ... - Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4º,
incisos  II  e  III,  da  Constituição  Federal,  para  o  agente  penitenciário  e  o  agente
socioeducativo,  que  serão  aposentados  voluntariamente,  independentemente  da
idade, após trinta anos de contribuição, desde que contem, pelo menos, vinte anos de
efetivo exercício nos cargos a que se referem o art. 1º da Lei nº 19.553, de 2011, o
art. 6º da Lei nº 13.720, de 2000, e o art. 1º da Lei nº 15.302, de 2004.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio Santiago - Noraldino Júnior -
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Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander
Borges.

Justificação:  Com  a  Emenda  Constitucional  nº  47,  de  2005,  à  Constituição  da
República de 1988,  o  tratamento da aposentadoria especial  no regime próprio de
previdência social - relativo aos servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido
aos legisladores de cada ente da Federação, na medida em que restou alterado o art.
40, § 4º da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver lei complementar e, na
interpretação  do  Texto  Constitucional,  era  preciso  que  se  lesse  a  remissão  à  lei
complementar  na  Constituição da República,  de 1988,  como lei  complementar  da
União.

Após a Emenda Constitucional nº 47, de 2005, a remissão do constituinte é a leis
complementares, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente (em especial os
entes subnacionais) poderá dispor internamente sobre as hipóteses e as condições
de aposentação diferenciada no regime próprio de previdência, quando houver “casos
de servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; [ou]
III  -  cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física”.

Assim,  esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  visa  adaptar  o  art.  36  à
possibilidade  de  o  próprio  Estado  reconhecer  o  caráter  diferenciado  da  atividade
exercida  pelos  agentes  penitenciários,  o  que  abre  espaço  para  a  concessão  de
aposentadoria especial a tal categoria, já que estão sujeitos a riscos à sua integridade
física, por desempenharem atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação no disposto no art. 40, § 4º,
da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial de servidores públicos
que exercem atividades de risco. Entre essas atividades enquadram-se, sem sombra
de dúvida, as exercidas pelos agentes penitenciários.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9/2015
Acrescenta o § 3º ao art. 13 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 13 da Constituição do Estado o seguinte § 3°:
“Art. 13 - (...)
§ 3º - Será publicado no diário oficial  do Estado, em observância aos princípios

estabelecidos no “caput” deste artigo, em linguagem clara e objetiva, além de outros
atos, os seguintes:

I - as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da
administração direta e indireta;

II - mensalmente:
a) o resumo pormenorizado da folha de pagamento do pessoal da administração

direta e indireta e a contribuição do Estado para despesas com pessoal de cada uma
das  entidades  da  administração  indireta,  especificando-se  as  parcelas
correspondentes a ativos, inativos e pensionistas,  e os  valores retidos a título  de
imposto  sobre  a  renda  e  proventos  de  qualquer  natureza  e  de  contribuições
previdenciárias;

b)  o  balancete  econômico-financeiro,  referente  ao  mês  anterior,  do  órgão  de
previdência do Estado;

III  -  anualmente,  relatório  pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo
Estado  e  pelas  entidades  da  administração  indireta  na  área  de  comunicação,
especialmente em propaganda e publicidade;

IV - no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos
órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta  e  das  subsidiárias  destas
relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de
admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e
quadro demonstrativo dos empregados contratados;

V  -  os  contratos  firmados  pelo  poder  público  estadual  nos  casos  e  condições
disciplinados em lei.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
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Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio
Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio Santiago - Noraldino Júnior -
Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander
Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo fundamental
ampliar  as  ferramentas  de  controle  social  intimamente  relacionadas  com  a
participação dos cidadãos na gestão pública, os quais possam exercer controle sobre
a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação.

Cabe ressaltar que a participação contínua da sociedade na gestão pública é um
direito assegurado pela Constituição Federal, o qual permite que os cidadãos não só
participem da formulação das políticas  públicas,  mas também fiscalizem de forma
permanente a aplicação dos recursos públicos.

O princípio da transparência como informador do direito administrativo hodierno, em
especial quando trata dos gastos públicos, vem expresso pela Lei Complementar nº
101,  de  2000  -  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -,  que  concretiza  diretamente  a
transparência  administrativa.  Esse  formato  de  gestão  já  aparece  descrito  na
Declaração dos  Direitos  do  Homem e do Cidadão de 1789,  em seu art.  15,  que
definiu que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua
administração.

Como forma de externar essa vontade popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF - preceitua que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e  transparente  do  Estado.  Dessa  forma,  a  transparência  passa  a  ser  um  dos
princípios fundamentais da LRF para o controle das despesas e do déficit público, já
que adota medidas de transparência das contas públicas na aplicação e divulgação
dos resultados alcançados.

Nesse diapasão, vale ressaltar que os sistemas de controle deverão ser capazes de
tornar  efetivo  e  factível  o  comando  legal,  pois  a  transparência  é  que  colocará  à
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disposição  da  sociedade  diversos  mecanismos  democráticos,  garantindo  a  ampla
divulgação das informações gerenciais e administrativas. Nesse ínterim, de maneira
coerente com o disposto no art. 37 da Constituição da República, que dá suporte ao
princípio  da  publicidade,  a  proposição  em  tela  busca  detalhar  os  atos  a  serem
divulgados.

Segundo o art.  48 da LRF, a transparência é assegurada através da divulgação
ampla,  inclusive  pela  internet,  de  planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes
orçamentárias; de relatórios de prestações de contas e dos respectivos pareceres
prévios; de relatórios resumidos da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem
como das versões simplificadas de tais documentos.

Daí o princípio da transparência estar,  inicialmente, concretizado na Carta Maior
através do art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV e LXXII, que assegura, por exemplo, a todos
o direito  de  obter  dos  órgãos  públicos  informações  de interesse particular  ou  de
interesse coletivo ou geral.

Lato sensu a inserção do dispositivo no texto da Constituição do Estado pretende
ampliar  o  rol  de  informações  disponibilizadas  aos  cidadãos,  permitindo  maior
transparência  na  gestão  dos  recursos  públicos.  Essa transparência  buscada  pela
proposição não deve ser confundida com mera divulgação de informações; é preciso
que essas informações sejam compreendidas pela sociedade e, portanto, devem ser
dadas em linguagem clara, objetiva, sem maiores dificuldades.

Dessa forma, está justificada a proposição pela vontade de nossos representados
e, ainda, em acordo com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza
nossa sociedade. Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposta
de emenda à Constituição de Minas Gerais.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2015
Altera as disposições constitucionais pertinentes à criação, ao funcionamento e às

competências do Tribunal de Justiça Militar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 7° do art. 39, a alínea "b" do inciso IV do art. 66, o inciso XXIII do art.
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90, o inciso III do art. 96, o inciso III do art. 98, a alínea "b" do inciso I e o inciso II do
art. 106, o art. 109 e o art. 111 da Constituição do Estado passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 39 - (...)
§ 7° -  O oficial  somente perderá o posto e a patente se for  julgado indigno do

oficialato  ou se com ele for  considerado incompatível  por  decisão do Tribunal  de
Justiça ou de tribunal especial em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de
submissão a processo e o rito deste.

(…)
Art. 66 - (...)
IV - (...)
b)  a  criação,  transformação  ou  extinção  de  cargo  e  função  públicos  de  sua

secretaria, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da respectiva
remuneração,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, §§ 1° e 2°, e 32;

(…)
Art. 90 - (...)
XXIII - nomear conselheiros e os auditores do Tribunal de Contas, nos termos desta

Constituição;
(…)
Art. 96 - (…)
III - os conselhos de justiça militar;
(…)
Art. 98 - (...)
III  -  o  acesso ao Tribunal  de Justiça  far-se-á alternadamente por  antiguidade e

merecimento, apurados, respectivamente, entre os juízes de direito da entrância mais
elevada.

(…)
Art. 106 - (...)
I - (...)
b) o secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93, os juízes de
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direito, os membros do Ministério Público, o comandante-geral da Polícia Militar e o
do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil e os prefeitos municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade;

(...)
II  -  julgar,  em  grau  de  recurso,  as  causas  decididas  em  primeira  instância,

ressalvadas  as  de  competência  de  tribunal  federal  ou  de  órgãos  recursais  dos
juizados especiais;

(…)
Art. 109 - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e

pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça.
(...)
Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro

militar  em  crime  militar  definido  em  lei  e  ao  Tribunal  de  Justiça,  por  câmara
especializada, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação
de praça.”.

Art. 2° - Ficam revogados os arts. 110 e 124 da Constituição do Estado.
Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento  Rodrigues -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio

Jorge - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Felipe
Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio Santiago -
Noraldino Júnior - Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito
Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição visa retirar da Constituição do
Estado as disposições pertinentes à criação, ao funcionamento e às competências do
Tribunal de Justiça Militar, adequando o Texto Constitucional à previsão do art. 125, §
3°, da Constituição da República.

A alteração pretendida baseia-se ainda nos recentes questionamentos relativos à
necessidade da existência do Tribunal de Justiça Militar.  Segundo informações do
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Conselho Nacional de Justiça, somente em 2012, os gastos do governo mineiro com
o Tribunal Militar local foram de R$43,4 milhões de reais. Além disso, no mesmo ano,
cada processo custava em torno de R$68 mil reais. Os tribunais militares estaduais
existentes - em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul - possuem juntos 42
juízes e tiveram um total de 7.812 processos baixados em 2011.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11/2015
Altera o art. 136 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 136 da Constituição do Estado os seguintes

inciso IV e parágrafo único:
“Art. 136 - (...)
IV - Secretaria de Estado de Defesa Social.
Parágrafo único - O corpo funcional das unidades prisionais e socioeducativas se

subordina ao Governador do Estado, integrando, para fins operacionais, a Secretaria
de Estado de Defesa Social,  encarregada de elaborar,  coordenar  e  administrar  a
política prisional e a política de atendimento às medidas socioeducativas.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho  -  Rogério  Correia  -
Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo a inclusão da
Secretaria de Estado de Defesa Social no rol dos órgãos da Segurança Pública.

É notória a missão da Secretaria de Defesa Social de promover a segurança da
população  em  Minas  Gerais  desenvolvendo ações  de prevenção à  criminalidade,
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integração operacional dos órgãos de Defesa Social, custódia e reinserção social dos
indivíduos privados de liberdade, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das
pessoas.

A Secretaria de Estado de Defesa Social, criada em 2003 pela Lei Delegada nº 56,
de  29/1/2003,  tem  por  finalidade  planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,  gerenciar,
controlar  e  avaliar  as  ações  operacionais  do  setor  a  cargo do  Estado  visando  à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, à
redução dos índices de criminalidade, à recuperação de presos para reintegrá-los na
sociedade e à assistência judiciária aos carentes de recursos, competindo a ela: I -
elaborar, executar e coordenar, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o
Corpo de  Bombeiros  Militar,  a  Defensoria  Pública  e  entidades  da  sociedade civil
organizada, o Plano Estadual de Segurança Pública e o sistema integrado de defesa
social; II - coordenar o diálogo entre o Estado e a sociedade sobre o processo de
exclusão  social  gerador  de  indivíduos  autores  de  atos  infracionais,  com  vistas  à
construção  compartilhada  de  soluções  destinadas  a  reverter  esse  fenômeno  no
Estado; III - vincular suas ações ao processo de desenvolvimento econômico e social,
realizando,  em  parceria  com  outros  órgãos  de  governo  e  com  instituições  da
sociedade civil organizada, programas e projetos voltados para a consecução de seus
fins;  IV  -  administrar  o  sistema  penitenciário  e  os  centros  de  atendimento  ao
adolescente em conflito com a lei do Estado, proporcionando aos indivíduos autores
de  ato  infracional  condições  efetivas  para  se  reintegrarem  à  sociedade  como
cidadãos; V - exercer outras atividades correlatas.

A respeito da proposta que ora apresentamos, é certo que a Polícia Militar, a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
se  subordinam  ao  governador  do  Estado,  integrando,  para  fins  operacionais,  a
Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social.  É  necessário enfatizar  a  necessidade da
formalização dessa secretaria  como órgão  de segurança pública  e,  dessa  forma,
justificada a proposição pela vontade de nossos representados e ainda, em acordo
com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza nossa sociedade,
conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta de emenda à
Constituição do Estado.
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- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 4º da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do seguinte §

9º:
“Art. 4º - (…)
§ 9º - A lei estabelecerá prazo razoável de duração dos processos administrativos,

findo  o  qual,  não  havendo  resposta,  a  unidade  administrativa  responsável  pelo
julgamento  do  processo  ficará  impedida  de  concluir  os  demais  processos  em
tramitação até que seja emitida a resposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, bem
como o eventual ressarcimento, se o ato resultar em prejuízo ao erário.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho  -  Rogério  Correia  -
Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposição tem por finalidade garantir a efetividade do disposto
no  art.  73  da  Carta  Mineira,  segundo  o  qual  a  sociedade  tem  direito  a  governo
honesto, obediente à lei  e eficaz, criando um mecanismo que propicie ao cidadão
efetivo controle dos atos do poder público e não apenas um controle nominal, como o
inscrito no inciso III, do § 1º do mencionado dispositivo, a seguir transcrito:

“Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.
§ 1º - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:
(…)
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III  -  controle direto,  pelo cidadão e associações representativas da comunidade,
mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante
órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta.”.

Ressalte-se que o § 5º do art. 4º da Carta Estadual assegura a todos o direito de
requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no
prazo  da  lei,  ressalvada  aquela  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da
sociedade e do Estado.

Da mesma forma, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República prescreve
que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à
segurança da sociedade e do Estado.

Dos dispositivos  constitucionais  citados,  pode-se inferir  que tanto  a Constituição
Federal quanto a Carta Mineira preocupam-se em assegurar ao administrado amplo
acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas
daquelas necessárias à segurança da coletividade e do Estado. Evidentemente que
garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de
pedir,  mas  também  o  de  obter  a  informação  solicitada.  Criar  mecanismos  que
assegurem  o  pleno  exercício  do  direito  fundamental  à  informação  é  direito  do
legislador.

Nesse contexto, cumpre-nos ressaltar que a Lei nº 14.184, de 2002, em seu art. 1º,
define que sua atribuição é a proteção de direito das pessoas e o atendimento do
interesse  público  pela  administração.  Entretanto  esse  diploma  legal  não  tem
aplicação subsidiária e não se aplica aos processos administrativos especiais, que
continuam regidos por lei própria, conforme prescreve o § 2º do art. 1º da Lei Geral do
Processo Administrativo Estadual. Senão vejamos:

“Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece normas  gerais  sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à
proteção  de  direito  das  pessoas  e  ao  atendimento  do  interesse  público  pela
Administração.

(…)
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§  2º  -  Os  processos  administrativos  específicos  continuarão  a  reger-se  por  lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei”.

Portanto,  faz-se  necessária  a  alteração  proposta,  a  fim  de  se  estender  a
mencionada sanção a todos os processos administrativos, por meio da inserção no
texto da Constituição Estadual de medida equivalente, mas que vincularia todos os
processos administrativos regidos seja pela legislação ordinária, a Lei nº 14.184, seja
por legislação específica.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta proposta de
emenda constitucional.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13/2015
Dá nova redação ao inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - (...)
XXX  -  sustar  os  atos  normativos  dos  outros  Poderes  que  exorbitem  do  poder

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;”.
Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio
Santiago - Noraldino Júnior - Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago
Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação:  O  texto  atual  da  Constituição  do  Estado  prevê  expressamente  no
inciso  XXX  do  art.  62  a  competência  do  Poder  Legislativo  de  sustar  os  atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa.
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Além disso,  no  inciso  XXXIII  do  mesmo artigo,  a  Constituição endossa à  Casa
Legislativa competência exclusiva para “zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes”. Tal competência tem
natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade diante tanto do Poder
Executivo quanto do Poder Judiciário.

Como,  na  prática,  o  Poder  Legislativo  poderá  cumprir  de  forma  plena  o
mandamento constitucional descrito em relação ao Poder Judiciário?

É visível a lacuna existente no Texto Constitucional, o que promove desigualdade
nas relações do Poder Legislativo com os outros Poderes, isto é, atualmente, o Poder
Legislativo pode sustar tão somente os atos do Poder Executivo, mas não pode fazer
o mesmo em relação aos atos do Poder Judiciário. Esta proposta de emenda visa,
pois, preencher essa lacuna e corrigir essa desigualdade, contribuindo assim para o
equilíbrio entre os três Poderes.

Como podemos observar, a redação que estamos apresentando para o inciso XXX
do art. 62 é congruente e coerente com a redação já existente no inciso XXXIII do
referido artigo. Ou seja, a substituição da expressão “do Poder Executivo” por “dos
outros Poderes”.

Assim, nada mais razoável que a Assembleia Legislativa possa também sustar atos
normativos viciados emanados do Poder  Judiciário,  como já o faz em relação ao
Poder  Executivo.  Com  isso  estaremos  garantindo  de  modo  mais  completo  a
independência e harmonia dos Poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição
Federal.  A inscrição,  nas  constituições,  de  regras  claras  sobre  o  funcionamento
harmônico e independente dos Poderes fortalece o regime democrático, evitando que
ocorram,  com  frequência,  conflitos  de  competência  entre  eles  e  o  consequente
desgaste de suas imagens perante a opinião pública.

Por essas razões, contamos com a colaboração de nossos pares para aprovar esta
proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2015
Altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  O  art.  117  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.  117  -  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  e  ao  militar  o  direito  de

converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não
gozadas, nos seguintes casos:

I - quando da aposentadoria;
II  -  para  quitação,  total  ou  parcial,  no  Sistema Financeiro  de  Habitação ou  em

sistema estadual de financiamento habitacional, do saldo devedor de financiamento
para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador
diretamente  ao  agente  financeiro,  após  a  comprovação,  pelo  servidor,  de  sua
condição de mutuário.

§  1°  -  Ao  detentor,  exclusivamente,  de  cargo  em  comissão  declarado  de  livre
nomeação  e  exoneração  ou  de  função  pública  não  estável  fica  assegurada  a
conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não
gozadas,  a título  de indenização,  por motivo de exoneração,  desde que não seja
reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data
da exoneração.

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o § 1°, a base de cálculo será a
média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a
que se referir o benefício.

§  3°  -  Para  fins  do  disposto  no  §  1°,  só  serão  computadas  as  férias-prêmio
decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver
ocorrido a exoneração.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Bonifácio Mourão -  Carlos Pimenta -  Celinho do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Felipe Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
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Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Nozinho  -  Rogério  Correia  -
Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação: A emenda que ora se propõe vem reparar uma situação em que o
Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na Lei nº 10.618, de 14/1/1992,
que permitia ao servidor público estadual valer-se de suas férias-prêmio, convertidas
em  espécie,  para  a  quitação  de  saldo  devedor  com  o  Sistema  Financeiro  de
Habitação, mediante comprovação da condição de mutuário.  A lei, em seu art. 2º,
concedia o prazo de 90 dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, o que
não ocorreu.

Em  2000,  a  Emenda  à  Constituição  nº  48  modificou  o  inciso  II  do  art.  31  da
Constituição do Estado,  restringindo a  conversão em espécie  das  férias-prêmio  à
aposentadoria e abrindo espaço para a contagem em dobro das férias não gozadas
para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço. Assim, o servidor viu-se
impossibilitado de se valer do direito anteriormente previsto na legislação, por ato de
omissão lesivo a direito, um verdadeiro descumprimento de quem deveria colocar em
prática a lei.

Em  2003,  o  mesmo raciocínio  da  referida  emenda foi  adotado  pela  Emenda  à
Constituição nº 57, muito embora - do ponto de vista de alterações em relação ao
texto anterior - essa emenda tenha, na prática, retirado da sistemática do art. 31 o
direito à contagem em dobro das férias-prêmio e à sua conversão em espécie e o
tenha remetido para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com tal medida, os novos servidores e militares deixaram de ter direito à conversão
em espécie  e  à  contagem em dobro  das  férias-prêmio,  enquanto  os  que haviam
ingressado  até  a  sua  publicação  teriam  o  direito  de  gozá-las  ou  recebê-las  nos
mesmos moldes da Emenda à Constituição nº 48, de 2000.

Há que corrigir a omissão quanto ao uso do direito objeto desta proposição para a
quitação da casa própria, por ser essa uma demanda consistente dos servidores e
dos militares estaduais. Além do mais, o direito aqui pretendido não gera despesa
para os cofres públicos, pois já está previsto na legislação infraconstitucional vigente
e concede ao servidor mutuário a possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema
Financeiro de Habitação, ficando seu imóvel desonerado de dívida.
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Dessa forma,  justificada a  proposição pela  vontade  de  nossos  representados  e
ainda em acordo com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza
nossa sociedade, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta
de emenda à Constituição do Estado.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 38, renumerando-se os demais, e altera a redação do

§ 11 do art. 39 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O art. 38 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 38 - (...)
§ ... - Aplica-se ao policial civil o disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição

da República.”.
Art. 2º - O § 11 do art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39 - (...)
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§

4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII, XXIII
e XIX do art. 7º da Constituição da República.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Sargento  Rodrigues -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio

Jorge - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Felipe
Attiê - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Missionário Márcio Santiago -
Noraldino Júnior - Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tito
Torres - Wander Borges.

Justificação: Esta proposição tem por objetivo garantir aos policiais e aos bombeiros
militares a gratificação por atividade de risco. O reconhecimento jurídico do exercício
de atividade de risco desses servidores encontra-se na possibilidade de aposentação
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em  condições  especiais.  Trata-se,  pois,  de  criar  condições  para  a  aplicação  do
disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal.

-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2015
Dá nova redação ao § 1° do art. 60 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 1° do art. 60 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 60 - (...)
§ 1° - Na constituição da Mesa e na de cada comissão é assegurada a participação

proporcional dos partidos políticos, ou dos blocos parlamentares, representados na
Assembleia Legislativa, assegurando-se no caso da Mesa, ao menos uma vaga para
cada sexo.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Arlete Magalhães - Celise Laviola - Cristina Corrêa - Geisa Teixeira - Ione Pinheiro -

Marília  Campos  -  Rosângela  Reis  -  Adalclever  Lopes  -  Agostinho  Patrus  Filho  -
Antônio Jorge - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Pimenta -
Cássio  Soares -  Cristiano Silveira  -  Dirceu Ribeiro  -  Doutor  Jean Freire  -  Duarte
Bechir  -  Durval  Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -  Gil  Pereira - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - Lafayette de Andrada - Missionário Márcio
Santiago -  Nozinho -  Ricardo Faria  -  Roberto  Andrade -  Rogério  Correia  -  Sávio
Souza Cruz - Thiago Cota - Tito Torres - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Justificação:  A  sub-representação  das  mulheres  brasileiras  na  política  é  uma
inconsistência  profunda  da  democracia  representativa.  De  acordo  com  ranking
organizado em 2014 pela Inter-Parliamentary Union, o Brasil ocupa o 131° lugar na
representação de  mulheres  no  parlamento,  atrás  de  muitos  países  árabes,  como
Arábia Saudita (76°),  Iraque (53°),  Marrocos  (89°),  entre outros. É o país em pior
posição entre todos os países da América do Sul.
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Apesar de o número de candidatas ter aumentando 46,5% nas eleições de 2014, o
número  de mulheres  eleitas  ainda é  muito  baixo.  Na Câmara  Federal,  entre  513
deputados federais eleitos em 2014, apenas 51 são mulheres.

Diante dessa realidade, a sociedade brasileira, a partir do conjunto de movimentos
sociais,  partidos  políticos,  universidades  e  organizações  de  classe  tem  estudado,
debatido e elaborado propostas que visam aumentar e qualificar a participação das
mulheres na política. No que se refere aos legislativos estaduais, essa preocupação
se faz presente, de modo que as mulheres eleitas deputadas tenham condições de
construir  a  representação política  em  pé  de igualdade com os deputados.  Nesse
sentido, medidas que assegurem que as mulheres estejam nos espaços de decisão,
são fundamentais para corrigir a pouca participação delas nos espaços políticos de
decisão.

Em  sintonia  com  as  mudanças  propostas  no  Congresso  Nacional  através  da
Proposta  de  Emenda à  Constituição n°  590/2006,  da  deputada Luiza  Erundina  e
outros,  que  busca  promover  o  equilíbrio  numérico  entre  homens  e  mulheres  na
composição  dos  órgãos  das  Casas  Legislativas  Federais,  apresentamos  esta
proposição, que tem o objetivo de adequar a Constituição Estadual ao esforço da
sociedade mineira e brasileira de contribuir com formas mais equânimes no exercício
dos mandatos legislativos entre homens e mulheres e na valorização da participação
das últimas na política.

Por essas razões nobres, de aprofundar a democracia, o espírito republicano e a
qualidade da representação política no nosso Estado, contamos com o apoio para
aprovação desta proposta de emenda à Constituição,  que certamente será marco
histórico na luta pela igualdade entre homens e mulheres.

As mulheres não têm apenas competência para estarem representadas na Mesa da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, elas têm o direito!

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 9/2015
Institui a Medalha Francisco de Assis e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Medalha Francisco de Assis, destinada a agraciar pessoas
que tenham se destacado na proteção à fauna no Estado.

Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue anualmente pelo
governador do Estado, no mês de outubro, em dia a ser definido por meio de decreto
editado pelo Poder Executivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em 4 de outubro, é comemorado o dia de São Francisco de Assis, o

protetor dos animais e padroeiro da ecologia. Nascido na Úmbria, próximo à cidade
de Assis,  Itália,  em  1182,  seu nome era  Francisco  Bernardone.  Filho de  um rico
comerciante  de  tecidos,  teve  uma  adolescência  fútil,  vivendo  na  companhia  de
boêmios  e,  por  isso,  aos  20  anos  foi  aprisionado.  Depois  de  libertado,  voltou  à
boêmia, porém gradativamente foi sentindo desinteresse pela vida mundana.

Ao  longo  dos  séculos,  São  Francisco  foi  admirado  por  seu  voto  de  pobreza,
humildade, liberdade religiosa, além da grande bondade com todos os seres vivos,
em especial os animais.

Não  existiu  homem  que  fosse  estranho  ao  seu  coração:  leprosos,  bandoleiros,
nobres ou plebeus; todos eram seus irmãos. Mais ainda, ninguém como ele irmanou-
se tanto  com o  universo:  foi  irmão do sol,  da  água,  das  estrelas  e  dos  animais.
Francisco de Assis foi canonizado em 1228, e seu culto é associado à proteção dos
animais.

A proteção animal tem conquistado mais e mais simpatizantes no mundo e nada
mais  justo  fazermos uma homenagem em destaque por  meio da  indicação desta
medalha para pessoas que se destacam na proteção animal no Estado de Minas
Gerais.

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

REQUERIMENTOS
Nº  51/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
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atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Maria de Magalhães
Pinto, em Juiz de Fora. (- À Comissão de Educação.)

Nº 52/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para estudo técnico
para a criação, dentro do organograma administrativo, de um programa estadual de
castração animal. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  53/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas do Conservatório Estadual de Música, em
Juiz de Fora. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  54/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Delfim Moreira, em Juiz
de Fora.

Nº  55/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento  das  necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Mercedes  Nery
Machado, em Juiz de Fora.

Nº  56/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Professor Lopes, em
Juiz de Fora.

Nº  57/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Cândido Motta Filho,
em Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 58/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação, dentro
do organograma administrativo, de uma estrutura estadual de proteção animal, nos
moldes de uma subsecretaria estadual de proteção animal ou de um departamento de
proteção animal. (- À Comissão de Meio Ambiente.)
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Nº 59/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos anais
da Casa da publicação dos poemas:  “Totem para  homo zapping”  e “4 quartetos”,
publicado no caderno Ilustríssima do jornal Folha de São Paulo, no dia 1º de fevereiro
de 2015. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 60/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com as centrais  sindicais brasileiras CUT, Força Sindical,  UGT,
Nova Central, CTB e o Conlutas pela nota: “Em defesa dos direitos e do emprego”,
publicada no dia 21 de janeiro de 2015. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  61/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona pela atuação na
ocorrência, em 10/7/2014, em Alvinópolis,  que resultou na apreensão de veículos,
drogas,  armas  de  fogo,  munição  e  na  prisão  de  19  pessoas.  (-  À  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº  62/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas  da Escola Estadual  Fernando Lobo,  em
Juiz de Fora.

Nº  63/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Mariano Procópio, em
Juiz de Fora.

Nº  64/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Ana Salles, em Juiz de
Fora.

Nº  65/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento  das  necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Padre  Frederico
Vienken, em Juiz de Fora.

Nº  66/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
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atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Teodorico Ribeiro de
Assis, em Juiz de Fora.

Nº  67/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Maria Ilydia Resende
Andrade, em Juiz de Fora.

Nº  68/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Maria Elba Braga, em
Juiz de Fora.

Nº  69/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Dr. Clemente Mariani,
em Juiz de Fora.

Nº  70/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual  Maria das Dores de
Souza, em Juiz de Fora.

Nº  71/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Marechal Mascarenhas
de Moraes, em Juiz de Fora.

Nº  72/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Francisco Bernardino,
em Juiz de Fora.

Nº  73/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual  Sebastião Patrus de
Sousa, em Juiz de Fora.

Nº  74/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
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encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Governador Juscelino
Kubitschek, em Juiz de Fora.

Nº  75/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Clorindo Burnier,  em
Juiz de Fora.

Nº  76/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Dilermando Costa Cruz,
em Juiz de Fora.

Nº  77/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Professor Quesnel, em
Juiz de Fora.

Nº  78/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual São Vicente de Paulo,
em Juiz de Fora.

Nº  79/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento  das  necessidades  precípuas  da Escola  Estadual  Presidente  Costa  e
Silva, em Juiz de Fora.

Nº  80/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria  de Educação pedido de providências para a reforma e
atendimento  das  necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Cel.  Antônio  Alves
Teixeira, em Juiz de Fora.

Nº  81/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Theodoro Coelho, em
Juiz de Fora.



382
____________________________________________________________________________

Nº  82/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Almirante Barroso, em
Juiz de Fora.

Nº  83/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Ali Halfeld, em Juiz de
Fora.

Nº  84/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Estêvão de Oliveira, em
Juiz de Fora.

Nº  85/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Duarte de Abreu, em
Juiz de Fora.

Nº  86/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Prof. Francisco Faria,
em Juiz de Fora.

Nº  87/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Bernardo Mascarenhas,
em Juiz de Fora.

Nº  88/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Henrique Burnier, em
Juiz de Fora.

Nº  89/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Prof. José Saint'Clair de
Magalhães Alves, em Juiz de Fora.
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Nº  90/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas do Colégio Tiradentes da PMMG, em Juiz
de Fora.

Nº  91/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Cel. Manuel Carneiro
das Neves, em Juiz de Fora.

Nº  92/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento  das  necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Nyrce  Villa  Verde
Coelho de Magalhães, em Juiz de Fora.

Nº  93/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Hermenegildo Vilaça,
em Juiz de Fora.

Nº  94/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Duque de Caxias, em
Juiz de Fora.

Nº  95/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Batista de Oliveira, em
Juiz de Fora.

Nº  96/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual  Lindolfo Gomes, em
Juiz de Fora.

Nº  97/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Deputado Olavo Costa,
em Juiz de Fora.
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Nº  98/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas do Instituto Estadual de Educação, em Juiz
de Fora.

Nº  99/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Prof. José Eutrópio, em
Juiz de Fora.

Nº  100/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Prof. José Freire, em
Juiz de Fora.

Nº  101/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o
atendimento das necessidades precípuas da Escola Estadual Antônio Carlos, em Juiz
de Fora. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 102/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  que  seja  mantida  a
estrutura técnica e física da Supram Zona da Mata, no Município de Ubá, através de
um núcleo de regularização ambiental.

Nº 103/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Dirceu Ribeiro, em que solicitam
seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para
viabilizar  convênio  de  licenciamento  ambiental  com  o  Município  de  Ubá.  (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  104/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM,
pela atuação na ocorrência, em 3/2/2015, em Contagem, que resultou na apreensão
de um menor, drogas e balanças de precisão.

Nº  105/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA TM
e na 186ª CIA PM, pela atuação na ocorrência, em 4/2/2015, em Contagem, que
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resultou na apreensão de materiais ilícitos e na prisão de um homem. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 106/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências com vistas à efetivação do convênio
celebrado com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora em dezembro de 2014, para a
aquisição de uma unidade móvel de castração animal para a cidade. (- À Comissão
de Meio Ambiente.)

Nº 107/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Associação  dos  Funcionários  Fiscais  do  Estado  de  Minas
Gerais  pelo  seu  65º  aniversário  de  fundação.  (-  À  Comissão  de  Administração
Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  2/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  instalada  a

comissão permanente das águas.
Nº  3/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  instalada  a

comissão permanente de agricultura familiar. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
Nº 4/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.847/2012.
Nº 5/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.810/2012.
Nº  6/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei Nº 3.730/2013.
Nº 7/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.805/2013.
Nº 8/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja desarquivado o

requerimento de sua autoria  em que solicita  seja realizado o seminário legislativo
Destino de Minas.

Nº  9/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Nº 4.690/2013.

Nº 10/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.074/2013.
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Nº 11/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.904/2013.

Nº 12/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.710/2011.

Nº 13/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5080/2014.

Nº  14/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.460/2013.

Nº  15/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Nº 5.616/2014.

Nº  16/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 857/2011.

Nº 17/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.081/2013.

Nº 18/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.449/2014.

Nº  19/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Nº 3.728/2013.

Nº 20/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.096/2013.

Nº  21/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 873/2011.

Nº 22/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.630/2013.

Nº 23/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.227/2011.

Nº 24/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 587/2011.

Nº  25/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  instalada  comissão
permanente da terceira idade, com o intuito de discutir e promover ações específicas
e inerentes à política estadual voltada para a terceira idade no Estado. (- À Mesa da
Assembleia.)
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Nº 26/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.699/2014.

Nº 27/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.703/2014.

Nº 28/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.166/2014.

Nº 29/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.701/2014.

Nº 30/2015, dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, em que solicitam seja
instalada a comissão permanente de proteção aos animais, com o intuito de discutir e
promover ações específicas e inerentes à política estadual de proteção à fauna. (- À
Mesa da Assembleia.)

Nº 31/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.096/2014.

Nº  32/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.767/2013.

Nº 33/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.001/2013.

Nº 34/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 354/2011.

Nº 35/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.685/2014.

Nº 36/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.524/2014.

Nº 37/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.188/2014.

Nº 38/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.153/2014.

Nº 39/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.683/2014.

Nº 40/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.713/2015.
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Nº 41/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.357/2013.

Nº 42/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.698/2014.

Nº 43/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.369/2013.

Nº 44/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja encaminhado
à Mesa da Assembleia pedido de providências para a alteração do nome do Salão de
Chá para Salão de Café. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 45/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.339/2014.

Nº 46/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.350/2014.

Nº 47/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5561/2014.

Nº 48/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.252/2013.

Nº  49/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.536/2011.

Nº 50/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.546/2013.

Nº 51/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.356/2013.

Nº 52/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.014/2013.

Nº 53/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.989/2014.

Nº 54/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.912/2014.

Nº 55/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.979/2014.
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Nº 56/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.614/2014.

Nº 57/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.682/2014.

Nº 58/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.205/2013.

Nº 59/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.590/2013.

Nº 60/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.250/2013.

Nº 61/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.540/2014.

Nº 62/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.667/2014.

Nº 63/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.997/2014.

Nº 68/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.759/2011.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Glaycon

Franco, Durval Ângelo e Rogério Correia.
Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
gostaria  de  solicitar  a  atenção  dos  senhores  para  uma questão  de  ordem  muito
simples  que  vou  fazer.  Peço  a  atenção  principalmente  dos  deputados  que estão
chegando para exercerem o primeiro mandato, pois isso servirá para nortearem suas
ações  ao  longo  dos  próximos  quatro  anos.  O  que  nos  deixa  extremamente
incomodados, deputado Inácio Franco, é que ontem a imprensa estava toda aqui.
Falo disso com muita tranquilidade porque votei contra o auxílio-moradia. Ficamos
extremamente  indignados,  deputada  Marília  Campos,  porque,  em  junho  do  ano
passado,  aquela  antessala  estava  repleta  de  promotores,  procuradores,  juízes  e
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desembargadores,  quando  votávamos  aqui  dois  projetos  de  lei  complementar  da
pauta. Encaminhei os projetos e votei contrariamente ao Projeto de Lei nº 59, que
tinha como principal objetivo, principal conteúdo, deputado Wander Borges, o auxílio-
livro de R$13.000,00 para os juízes e desembargadores, e ao Projeto de Lei nº 62, do
auxílio-livro de R$13.000,00 para os promotores e procuradores. Aquela antessala
estava repleta deles,  aguardando a  aprovação desses  projetos.  E  onde  estava  a
imprensa? Cadê os jornalistas? Cadê a imprensa? Não havia um. E era a coisa mais
simples do mundo, era só chegar e perguntar: “O senhor é desembargador?” “Por
que o senhor  quer o auxílio-livro de R$13.000,00?”.  Ninguém teve essa coragem,
deputada Marília. Cadê a imprensa livre, a imprensa fiscalizadora? Quero dizer às
pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia e pela internet que venho a esta
tribuna  com  a  mais  absoluta  tranquilidade  para  falar  desse  assunto  e  tenho
envergadura  moral  para  fazê-lo.  Não  apareceu  ninguém  da  imprensa,  nenhum
jornalista para perguntar por que o promotor, o juiz, o procurador ou o desembargador
queriam  R$13.000,00  de  auxílio-livro.  Não  apareceu  nenhuma  ONG.  Ninguém
compareceu  às  galerias,  e  o  projeto  estava  sendo  votado  aqui.  Por  que  será,
deputado Inácio Franco? Será que para deputado isso é imoral, mas para o restante
não? Sabemos que chegamos aqui pelo crivo popular. Daí a necessidade de termos
uma atenção maior com isso. Entretanto, isso não diminui, não reduz a ética, seja do
deputado,  do parlamentar,  do  juiz,  do  promotor  ou  do conselheiro do  Tribunal  de
Contas,  que  já  estão  recebendo  R$4.500,00  de  auxílio-moradia,  que  não  foram
submetidos à votação por meio de projeto de lei. Ontem o  Estado de Minas fez a
relação de todos os deputados que têm imóvel nesta cidade. Por que o jornal não faz
uma relação  de promotores,  juízes  e  desembargadores  que  têm  imóvel  em  Belo
Horizonte? Muita gente não consegue responder a essa pergunta. Alguém saberia
dizer por que jornalista não vai atrás de promotor, procurador, desembargador? Talvez
o cidadão mediano não saiba. Mas nós, deputados, sabemos por quê. Eles não vão
porque promotor e procurador têm caneta para denunciar jornalista e dono de jornal.
Juiz e desembargador têm caneta para condená-los. Deputados não têm caneta para
fazer nenhum dos dois. O Parlamento é a Geni. Porrete na Geni. Se é imoral para
deputado,  se  não  é  ético,  não  é  moral  para  promotor,  juiz,  desembargador  e
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conselheiro do Tribunal de Contas. Cadê os mesmos jornalistas que fizeram a relação
dos deputados que têm imóvel em Belo Horizonte? Por que não fazem de promotor,
procurador  e  desembargador?  Cadê  a  imprensa  livre?  Tem  gente  que  gosta  de
vender dificuldade para obter facilidade.

O deputado Dilzon Melo - Muito obrigado, presidente. Queria aproveitar a presença
do deputado Sargento Rodrigues na tribuna para parabenizá-lo pela iniciativa, porque
eu, assim como diversos deputados, recebi  e-mails de eleitores e não eleitores do
interior, manifestando-se sobre a moralidade da votação de ontem, que foi colocada
em destaque. Presidente, queria dizer ao nobre deputado Sargento Rodrigues que às
vezes  a  nós  mesmos,  deputados,  falta  um  pouco  de  coragem  ou  ousadia  para
defender essas questões morais. Se tiverem que questionar, deveriam questionar o
CND  quando  deu  parecer  favorável.  Então  não  existe  imoralidade,  não  existe
ilegalidade nessa situação. Entretanto, a imprensa gosta de tripudiar sobre os que
têm mandato eletivo, porque é muito mais fácil  jogar pedra na vidraça de político.
Todo político, no conceito da imprensa, é “falcatreiro”,  malandro e desonesto, mas
esquecem que é preciso avaliar  caso a caso,  deputado a deputado, ver  sua vida
pregressa, antes de começar a falar bobagem. Então, deputado Sargento Rodrigues,
quero  parabenizá-lo  pela  iniciativa.  Esse destaque  e  essa coragem  deveriam  ser
inerentes a todos os deputados.  A questão era votar  ou não o projeto de ontem.
Diversos projetos estavam embutidos num só, até mesmo a reforma administrativa,
que confiamos ao presidente da Casa. Não pudemos votar em separado nenhum
destaque  porque  não  foram  feitos.  Assim,  não  se  pode  dizer  que  os  deputados
votaram com ilegalidade porque muitos votaram só na reforma político-administrativa
que  o  nosso  presidente  quer  fazer.  Aos  que  votaram  pelo  auxílio-moradia,  meus
parabéns também. Por que juiz e promotor são diferentes de deputado? São mais
bonitos ou mais gostosos? O que ocorre? Será que eles têm de morar em situação
muito melhor? Dizem que não fizemos concurso público para ser promotor ou juiz.
Tudo bem, mas eles não têm folha de serviços prestados como o deputado tem para
ser candidato e estar aqui defendendo a população. Por isso quero parabenizar a
todos  que  defendem essa  ideia,  que querem  ou  não  o  auxílio-moradia,  o  que  é
inerente a cada um. Cada um que abdique daquilo que quiser. Não estou aqui para
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censurar ninguém. Não estou aqui para censurar os que querem o auxílio-moradia.
Se há auxílio-livro, auxílio disso e auxílio daquilo, quando tudo lá é pago pelo poder
público,  por  que  o  deputado  tem  se  ser  tratado  de  forma  diferente?  Aqui  estão
pessoas de bem, mulheres de bem, homens que merecem pelo menos o respeito da
imprensa quando esta for tratar do assunto. Ela deve ver o passado de cada um, a
vida pregressa de cada um, até porque, no caso de muitos por aí, o que deve ser
visto é a ficha corrida. Parabenizo o deputado Sargento Rodrigues pela ousadia e
pela coragem. Valorizo todos os que quiseram votar “sim” ou “não” quanto ao auxílio-
moradia. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Dirceu Ribeiro.
O  deputado  Dirceu  Ribeiro*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,

membros da Mesa, senhoras deputadas e senhores deputados, servidores da Casa,
assessores parlamentares e público presente, minha primeira manifestação se dá no
intuito de agradecer a todos os colegas deste parlamento a carinhosa recepção que
me prestaram, em especial a solidariedade do deputado Ivair Nogueira, que muitas
vezes me orientou e continua me orientando nesta Casa.

Agradeço também a honra e o prazer  de representar  nesta Casa minha Ubá e
região,  assim  como  a  benevolência  de  meus  eleitores,  familiares,  amigos,
correligionários  e assessores,  os  quais  homenageio  na pessoa de minha esposa,
Sônia Maria Baião Ribeiro.

Meus colegas, chego a esta Casa com o espírito desarmado, republicano, e com a
responsabilidade ética e moral de aqui desempenhar minhas atribuições de forma
honesta e transparente. Esta Assembleia, por ser uma instituição republicana, precisa
estar em sintonia e em harmonia com os Poderes Executivo e Judiciário.

Na  oportunidade,  parabenizo  nosso  governador  Fernando  Pimentel  e  seu  vice,
Antônio Andrade, aos quais desejo sucesso em sua difícil caminhada. Fiquem cientes
de que aqui  estarei  disposto,  se assim o desejarem, a tentar,  dentro  das minhas
possibilidades,  ajudá-los  a  trabalhar  pelos  grandes  interesses  do  povo  mineiro.
Estendo meus votos a todos os senhores secretários de Estado e seus servidores.

Minas precisa avançar em políticas públicas que contemplem com mais veemência
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as regiões mais carentes de nosso estado, em especial aquela que represento, a
Zona da Mata mineira. Sabemos nós das dificuldades econômicas e financeiras por
que passam todos os nossos estados e, particularmente, nossos municípios e, ao
representá-los, vamos buscar as ferramentas que promovam o seu desenvolvimento
econômico e social.

Preocupo-me particularmente, como mineiro, com as dificuldades que se avizinham
e  que  certamente  irão  dificultar  o  trabalho  e  o  empreendedorismo  de  nossos
empresários, prestadores de serviços, agricultores, profissionais liberais, servidores
públicos, donas de casa, o comércio e a indústria. Além disso, convivemos com o
fantasma  que  nossos  irmãos  e  irmãs  nordestinos,  após  décadas,  ainda  não
conseguiram contornar, que é o flagelo da seca. Então conclamo a todos que me
veem e ouvem a,  juntos,  buscarmos caminhos que mitiguem essa realidade,  que
pode nos surpreender de forma concreta e trágica. Eu e meu gabinete estaremos
sempre à disposição para somar esforços no sentido de apoiar todas as boas ideias,
venham de onde vierem.

Mencionei, inicialmente, a indústria, a agricultura, o meio ambiente, a assistência
social, a grande e a pequena mídia, e, neste momento, quero lembrar e homenagear
dois nomes que abraçam todos esses segmentos: primeiro, o homem de negócios
Vittorio  Medioli,  destemido,  polivalente,  de muita cultura,  arrojado,  e,  segundo,  na
mesma oportunidade, trago à lembrança a memória eternizada de meu amigo Lincoln
César  Penna  Costa,  cujo  nome me engrandece e  orgulha  e  que  foi  um  cidadão
humilde, de bom e grandioso coração, empresário modelo que sempre apoiou ações
sociais e elevou a importância de nossa Cidade Carinho até internacionalmente, uma
vez que sua fábrica de armários de aço, a Móveis Itatiaia, é a maior empresa do ramo
na América Latina.

E, por fim, desejo a todos um ano legislativo profícuo, e que sempre prevaleça a
boa e verdadeira política, a amizade, o respeito, o carinho que vamos dedicar um ao
outro  nesta  nossa  Casa.  Que  o  Senhor  nosso  Deus,  na  sua  onipresença  e
onipotência, conduza nossos destinos e convicções. Um fraternal abraço e agradeço
a todos pela atenção que me dispensaram.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, a deputada Marília Campos.
A deputada Marília Campos* - Caras colegas deputadas, caros colegas deputados,

servidores públicos da Assembleia, profissionais da imprensa, telespectadores da TV
Assembleia, pessoas presentes nesta Casa, Sr. Presidente, boa tarde.

Em nossa primeira semana de trabalho, após o início das atividades legislativas, fui
procurada por  representantes dos servidores públicos da  Lei  nº  100.  Eles  vieram
trazer as suas preocupações e angústias. Eu já conhecia a luta que estão travando,
porque fui abordada em minha cidade, Contagem, por professoras desesperadas com
a iminência de perderem seus cargos e com o temor justificado de perderem direitos
e garantias.

Os relatos que eles fazem são de situações que devem nos sensibilizar. A viúva de
um servidor que tinha 15 anos de trabalho prestado ao Estado não consegue receber
a pensão; uma professora que está para se aposentar em um ano não sabe qual será
o seu futuro depois de 24 anos exercendo a função. Há servidores doentes, afastados
para tratamento, que não sabem como ficará a situação de cada um. São várias as
histórias. E todas elas de tristeza e incertezas. Possivelmente, Cristiano, lá em São
João del-Rei você também encontrará alguns desses servidores.

Desde que fui procurada pelos representantes, tenho me reunido com eles e com o
especialista em previdência social, José Prata de Araújo, para que juntos possamos
estudar alternativas para a solução desse problema concreto que atinge quase 100
mil  servidores  públicos.  Não  se  trata  aqui  de  discutir  a  sentença  irreversível  do
Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  -,  que  decidiu  em  abril  de  2014  pela
inconstitucionalidade da Lei nº 100 e mandou demitir os servidores não concursados.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, trata-se de defender os direitos previdenciários
desses  servidores.  Uma defesa que,  de  forma alguma,  está  em  contradição com
outra  bandeira  do  meu  mandato  parlamentar,  que  é  cobrar  a  nomeação  dos
servidores concursados.

Sobre a sentença do STF, é preciso registrar que os magistrados não aplicaram a
ferro e fogo a Constituição Federal, como alguns afirmam. Eles foram sensíveis ao
drama social criado por vários governos de Minas. Os juizes garantiram o direito de
quem já estava aposentado, dos servidores e das servidoras que já tinham direito



395
____________________________________________________________________________

adquirido  pela  Lei  nº  100,  mesmo  sendo  tais  aposentadorias  fruto  de  uma  lei
inconstitucional.  Teriam  também  os  juizes  do  STF  rasgado  a  Constituição,  como
alguns apressados me acusam de estar fazendo? Penso que não. Pois é possível
estabelecer pontos em comum entre os servidores da Lei nº 100 e os concursados. É
nessa direção que trabalho. Não se trata de uma questão política, e sim humanitária.

Ouso dizer que o Supremo tomou uma decisão que deixou graves lacunas. Mandou
demitir os não concursados, reconheceu o direito de quem já estava aposentado ou
com  direito  adquirido,  mas  não  definiu,  de  forma  global  e  coletiva,  a  situação
previdenciária  daqueles  que  serão  demitidos.  O  STF  deveria  ter  garantido  a
vinculação automática dos servidores demitidos ao INSS, com reconhecimento pleno
e  imediato  de  seus  direitos,  e  obrigado  o  Estado  e  o  INSS  a  viabilizarem
financeiramente  os  direitos  dos  servidores  da  Lei  nº  100  que  ainda  não  se
aposentaram e ainda não têm ainda direito adquirido.

O  STF  deu  um  ano  de  prazo  para  que  o  governo  de  Minas  implementasse  a
demissão  dos  servidores  da  Lei  nº  100.  E  o  que  aconteceu  em  termos
previdenciários?  O  governo  de  Minas,  em  2014,  quis  repassar  para  o  INSS  os
benefícios por incapacidade, por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte neste período de um ano. A disputa foi parar novamente na Justiça.

Essa  situação,  eu  alerto  a  todos  e  a  todas,  é  um  prenúncio  do  que  poderá
acontecer se nada for feito pelos servidores da Lei nº 100: serão demitidos, sem a
garantia segura do reconhecimento do seu tempo de contribuição até agora, correndo
o risco de serem excluídos dos direitos previdenciários. Restará apenas a eles uma
batalha solitária, longa e inglória, em termos individuais, para fazer valer os direitos
de cada um e de cada uma. Ninguém, ninguém pode ficar indiferente ao drama dos
servidores  da  Lei  nº  100.  Eu não  estou  indiferente.  Demitidos  e  sem a  proteção
previdenciária  do INSS, como farão nos casos de maternidade? Como farão, nos
casos  de  doença  e  acidente?  Como  farão  nos  casos  de  invalidez,  e  seus
dependentes, em caso de morte? Como terão a garantia da aposentadoria por tempo
de  contribuição  e  por  idade  se  não  têm  o  tempo  de  contribuição  até  aqui
reconhecido?

Sou sensível  às demandas dos servidores concursados, daqueles professores e



396
____________________________________________________________________________

professoras que pretendem fazer  os  concursos públicos e  daqueles  que já  foram
aprovados  e  ainda  não  foram  convocados.  Mas  não  podemos  aceitar  que  os
profissionais  da  Lei  nº  100  sejam  massacrados  em  seus  direitos.  Acho  que  os
servidores concursados e os da Lei nº 100 devem chegar a uma plataforma mínima
comum, pois não tem sentido haver briga e ressentimento enormes por uma situação
que não foram eles que criaram.

Temos de cobrar do governo de Minas, do governo federal, do Poder Judiciário, da
Assembleia  Legislativa,  com  a  participação  das  entidades  sindicais  e  de
representantes dos servidores da Lei nº 100, que seja estudada, em conjunto, uma
saída para os enormes impasses criados na Previdência dos servidores estaduais.

Por fim, deixo aqui, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a minha solidariedade e a
minha disposição para os embates que estão por  vir.  E faço aqui  dois  apelos. O
primeiro aos trabalhadores e trabalhadoras concursados do Estado e trabalhadores e
trabalhadoras da Lei nº 100: uni-vos - como já disseram no passado -, uni-vos em
torno de uma plataforma comum! E o outro apelo aos deputados e deputadas desta
Casa: esta é uma luta que deve se sobrepor às nossas legítimas disputas políticas,
porque essa, meus caros colegas, é uma luta humanitária em defesa da vida. Quero
dizer a todos que eu estou nesta luta!

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Em primeiro lugar, cumprimento-a pela
postura, pela trajetória. Sua presença aqui na Assembleia engrandece, enriquece o
debate político, a partir da sua trajetória, que conhecemos, desde as lutas sociais até
a Prefeitura de Contagem, onde conseguiu desenvolver um grande trabalho e fazer
uma grande administração.

Marília,  quero  dizer-lhe  que  V.  Exa.  está  correta.  Todos  os  deputados  temos
recebido demandas referentes aos impactos, aos prejuízos aos servidores da Lei nº
100. Temos conversado com o governo.  Tive a oportunidade de conversar com a
secretária de Educação, companheira Macaé, e o governo tem instituído comissões
internas,  com a  participação do  sindicato,  do  representante  dos  professores,  dos
profissionais, para debater tanto o problema dos impactos da Lei nº 100 quanto do
piso nacional dos professores, que é um passivo que temos de ajustar com esses
profissionais.
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Como membro e presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho certeza de
que o tema que a senhora traz trata especificamente de direito humano. Assim, quero
colocar,  desde  já,  nossa  comissão  à  disposição  para  debater  neste  espaço  e
encontrar  caminhos.  Deixo minha postura solidária e de  auxílio  à bandeira que a
senhora encampa neste momento. Muito obrigado.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  -  Deputada  Marília  Campos,  é  um
prazer muito grande aparteá-la. Primeiramente quero dizer que é uma alegria vê-la
voltando a esta Casa. Nós fomos colegas e construímos uma sólida amizade nos
outros períodos em que trabalhamos como deputados na Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Agora V. Exa., com toda a experiência que adquiriu como prefeita do Município de
Contagem,  vem trazer  a  esta  Casa  um problema relativo  à  Lei  nº  100,  que nos
preocupa bastante. Vejo em suas palavras o acerto do governo Aécio Neves através
da  Lei  nº  100,  que  na  verdade  beneficiou  milhares  e  milhares  de  pessoas,
aproximadamente  90  mil  servidores  da  área  de  educação,  entre  professores  e
servidores de modo geral.  Nós,  durante o  ano de 2014,  procuramos de todas as
formas  resolver  essa  questão.  Conforme  V.  Exa.  acentuou,  muitos  servidores
conseguiram  se  aposentar.  Muitos  servidores  aproveitados  pela  Lei  nº  100
conseguiram  sua  aposentadoria,  mas  muitos  outros  ainda  não  resolveram  seu
problema. Há aproximadamente 70 mil pendências, que procuramos resolver com a
alteração na Constituição de Minas Gerais, através de uma PEC, mas os próprios
deputados do governo eleito não concordaram. A nosso ver, indiretamente assumiram
o compromisso de juntos procurarmos uma solução agora.

A educação  em  Minas  Gerais  tem  recebido  a  melhor  classificação  dada  pelo
Ministério da Educação. Ficou em 1º lugar no ensino fundamental básico, 2º lugar nas
últimas séries do ensino fundamental básico e muito bem classificada no segundo
grau. Evidentemente que essas 70 ou 90 mil pessoas contribuíram para que Minas
Gerais fosse tão bem classificada. Por isso estamos de acordo com essa colocação.
Precisamos juntos buscar  solução para esse pessoal,  que tanto contribuiu para a
melhoria da educação em Minas Gerais.

O deputado Wander Borges (em aparte) - Quero cumprimentar a deputada Marília
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Campos  pela  experiência  e  pelo  pronunciamento.  Quero  dizer  que  temos  uma
proposta  de  emenda  tramitando  nesta  Casa.  Acho  que  deveríamos  assiná-la  e
colocá-la para tramitar nas comissões para conseguirmos alavancar e ganhar mais
tempo, pois até que se peça uma nova inconstitucionalidade alguns anos passarão.
Isso é tempo suficiente para que mais 10, 15, 20, 30, 40 mil, aos que V. Exa. se
refere, se aposentem. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Um grande abraço.

A deputada Marília Campos* - Os trabalhadores da Lei nº 100 já sofreram muito.
Não cabe a nós, deputado Wander Borges, alimentar falsas expectativas. Por isso
sou contrária à PEC nº 69 que tramita nesta Casa. Temos de procurar soluções legais
que amenizem a situação de 100 mil trabalhadores do nosso estado. Muito obrigada,
Sr. Presidente, deputados e deputadas.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Emidinho Madeira.
O  deputado  Emidinho  Madeira*  -  Boa  tarde  a  todos.  Queria  cumprimentar  o

deputado Hely Tarqüínio,  presidente;  todos  os colegas  deputadas  e  deputados;  o
pessoal da galeria e da imprensa.

Estou muito  contente e satisfeito.  É  a  primeira vez que faço  uso desta  tribuna.
Venho do Sul de Minas, de uma cidade pequena, nunca tive mandato político. Fui
eleito deputado e vim para somar com todas as deputadas e os deputados e com o
governo para darmos condição de vida melhor ao povo de Minas Gerais.  O povo
anda muito descrente, talvez com o jeito de se fazer política. Acho que o povo está
acima de qualquer partido político.

Sou roceiro,  sou da roça,  produtor  rural  desde pequeno.  Já  arei  muita  terra,  já
gradeei, já plantei e já colhi. Vou assumir amanhã a vice-presidência da Comissão de
Política Agropecuária. Peço a todos os colegas que defendamos a classe do produtor
rural, porque é ele que trata do mundo. Se o papa Francisco almoçou hoje foi porque
um produtor rural produziu sua comida; se tomou um leite, foi graças a um pecuarista.
Zezé de Camargo e Neymar vieram do campo. Se o campo parar, não viveremos na
cidade. Precisamos ter um olhar especial para os pequenos, os médios e os grandes
produtores rurais, pela geração de emprego direta e indireta e pelo suor derramado.
Por isso peço a todos os colegas para proteger, dar um olhar especial ao homem do
campo.
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As santas casas e os hospitais do nosso estado inteiro estão em dificuldade. Não
há  nada  mais  importante  numa  cidade  do  que  um  hospital.  A  igreja  é  muito
importante, mas, se não vamos à missa cedo ou a um culto, podemos ir ao meio-dia
ou  à  tarde.  Se  não  colocarmos  no  correio  uma  correspondência  hoje,  podemos
colocá-la amanhã. Tudo na cidade é importante, mas o hospital é mais. Se der uma
cólica em um de nós ou se acontecer um acidente, não vamos querer saber se o
hospital  está  bom  ou  ruim,  queremos  ser  levados  para  o  hospital;  às  vezes
acordamos lá dentro. Por isso temos de ter um olhar especial para o hospital, para o
tratamento da saúde do nosso povo. A dor de quem tem plano de saúde, de quem
tem Unimed, dura muito pouco, talvez alguns minutos, uma semana, mas a dor de
quem não tem plano de saúde, a dor dos mais fracos, dura muito. Isso é pecado.
Temos de ficar atentos com o tratamento de saúde.

Tive o privilégio, mesmo sem ter estudado - não sou da área da saúde -, de ser
diretor do hospital de minha cidade por sete anos. É uma cidade pequenininha. Lá,
pude aprender a viver e a perceber a dor do próximo.

Todos  estão  cobrando segurança.  Precisamos  de  mais  segurança  na  rua,  mas
também temos de unir forças e cobrar uma lei mais enérgica. Às vezes um delegado
e a Polícia Civil usam toda uma estratégia para prender um bandido, que no outro dia
é solto. Temos de lutar também para colocar mais segurança na rua e cobrar que a lei
seja mais enérgica.

Estou aqui para somar com todos os deputados. Podem contar comigo para tudo o
que for certo e justo.

Quero agradecer muito a Deus e aos 66 mil eleitores que tive, por me colocarem
aqui. Honrarei cada voto. Não cheguei aqui para brincar, para fazer farra, para ficar
debaixo das asas do governo nem para ficar batendo no governo. Vim para somar
forças, para fazer o bem.

Deus  sempre  me abençoou muito.  Peço a  Ele  que me dirija  pelas  veredas  da
justiça.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (em  aparte)  -  Gostaria  de  cumprimentar  o
deputado  Emidinho  Madeira  e  desejar-lhe  boas-vindas  e  bastante  sucesso  nesta
Casa. Coloco-me à disposição.
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Nossa região está muito bem representada.  Fico feliz.  Somos vizinhos -  sou de
Jacuí,  ele  é  de  Nova  Resende,  o  deputado  Cássio  Soares  é  de  Passos.  Três
deputados que estamos muito próximos. Juntos poderemos fazer muito por aquela
região.  Ontem  nos  reunimos  e  fizemos  esse  pacto  de  trabalho  sério  pelo
desenvolvimento de nossa região.

Parabéns, deputado, pelo grande trabalho. Conte conosco na defesa de todos os
interesses do povo mineiro, principalmente do nosso setor, o agropecuário. Lá somos
genuínos e lá temos a ligação do campo. Em todos os sentidos, estamos aí para
defender o povo mineiro. Parabéns. Seja bem-vindo a esta Casa.

O deputado Emidinho Madeira* - Muito obrigado, deputado Antônio Carlos.
Dando sequência, quero agradecer muito a Deus tudo o que tem feito em nossas

vidas. Quero pedir a Deus que dirija todos os deputados, servidores e a Mesa desta
Casa.  Que dê paciência e sabedoria a todos e que elimine qualquer  tropeço que
houver na nossa frente. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier.
O deputado João Vítor  Xavier*  -  Sr.  Presidente,  deputado Hely Tarqüínio,  caros

colegas, quero cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes na Casa: os
que retornam, como minha amiga, a brilhante deputada Marília Campos, que fez um
grande trabalho como prefeita de Contagem; os que chegam pela primeira vez, como
meu amigo Emidinho, companheiro de chapa e meu suplente na eleição passada e
que agora, com muito mérito, chega a esta Casa, ele que está sentado ao lado do
deputado Antônio Jorge. Tenho certeza de que V. Exa. terá condições de fazer um
grande  trabalho  na  área  de  saúde,  que  é  a  sua  vida,  sua  luta.  Tenho  certeza,
deputado Emidinho, de que V. Exa. poderá contribuir muito para esta Casa. Meu caro
amigo  Antônio  Jorge,  que  foi  um  grande  secretário  de  Saúde  de  Minas  Gerais;
colegas que retornam ao Parlamento, como meu amigo Duarte Bechir, homem de
posição, de história; meu amigo e companheiro, líder natural desta Casa, deputado
João Leite, a quem cumprimento e digo que tem autoridade moral para liderar nosso
grupo e nosso bloco nesta Casa.

Quero trazer a público meu sentimento de reflexão. Nos últimos quatro anos, ouvi
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meu amigo, líder político, companheiro e presidente do meu partido, senador Aécio
Neves, falar da necessidade de refundação do PSDB. Concluo que ele estava certo.
O PSDB foi  refundado,  reconstruído  no  campo nacional.  O  senador  Aécio  Neves
consegue, pela primeira vez nos últimos 12 anos, apresentar uma oposição firme,
segura, propositiva e com ideais para o nosso país. O resultado disso foi muito claro,
veio na urna. Mesmo contra uma máquina muito forte, mesmo contra tudo, contra
todos, contra a força do capital, contra tudo o que estamos acompanhando, o senador
Aécio Neves teve 50 milhões de votos e se credenciou como grande liderança de
oposição neste país.

Mas acho que em alguns momentos é preciso o tropeço para que possamos nos
levantar. Houve um tropeço no Estado de Minas Gerais. Recebi da deputada Marília
Campos um livro - acredito eu feito pelo PT ou por sua militância - que explica os
motivos da vitória de Dilma e de Pimentel nas eleições. Ainda não tive tempo de ler o
livro,  acabei  de recebê-lo,  mas sinto  que é necessária uma reflexão profunda no
nosso grupo político. Às vezes a derrota nos propicia oportunidade de reflexão e,
acima de tudo, possibilidade de reconstrução. Mas a reconstrução, deputado Felipe
Attiê, só é possível quando há humildade para se reconhecerem os erros e vontade
para mudar a rota e o caminho.

Quero  fazer  um  alerta  aos  meus  companheiros  de  bancada,  aos  meus
companheiros do PSDB: é necessário que a rota seja alterada. Nossa bússola não
está apontando para o norte certo. Nosso caminho não está apontando para a trilha
correta. O PSDB perdeu as eleições em Minas por excesso de centralização de poder
na mão de poucos. Poucos mandavam muito, e muitos não mandavam nada. Não é
nesse partido que acredito. Não é esse o partido que quero construir.  Não é para
esse partido que milito.

Quero  trazer  à tona a  história  de  homens como Mário  Covas,  Franco Montoro,
lideranças históricas desse partido que necessitam ser resgatadas neste momento
para que o PSDB coloque em prática, em Minas Gerais,  o plano que revigorou o
partido  no  âmbito  nacional.  Precisamos  reestruturar  o  nosso partido  por  meio  da
militância, mas, acima de tudo, por meio de decisões coletivas, por meio do diálogo
amplo e da construção com as bases. Onde não há base, onde não há raízes, não há
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vida  duradoura.  Ou  passamos  a  construir  com  o  PSDB  em  Minas  os  princípios
democráticos do diálogo, da abertura, da construção onde muitos são ouvidos, para
que,  por  meio  da  coletividade,  seja  possível  construir  o  melhor  caminho,  ou
estaremos fadados ao caminho de outros  partidos que constroem sua história  na
centralização de poder e, cada vez mais, definham desde o fim da ditadura militar.
Partidos, aliás, muitos deles, que não passam de resquícios dessa antiga ditadura.

Precisamos dessa construção sólida,  de uma construção sólida  que respeite os
espaços  do  partido.  O  PSDB  fez  concessões  demasiadas  a  pseudoaliados,  e  o
resultado  na  urna  foi  trágico.  Onde  há  apenas  pragmatismo,  o  atendimento  do
interesse de poucos e a falta de identidade programática e ideológica, dificilmente o
caminho se torna duradouro.

Cumprimento V. Exa., deputado Antônio Jorge, pela postura firme, correta e ética na
sua escolha inicial nesta Casa. V. Exa. mostrou o seu cartão de visita, mostrou a que
veio nesta Casa. Mas, infelizmente, muitos que tiveram muito das canetas palacianas
já viraram as costas para o PSDB. E muitos colegas que tiveram militância, história,
compromisso ético e moral não estão mais nesta Casa.

O  PSDB  já  teve  22  deputados  nesta  Assembleia,  deputado  Duarte.  Na  última
legislatura, tínhamos 15, hoje temos 9 e, se continuarmos com as concessões que
fazemos,  talvez em uma próxima eleição não tenhamos 5.  É impensável  que um
partido  como o  PSDB,  que  tem  9  deputados  nesta  Casa,  não  presida  nenhuma
comissão importante neste Parlamento. É impensável que um partido como o PSDB,
que tem a maior bancada da oposição nesta Casa, tenha aberto mão da liderança do
bloco. Isso é inadmissível. Isso é um desrespeito com o partido.

A  história  mostra-nos  que  muitas  vezes  ganhamos  perdendo,  e  perdemos
ganhando. Quando voltamos para três séculos antes de Cristo, estudamos um pouco
da história do Mediterrâneo, do Império Romano, lembramos da história de Pirro, rei
da Macedônia, um dos maiores generais do seu tempo. Meu amigo, companheiro de
juventude, deputado João Alberto, Pirro terminou a sua vida após ter um exército de
20 mil homens e ver o seu exército dizimado. Ainda assim, vencendo a batalha, Pirro
disse: “Ai de mim, se precisar conquistar mais uma vitória como esta”. O PSDB, na
formação do bloco de oposição, conquistou uma vitória de Pirro.
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Mas não precisamos ir à Roma antiga, podemos ir mais perto, na minha querida
Caeté, em que minha avó Teca dizia que quem se abaixa demais mostra os fundos.
Seria  mais  digna  a  construção  de  um  projeto  em  que  tivéssemos  9  deputados
alinhados em um conceito ideológico de oposição do que fazer todas as concessões
feitas pelo PSDB para termos 22 deputados. Talvez alguns ideologicamente alinhados
conosco,  talvez  outros  apenas  pela  concessão  momentânea  de  espaços  em
comissões.  Digo,  como  Pirro  há  mais  de  2  mil  anos,  que,  se  continuarmos
colecionando vitórias como aquela, com baixas incontáveis, ai de nós. Política não se
constrói assim, política passa pelo prisma da legitimidade.

E lamento muito, de público, que o bloco de oposição nesta Casa não seja liderado
pelo  deputado  que  tem  mais  legitimidade  para  isso:  o  deputado  João  Leite.  O
deputado João Leite tem a postura ética e moral necessária para conduzir o nosso
bloco. Tenho certeza de que, conduzido pelo deputado João Leite, o bloco não seria
um instrumento a serviço de fins privados ou interesses pessoais; seria um bloco à
disposição da coletividade, na defesa dos interesses do Estado e dos mineiros, e teria
um posicionamento de oposição, mas de uma oposição real, não daquela que, como
desconfio, em alguns momentos adota a prática de vender dificuldades para colher
facilidades. Na vida pública, não é nisso que acredito.

Fui  aconselhado  pelo  amigo  Paulo  Lamac  a  não  tocar  nesse  assunto,  sob  o
argumento de que, na política, escondemos as derrotas e apresentamos apenas as
vitórias. Mas, talvez por minha formação e meu desprendimento com a vida pública,
penso de forma diferente. Embora nada tenha contra os que são, não sou filho ou
neto de político. Represento aqui os que votaram em mim; sou filho da militância, das
bases,  do  Pindorama,  do  Glória,  do  São Salvador,  de  Caeté,  de  Nova  Lima,  de
Sabará. É com esse povo que tenho compromisso. O que me habilita para estar aqui,
neste momento, discutindo problemas do meu partido, não é a minha certidão de
nascimento  ou,  ainda  menos,  minhas  relações  familiares.  Muitos  ainda  vivem  no
Brasil do passado, extinto há 130 anos, com a queda da Monarquia, mas não respeito
quem  se  constrói  apenas  pelos  laços  familiares;  respeito  quem  se  constrói  pela
militância. E a militância tem de ser construída com a pessoa honrando, em primeiro
lugar, os seus compromissos; depois, os seus companheiros; e por fim, mas acima de
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tudo, aqueles que lhe deram a oportunidade de exercer o mandato. Por isso, lamento
muito que o deputado João Leite, que tem todas essas qualificações, não seja o líder
do bloco de oposição nesta Casa.

Candidatei-me,  internamente  no  bloco,  à  presidência  da  Comissão  de  Minas  e
Energia, deputado Paulo Lamac. Mas há uma semana fui procurado por um colega
deputado que me perguntou se, como presidente da comissão, eu estaria disposto a
fazer  concessões  para  o  setor  da  mineração.  Esse  deputado  estava  muito
preocupado porque as mineradoras lhe  disseram, por  ligações,  que ouviram uma
entrevista que dei à Itatiaia em que eu dizia que a culpa pela falta de água no Estado
não  é  do  povo.  A culpa  é,  em  primeiro  lugar,  da  incompetência  das  empresas
gestoras - estadual e municipais -, que perdem de 40% a 70% da água captada em
suas redes; depois, do mau uso feito pelas indústrias, entre elas as do minério. Um
ser humano deve tomar em média 2 litros de água ao dia; na lavagem do minério são
gastos 4 litros. Enquanto servimos aos nossos filhos água de terceira categoria, a
água mais pura do nosso estado é retirada das montanhas para lavar o minério. Não
é  esse  o  Estado  que  quero.  Portanto,  não  me  envergonho  de  não  assumir  a
presidência da Comissão de Minas e Energia, porque não farei concessões a esse
setor para ser presidente dessa comissão. E aviso aos lobistas da mineração que
andam por esta Casa que este deputado terá um olhar muito vigilante. Escândalos
como o do Arêdes, que vimos acontecer no final do ano passado, não se repetirão
neste mandato. Escândalos como o da Mata do Cercadinho jamais passarão nesta
Casa, porque sei que, enquanto houver um palmo de chão limpo em Minas Gerais,
encontrarei companheiros para lutar contra esse tipo de excrescência na vida pública.

Aviso às mineradoras: sou um defensor de todo setor produtivo. A mineração gera
empregos no nosso estado, ela é importante, ela está na nossa essência, está no
nosso  nome,  está  na  nossa  razão  de  ser,  mas  não  com  concessões  não
republicanas. Vamos discutir mineração em alto nível e não por meio de lobistas que
permeiam  os  corredores  desta  Casa  para  atender  quase  somente  a  interesses
comerciais e poucas vezes a interesses da população.

O deputado Paulo  Lamac (em aparte)*  -  Eu me pronunciarei  em 30 segundos,
presidente.  Quero  apenas  parabenizar  o  deputado  João  Vítor  Xavier  pelo
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posicionamento  claro  e contundente,  com essa leitura  política  que lhe  é  peculiar.
Quero parabenizá-lo por estar reconduzido a esta Casa. Minas ganha. E o deputado,
certamente, há de lembrar que, nessa mesma discussão, falávamos - e aqui concluo,
presidente - que há derrotas que são vitórias, que é a vitória do posicionamento, da
clareza. E isso V. Exa. demonstra da tribuna que tem toda grandeza e que certamente
não há derrota nessa questão apresentada por V. Exa., uma vez que sua postura é
coerente com aquilo que defende, com aquilo que acredita. Tenho muita satisfação de
conviver  aqui,  nesta  Casa,  com  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  um  amigo,  uma
pessoa, antes de tudo, um político de qualidade que a gente conhece e sabe que tem
profundo compromisso com este estado. Sucesso, deputado.

O deputado João Vítor Xavier* - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio. Conduzo-
me  já  para  o  encerramento,  primeiro,  convocando  homens  e  mulheres  de  bem,
independentemente do partido em que estejam. Sei que é o caso da Marília Campos,
do deputado Rogério Correia, que tem um posicionamento muito firme sobre esse
assunto, e de tantos colegas e companheiros, do meu amigo Nozinho, que representa
cidades  mineradoras,  mas  não  podemos  nos  curvar  ao  poder  do  capital.  O
Parlamento não pode ser transformado em balcão de negócios. Precisamos lutar pelo
que acreditamos e, se deixar de presidir uma comissão é o preço que preciso pagar
por não me curvar aos interesses das mineradoras, não me importo com isso, porque,
acima de tudo, tenho de me curvar aos interesses dos mineiros e mineiras que me
elegeram. Esse é o meu maior compromisso. É para isso que cheguei a esta Casa. É
para isso que fui reeleito e por isso estou aqui.

E, no que tange ao meu partido, convoco os meus companheiros de legenda para
que façamos, no plano regional, uma discussão mais profunda e mais aberta. Não é
possível que continuemos construindo, após tantos erros e tantos equívocos que nos
levaram  à  vitória,  fragorosa  em  Minas  Gerais,  um  partido  onde  os  mesmos  são
ouvidos constantemente, onde poucos têm direito a voz, onde, sequer, alguns têm
direito a voto, e onde os erros se repetem. Quando se faz uma coisa de maneira
correta  repetidas  vezes,  o  resultado  será  correto;  quando  o  erro  se  repete,  o
resultado, certamente, continuará sendo desastroso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Hely Tarqüínio, boa tarde; boa tarde

deputados  e  deputadas,  companheiros  da  bancada,  da  imprensa,  servidores  da
Assembleia, boa tarde aos que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, o meu assunto hoje é sobre a educação. Quero fazer um pequeno
balanço das mudanças que se iniciam nos propósitos da educação em Minas, mas
não poderia deixar de comentar a intervenção do nobre deputado João Vítor Xavier,
que acaba de nos coroar com as suas belas palavras. Não vou me referir ao que é
relativo ao partido,  pois  não vou entrar nem aprofundar  nos assuntos internos do
PSDB,  mas  ao  que  diz  respeito  à  abordagem  sobre  a  questão  da  energia,  em
especial, sobre as mineradoras em Minas Gerais. V. Exa. tem plena razão e contará
comigo e, tenho certeza, com vários dos nossos deputados, com guerreiros nessa
luta que V. Exa. conclama a ser feita a partir de agora, em favor das águas e do meio
ambiente em Minas Gerais.

As mineradoras há muito consideram Minas Gerais casa da mãe joana. Já disse
isso anteriormente. Infelizmente, hoje somos um estado cortado por minerodutos. O
minério vai, por meio da água, aos portos, jogando fora o que é mais precioso e que
hoje, com a crise hídrica, se torna ainda mais precioso. Já temos três minerodutos
cortando Minas e quatro em fase de implantação. Um deles no Norte do Estado, que
aliás já não está em fase de implantação, mas que já foi autorizado, deputado João
Vítor Xavier, não apenas pelo governo estadual, mas também pela Agência Nacional
de Águas - ANA -, que já deu outorga para se retirar do Rio Jequitinhonha a água
necessária para abastecer uma Montes Claros e meia, para o Porto de Ilhéus, com o
governo do Estado,  na gestão passada,  já permitindo a desapropriação de várias
terras pelo Norte de Minas afora para que esse mineroduto passe nessas terras já
desapropriadas.

Deputado  João  Vítor  Xavier,  V.  Exa.  tem  toda  razão.  A Comissão  de  Minas  e
Energia  não  pode  ser  a  favor.  Não  podemos  permitir  algo  que  possibilite  às
mineradoras  fazer  o  que  quiserem  em  Minas  Gerais.  Pelo  contrário.  Além  dos
minerodutos, V. Exa. citou Aredes e Cercadinho. Lembraria os projetos que ficaram
agarrados na Serra do Gandarela e da Moeda. Tudo é feito pelas mineradoras da
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forma como elas querem. Não há freio. Tudo é em nome do desenvolvimento. Só que
não é verdade. O minério vai a preço de banana, cada vez mais barato, e enriquece
as mineradoras e não o Estado.

Então, quero dizer-lhe que estaremos juntos nessa batalha. Parabenizo-o. Gostaria
que, em nome da oposição, V. Exa. fizesse parte como presidente da Comissão de
Minas e Energia. No entanto, isso evidentemente está em acordos feitos, e temos de
respeitá-los nesta Casa. Conheço V. Exa. e tenho certeza de que não estaria a favor
de um mineroduto cortar o Norte de Minas, retirando água do Jequitinhonha. Minha
solidariedade às suas reclamações. Essa é apenas uma das batalhas, porque a luta,
que é grande, continuará. Quero parabenizar V. Exa.

Sr. Presidente, vim para falar um pouco sobre a educação hoje no Estado de Minas
Gerais. Alguns pontos são novidade no governo Pimentel na educação, embora ainda
muito no início, pois temos aí um mês de governo, e, nesse tempo, não se poderia
mudar o sistema educacional no Estado. No entanto, temos sinais.  Primeiro, uma
secretária que negocia e dialoga. Parece pouco, mas o deputado Lamac acompanhou
isso e sabe que é muito. Uma secretária que se senta com as entidades, dialoga com
os  sindicatos  e  conversa  é  uma novidade  em  Minas  Gerais.  A secretária  Macaé
chegou, nesse aspecto, em grande estilo, com reuniões todas as quintas-feiras com
os sindicatos, em especial com o Sind-UTE e a Adeomg. O governo também abrirá
diálogo com outras entidades. A abertura de diálogo com a categoria é o primeiro
ponto de diferença com o governo anterior.

Segundo, a instituição de uma comissão que está estudando o piso salarial  e a
carreira. Quer dizer, o governo reconhece, deputado Cristiano, que não há piso pago
em Minas. Em vez de ficar repetindo a mentira de que as professoras ganham piso, o
governo diz: “Não. O Estado realmente não paga o piso. Vamos buscar diálogo com o
sindicato para ver como, quando e de que forma chegaremos ao piso salarial”. Mas já
há o reconhecimento de que o salário é baixo e o piso salarial não é verdade. Isso é
algo que cansamos de dizer. Greves foram feitas, e uma delas foi de 112 dias, para
reclamar um piso salarial na carreira. Se der tudo certo, o deputado Lamac será o
presidente da comissão.

Terceiro, terminamos com o Reinventando o Ensino Médio, que, na verdade, era um
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sexto  horário  malfeito  apenas  para  fazer  uma  falsa  propaganda  de  que  existiria
ensino profissionalizante, o que de fato nunca existiu. O Arrebentando o Ensino Médio
caiu, e agora poderemos construir o Pronatec e a Escola de Tempo Integral. Esses,
sim, são instrumentos fundamentais para uma educação plena.

Uma quarta mudança é o quadro de escolas. Os professores da Lei nº 100 não são
mais vítimas de demagogia. Inclusive, algumas promessas continuam na Assembleia
Legislativa, de que vão efetivá-los sem concurso público. Continua aqui a PEC, a qual
chamo de PEC da Demagogia. Agora essa lei vai ganhar outro número, mas de novo
será uma demagogia, pois todo deputado, todo cidadão e toda cidadã sabem que não
se pode efetivar alguém sem concurso público. Não é isso, Dr. Dirceu? Infelizmente
não é possível, e todos sabem disso. Aqui ainda existe uma PEC da demagogia, que
finge que vai efetivar as professoras, mas não resolve o problema delas.

O nosso governo está tratando as professoras da Lei nº 100 de forma diferente,
dizendo a verdade a elas: vocês não podem ser efetivadas, o Supremo não permite,
porém, não serão jogadas no meio da rua enquanto a demagogia impera. Será feito
com vocês, por  intermédio do  Sind-UTE,  um diálogo,  estabelecendo aquilo  que é
fundamental: a garantia do tempo de serviço. Isso as professoras não perdem, no
Estado ou no INSS. Uma garantia que o governo vai dar a essas professoras é de
que não serão jogadas nas ruas, mas que também poderão transitar da Lei nº 100 -
por isso o prazo ficou até abril - para a designação, respeitando o concurso público,
para que elas próprias possam um dia vir a ser professoras de fato efetivas.

Vejam, portanto, que a diferença é grande. Não se faz demagogia, mas procura-se
resolver o problema. É muito fácil fazer demagogia, dizer que todas serão efetivadas
sem  concurso  público,  sabendo  que  isso  é  impossível  e  que  não  resolverá  o
problema real que aflige essas professoras na escola, em especial as auxiliares de
escola. No meu entender, não havendo concurso público, essas auxiliares devem ter
a chance de também serem designadas em um futuro próximo. Então, é também uma
diferença importante.

Há outra diferença, que é simbólica. Paulo Lamac, já não é proibido às professores
se alimentar na escola com a merenda escolar dos alunos. Caixa - reclamei disso
aqui diversas vezes -, uma professora vai para a escola, digamos, à noite, dá duas



409
____________________________________________________________________________

aulas e depois tem 15 minutos de intervalo. Ora, ela não consegue sair da escola
para se alimentar. Como trabalhou de dia, de que forma ela vai levar uma marmita à
noite para esquentar? Precisa se alimentar da merenda dos alunos, porque não tem
vale-alimentação  e  nem  teria  tempo  de  sair  da  escola.  As  professoras  estavam
proibidas de se alimentar na escola. Ficam com fome e depois dão mais três aulas.
Quem aguenta? Já dei aula na periferia e sei o que é isso. Agora, não. O Estado terá
de colocar recurso para providenciar o alimento das professoras - isso me parece
óbvio.  Durante  quatro  anos  gritei  aqui  pedindo  que  não  fizessem  essa  maldade.
Agora já não é feita essa maldade com as professoras.

Antes de conceder um aparte ao deputado Paulo Lamac, quero fazer um pedido ao
nosso governador Pimentel, ao secretário de Governo, Aldair, e à professora Macaé,
nossa secretária  de  Educação.  Já passou da hora de  se fazerem mudanças  nas
superintendências  regionais  de  ensino.  As  atuais  superintendências  são  ainda do
governo  passado  e  maltrataram  muito  essas  professoras.  Ficaram  lá  durante  o
período eleitoral reprimindo, obrigando-as até a direcionarem seus votos. E, agora,
recebo reclamações de que muitas delas estão direcionando recursos a mais para tal
ou qual escola, não de forma republicana, mas para compensar aquelas que foram
parceiras no passado; mais do que isso, diria que de forma não correta estão fazendo
com que as orientações da Secretaria de Educação não cheguem até as escolas,
levando uma série de problemas aos diretores e professores.

A demora está grande. Não podemos esperar o carnaval passar. Então fica aqui
também  a  minha  solicitação  para  agilização  das  trocas  na  superintendência,
deputado  Paulo  Lamac.  Que  o  secretário  Aldair,  a  secretária  Macaé  e  o  próprio
governador  Pimentel  agilizem  o  processo  para  que  as  novas  superintendências
entrem também com um gás de mudança, porque a escola não espera, as aulas não
esperam, e as mudanças precisam continuar.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Quero parabenizá-lo, deputado Rogério
Correia,  pela  abordagem  precisa.  Realmente  estes  novos  tempos  na  educação
agregam  também  a  mudança  naquele  processo  de  punições  que  existiam,
especificamente com os professores designados. Por exemplo, era proibido a uma
professora designada grávida sair de licença-maternidade, porque o período em que
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ela  se  ausentava,  cumprindo,  evidentemente,  um  direito  de  todas  as  mulheres
brasileiras,  era  contabilizado  como  ausência,  e  ela  ganhava  um  balão,  ficando
impossibilitada de ser designada na próxima vez, durante um período longo, porque
sua ausência era considerada falta.

São os contraexemplos da educação em Minas Gerais que vão sendo identificados
e trabalhados caso a caso. É verdade que dar  resposta a todo esse acúmulo de
questões que precisam ser ajustadas demanda tempo. É verdade que esse ajuste
precisa  ser  tratado  com  muita  cautela,  para  que  possa  produzir  os  efeitos  que
esperamos, mas já começamos a ver esses resultados. E V. Exa. foi muito feliz ao
elencar diversos pontos que já são realidade. Eu também citaria a possibilidade de
remoção dos servidores: existe vaga disponível na cidade de origem do professor ou
do servidor  da  educação,  ele  precisa  se mudar,  mas isso  não  acontece.  É difícil
explicar isso quando existe disponibilidade de vaga em todo o Estado.

Todas essas discussões vão sendo encaminhadas. Essa é a nossa expectativa, e
certamente  todos  nós seremos agentes importantes  nesse processo de retomada
séria da educação em Minas Gerais. Não do marketing da educação, porque esse já
é muito bom. Temos de reconhecer que eles eram muito bons em marketing, mas, de
fato, vamos falar de educação seriamente, daquilo que faz a diferença para o aluno,
para os pais do aluno e principalmente para o futuro do cidadão de Minas Gerais.
Muito obrigado, deputado Rogério Correia.

O deputado  Rogério  Correia  -  Muito  obrigado,  deputado Paulo  Lamac.  V.  Exa.
levantou também outros pontos com os quais concordo, que já significam um avanço
na construção político-pedagógica na escola. Tenho certeza de que haverá muitos
avanços na educação em Minas e no Brasil. A presidenta Dilma colocou como slogan
deste governo “A pátria educadora”. E Minas Gerais também fará parte dessa pátria
educadora, com políticas públicas para a educação que possam melhorar ainda mais
a  situação  dos  nossos  estudantes.  E  que  tenham  cada  vez  mais  condições  de
acessar  a  universidade,  por  meio  do  ProUni,  do  Fies,  coisa  em  que  ninguém
acreditava no passado, mas que hoje vemos no interior do Estado.

Outro  dia  eu  vi  isso  num assentamento  de  reforma agrária:  uma menina -  falo
menina, porque tinha 26, 27 anos, e eu, já com meus cabelos brancos, posso falar
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menina - que está já cursando universidade, medicina, pelo ProUni. Quem diria, filha
de  assentado  de  reforma  agrária.  Então,  são  outros  tempos,  mas,  para  isso,
precisamos preparar os alunos, em especial no ensino fundamental, no ensino médio,
nas séries iniciais. Acho que esse é o dever do Estado aqui em Minas Gerais.

Termino,  presidente,  também  comunicando  aos  deputados  que  entrei  com  um
projeto que já havia entrado ano passado. Às vezes, as pessoas falam que agora o
governo virou e esquecem tudo. Não, muitas coisas o nosso governo não conseguirá
resolver,  e  não deixarei  de  cobrar,  deputado Caixa,  mesmo sendo governo.  Com
relação a uma delas, já entrei novamente com o projeto. Já anunciei alguns, como foi
o caso do projeto de participação popular, e hoje estou anunciando outro projeto, com
o qual havia entrado na legislatura passada, que infelizmente não prosperou na Casa,
embora houvesse um compromisso do presidente da Assembleia na ocasião para
que fosse aprovado, independentemente do governo, deputado Hely Tarqüínio - e já
termino -, que é o projeto de anistia para os professores que fizeram aquela greve de
112 dias. Por que anistia? Muitos perderam a possibilidade de férias-prêmio; às vezes
não ascenderão na carreira com a velocidade necessária por causa da punição da
greve  que  fizeram;  outros  não  podem  concorrer  a  alguns  cargos;  muitos  foram
punidos e não puderam ser diretores de escola. Agora reapresentarei - já desarquivei
- o projeto que anistia os professores que fizeram greve, até para que também fique
no passado o tratamento repressivo que foi dado aos professores e se levante, neste
novo  tempo,  o  diálogo,  com  todas  as  dificuldades  que  um  diálogo  tem,  que  a
democracia tem.

Mas vale muito mais a democracia que o silêncio derivado da obrigatoriedade de
um pensamento único.

Então,  presidente,  gostaria  de  parabenizar  a  nossa  secretária  Macaé  e  o
governador  Pimentel  e,  ao  mesmo tempo,  cobrar  deles  que agilizem,  aproveitem
agora e coloquem as novas superintendências, retirem as antigas - não é, Jean? -,
porque estamos  sendo muito  cobrados,  em nossas  bases,  quanto  à  manutenção
ainda do esquema anterior. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA Nº 19
- A Decisão Normativa da Presidência nº 19 foi publicada na edição anterior.

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

nesta reunião pelos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, cujos teores foram
publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os  Requerimentos Ordinários nºs 18, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57,  58,  59,  60,  61,  62  e  63/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita,
respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5.449/2014, 587/2011,
5.699, 5.703, 5.166, 5.701 e 5.096/2014, 4.001/2013, 354/2011, 5.685, 5.524, 5.188 e
5.683/2014,  5.713/2015,  4.357/2013,  5.698/2014,  4.369/2013,  5.339,  5.350  e
5.561/2014,  4.252,  4.546,  4.356  e  4.014/2013,  4.989,  4.912,  4.979,  5.614  e
5.682/2014, 4.205, 4.590 e 4.250/2013, 5.540, 5.667 e 4.997/2014, os Requerimentos
Ordinários nºs 4, 5,  7,  10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 38 e 68/2015,  do deputado
Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita,  respectivamente,  o  desarquivamento  dos
Projetos  de  Lei  nºs  2.847  e  2.810/2012,  3.805,  4.074  e  3.904/2013,  2.710/2011,
5.080/2014,  4.081,  4.096  e  4.630/2013,  2.227/2011,  5.153/2014  e  2.759/2011,  os
Requerimentos Ordinários nºs 14, 16, 21 e 32/2015, do deputado Inácio Franco, em
que solicita, respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.460/2013,
857  e  873/2011  e  4.767/2013,  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  6,  9,  15,  19  e
49/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita,  respectivamente,  o
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desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.730 e 4.690/2013, 5.616/2014, 3.728/2013
e 1.536/2011, e o Requerimento Ordinário nº 8/2015, do deputado Agostinho Patrus
Filho,  em que solicita  o desarquivamento do requerimento de sua autoria em que
solicita a realização do seminário legislativo Destino Minas.

Questão de Ordem
O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, demais deputados, eu não poderia

deixar  de  me manifestar  aqui  sobre  um fato ocorrido  no  último sábado,  dia  7  de
fevereiro, quando nós perdemos - quando digo nós, refiro-me com certeza ao povo
mineiro, em especial aos da minha região, Alto Paraopeba e Vale do Piranga - um dos
grandes homens públicos de Minas Gerais. Refiro-me ao ex-deputado João Nogueira
de Rezende, deputado por oito mandatos e que ocupou, por muitos anos, o cargo de
ministro do Tribunal de Contas da União, homem que ajudou, e muito, Minas, em
especial o Alto Paraopeba e o Vale do Piranga. Ele deu inúmeras contribuições ao
povo mineiro. Poderia elencar aqui inúmeras obras em minha região que tiveram sua
participação ativa  e firme.  Ele  foi  secretário  de  Interior  e Justiça,  no  mandato  do
governador Clóvis Salgado, nos idos de 1955 e 1956. Foi fundador e membro da
Academia  de  Ciência  e  Letras  de  Conselheiro  Lafaiete,  além  de  membro  da
Associação Brasileira de Imprensa. Gostaria de deixar registrada essa minha fala nos
anais desta Casa. Já entramos com moção de pesar pelo seu falecimento. Gostaria
que  esta  Casa  levasse  a  sua  família  as  nossas  condolências,  a  tristeza  do  Alto
Paraopeba  e  do  Vale  do  Piranga,  em  razão  da  perda desse  símbolo  da  política
mineira, da política do Alto Paraopeba e do Vale do Piranga. Então não poderia deixar
de me manifestar e dizer da nossa tristeza. Inúmeras obras de nossa região tiveram
sua contribuição. Citarei uma delas, Dr. Hely, que é um grande médico e um exemplo
para todos nós.  Um dos hospitais  mais  importantes  do Alto Paraopeba e Vale do
Piranga,  o  meu querido  Hospital  e  Maternidade São José,  teve  aquele  deputado
como um dos seus sócios fundadores. Com certeza nossa maternidade está enlutada
neste momento. Deixo registrada a minha manifestação, a minha tristeza, a tristeza
do  povo  do  Alto  Paraopeba  e  do  Vale  do  Piranga,  a  tristeza  da  minha  querida
Conselheiro Lafaiete, que, à época de seu nascimento, ainda se chamava Queluz de
Minas, porque no sábado, dia 7, perdemos uma referência para todos nós. É o que
tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Glaycon Franco. Certamente
formalizaremos  as  condolências  à  família  em  seu  nome  e  em  nome  do  Poder
Legislativo.

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/2/2015

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,
Léo  Portela,  Dilzon  Melo  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente “ad hoc”, deputado Dilzon Melo, declara
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por ser a primeira reunião da
comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o
vice-presidente e a fixar o horário das reuniões ordinárias. Ato contínuo, o presidente
comunica  o  recebimento  dos  requerimentos  de  candidatura  do  deputado  Gilberto
Abramo, para o cargo de presidente da comissão, e do deputado Léo Portela, para o
cargo  de  vice-presidente.  Realizada  a  votação,  são  eleitos,  por  unanimidade,  o
deputado Gilberto Abramo para o cargo de presidente e o deputado Léo Portela para
vice-presidente. O presidente “ad hoc” empossa o presidente eleito e lhe passa a
direção dos trabalhos da comissão. O presidente Gilberto Abramo empossa o vice-
presidente eleito e apresenta sugestão de dia e horário para realização das reuniões
ordinárias da comissão, que são fixadas as quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,
dia 12/2/2015, às 9h30min, para apreciar o parecer de redação final do Projeto de
Resolução nº 1/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2015.
Gilberto Abramo, presidente - Léo Portela - Tiago Ulisses.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 1/2015, de autoria da Mesa da Assembleia, que altera a

Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com
as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2015
Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21
de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 1º  e o inciso I do § 3º  do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de

agosto de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - (...)
§ 1º - O cargo em comissão de recrutamento limitado é de investidura privativa de

servidor efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa que possua nível superior de
escolaridade, observadas as disposições constantes nos parágrafos deste artigo.

(…)
§ 3º - (…)
I  -  conte  doze anos  de  efetivo  exercício  na  Secretaria  da  Assembleia,  para  os

cargos de Diretor-Geral e de Secretário-Geral da Mesa, cinco anos, para os cargos
de Diretor, Procurador-Geral, Secretário-Geral Adjunto da Mesa e Chefe de Gabinete,
e três anos, para os cargos de Assessor e Procurador-Geral Adjunto;”.
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Art. 2º - O inciso III do caput do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
III - no terceiro grau, a Secretaria-Geral Adjunta da Mesa, a Diretoria-Geral Adjunta,

a Diretoria de Processo Legislativo, a Diretoria de Polícia Legislativa, a Diretoria de
Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  a  Diretoria  de
Infraestrutura, a Diretoria de Finanças, a Diretoria de Planejamento e Coordenação e
a Procuradoria-Geral;”.

Art. 3º - O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do
Anexo desta resolução.

Art. 4º - O caput e o § 2º do art. 2º da Resolução nº 5.459, de 2 de janeiro de 2014,
passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o §
3° a seguir:

“Art.  2º  -  A  Assembleia  Legislativa  concederá  ao  Deputado  auxílio-moradia,
mediante  requerimento,  na  forma  de  ressarcimento  de  despesa  previsto  em
regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

(...)
§ 2º - O ressarcimento a que se refere o caput abrangerá os gastos com moradia ou

hospedagem do Deputado na RMBH, vedado o reembolso de despesas relativas ao
pagamento de condomínio, energia, gás, água, reforma, impostos e taxas, nos termos
de regulamento.

§  3º  -  Serão  estabelecidos  em  regulamento  os  parâmetros  e  procedimentos
necessários à efetivação do ressarcimento a que se refere o caput, em consonância
com os limites e demais critérios previstos, para o Poder Judiciário, na Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 199, de 7 de outubro de 2014.”.

Art. 5º - O § 1º do art. 4º da Resolução nº 5.459, de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 3º a seguir:

“Art. 4º - (...)
§ 1º - Os ressarcimentos a se que refere o caput serão interrompidos no período em

que o Deputado estiver investido em cargo a que se refere o inciso I do caput do art.
59  da  Constituição  do  Estado,  exceto  se  optar  pela  remuneração  do  mandato,
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hipótese em que não se aplica o disposto no inciso II do caput deste artigo.
(...)
§ 3º - Regulamento estabelecerá as despesas previstas no art. 3º desta resolução

que, por sua natureza incompatível com o afastamento para investidura em cargo a
que se refere o inciso I do  caput do art. 59 da Constituição do Estado, não serão
objeto de reembolso.”.

Art. 6º - Fica transformado em cargo de Secretário-Geral Adjunto da Mesa, código
AL-DAS-2-04, símbolo de vencimento S-02, um cargo de Chefe de Gabinete, código
AL-DAS-2-03, constante no Anexo II da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 7º - Ficam criadas sete Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -, de que
trata o inciso II do art. 5° da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de 1993.

Art. 8º - Ficam revogados o § 2º do art. 21 da Resolução n° 5.086, de 1990, o inciso
IV do § 2º do art. 2º e o inciso I do § 2º do art. 3º da Resolução n° 5.198, de 2001, e o
§ 1º do art. 2º da Resolução n° 5.459, de 2014.

Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2015.
Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses , relator - Léo Portela.

ANEXO
(a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de )

“ANEXO
(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)
ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES A QUE SE REFERE O INCISO III DO ART. 1º

DESTA RESOLUÇÃO
1  -  Secretaria-Geral  Adjunta  da  Mesa  -  SGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às

atividades de assessoramento à Mesa e às Comissões da Assembleia no processo
legislativo,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe
adequadamente sua missão institucional;

2  -  Diretoria-Geral  Adjunta  -  DGA:  gerir  as  ações  estratégicas  de  suporte  às
atividades institucionais e supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação
do consumidor, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe
adequadamente sua missão institucional;
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3 - Diretoria de Processo Legislativo - DPL: gerir as ações estratégicas de suporte
temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  comissões  e  acompanhar  e
sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,
de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente
sua missão institucional;

4 - Diretoria de Polícia Legislativa - Dpol: gerir, no nível estratégico, as ações de
policiamento,  segurança e vigilância,  de modo a contribuir  para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

5 - Diretoria  de Comunicação Institucional  -  DCI: gerir  as ações estratégicas de
comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder
Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da
imagem institucional e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução com
os  diversos  públicos  da  instituição,  de  modo a  contribuir  para  que  a  Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

6 - Diretoria de Recursos Humanos - DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para
que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

7  -  Diretoria  de  Infraestrutura  -  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle
patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia
Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

8 - Diretoria de Finanças - DFI: gerir as ações estratégicas de finanças, de modo a
contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua
missão institucional;

9  -  Diretoria  de  Planejamento  e  Coordenação  -  DPC:  gerir  as  ações  de
planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e
normatização de procedimentos  administrativos,  de  modo a  contribuir  para  que a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

10 - Procuradoria-Geral - PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa
e  representá-la  judicial  e  extrajudicialmente,  de  modo  a  contribuir  para  que  a
Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 11/2/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Glaycon Franco em que notifica o falecimento do Sr. João Nogueira de

Rezende, ex-ministro do TCU, ocorrido em 7 de fevereiro, em Conselheiro Lafaiete. (-
Ciente. Oficie-se.)

- O presidente deu ciência ao Plenário, na 6ª Reunião Ordinária da 18ª Legislatura,
em 12/2/2015, das comunicações dos deputados Durval Ângelo em que indica para
vice-líder do Governo o deputado Bosco, em substituição ao deputado Léo Portela;
Rogério Correia em que indica para vice-líder do bloco constituído pelas bancadas do
PT e do PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do
PRB e do Pros o deputado Léo Portela, em substituição ao deputado Arnaldo Silva; e
Agostinho Patrus Filho em que indica os deputados Douglas Melo, Glaycon Franco,
Roberto  Andrade,  Tiago  Cota  e  Wander  Borges  para  vice-líderes  do  Bloco
Compromisso com Minas Gerais (Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2015

ATA
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/2/2015
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Requerimentos nºs 108 a 137/2015 - Requerimentos Ordinários nºs 69 a
123/2015 -  Comunicações:  Comunicações  dos  deputados  Durval  Ângelo,  Rogério
Correia e Agostinho Patrus Filho - Oradores Inscritos: Discurso do deputado Douglas
Melo  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 71 a 80,
82,  83,  122,  84  a  121,  69  e  70/2015;  deferimento  -  Discussão  e  Votação  de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 1/2015; aprovação
- Questões de Ordem - Registro de Presença - Requerimento do deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do deputado Rogério Correia - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos

Arantes -  Antônio  Jorge -  Arlete Magalhães -  Arnaldo  Silva  -  Cabo Júlio  -  Carlos
Henrique - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa -
Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte Bechir - Elismar Prado -
Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio de Avelar - Fred Costa - Geisa Teixeira
- Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ione
Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Leite -
João  Magalhães  -  João  Vítor  Xavier  -  Leandro  Genaro  -  Léo  Portela  -  Leonídio
Bouças -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -  Missionário Márcio Santiago -
Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Roberto Andrade -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura
O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  -  Às  14h10min,  a  lista  de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Mário Henrique Caixa, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Wander Borges, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Juraci Porfírio de Souza, presidente da Câmara Municipal de Juruaia, dando
ciência a esta Casa da composição da Mesa dessa câmara para o biênio 2015/2016.

Do Sr. Jaime Jacinto Coimbra, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião
do Anta, dando ciência a esta Casa da composição da Mesa dessa câmara para o
ano de 2015.

Do Sr.  Gil  Antônio Diniz,  presidente  da Câmara Municipal  de Contagem, dando
ciência a esta Casa da composição da Mesa dessa câmara para o biênio 2015/2016.

Do  Sr.  Noraldino  Gonçalves  de  Macedo,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Turmalina, encaminhando moção de apoio aprovada por essa câmara ao Projeto de
Lei nº 5.706/2015, que cria a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. (- Anexe-se ao
referido projeto de lei.)

Da Sra. Romana Pessoa Picanço, chefe da Divisão de Convênios do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia de convênio firmado entre esse
ministério e a Uemg. (- 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. Júlio César Dias Campos “Bagunça”, presidente da Câmara Municipal de
Conceição das Alagoas, encaminhando cópia de voto de congratulações formulados
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por essa câmara aos deputados eleitos para comporem a Mesa desta Casa no biênio
2015/2016. (- À Mesa da Assembleia.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Nº  108/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e bombeiros militares que menciona,
pela atuação na ocorrência, em 23/1/2015, em Pouso Alegre, que resultou no resgate
de quatro pessoas de uma casa em chamas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 109/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itatiaiuçu pelo aniversário desse município.

Nº 110/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Piranguinho pelo aniversário desse município.

Nº 111/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itambé do Mato Dentro pelo aniversário desse
município.

Nº 112/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ibirité pelo aniversário desse município.

Nº 113/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Araponga pelo aniversário desse município.

Nº 114/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Igarapé pelo aniversário desse município.

Nº 115/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Andradas pelo aniversário desse município.

Nº 116/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Camacho pelo aniversário desse município.

Nº 117/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Caeté pelo aniversário desse município.
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Nº 118/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Tiros pelo aniversário desse município.

Nº 119/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Alvinópolis pelo aniversário desse município.

Nº 120/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Guapé pelo aniversário desse município.  (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 121/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo
da Polícia Civil do Estado.

Nº 122/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo
da PMMG.

Nº 123/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  à  aquisição  e
reestruturação de equipamentos para a PMMG.

Nº 124/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  à  aquisição  e
reestruturação de equipamentos para a Polícia Civil do Estado.

Nº  125/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/1/2015,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de dois menores e de cocaína, armas e réplica de arma; 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  126/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/2/2015,  em
Itapecerica, que resultou na apreensão de cerca de 10kg 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.
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Nº  127/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/2/2015, em Divinópolis, que resultou
na  apreensão  de  três  pistolas  de  9mm  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  128/2015,  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 e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação
na ocorrência, em 3/2/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas
e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  129/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/2/2015, em Betim, que resultou na
apreensão de drogas, munição, balança de precisão e colete da Polícia Civil  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  130/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Cb. BM Marcos Arruda, lotado no 4º Batalhão de Bombeiros
Militar,  pela  atuação  na  ocorrência  em  22/1/2015,  durante  sua  folga,  no  Rio  de
Janeiro, que resultou no salvamento de duas adolescentes que se afogavam; e seja
encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa ao militar pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  131/2015,  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 7/2/2015, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  11  pistolas  e  na  prisão  de  dois  homens;  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  132/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/1/2015, em
Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo,  carregadores,  drogas,
balanças  de precisão,  munição,  celulares,  quantia  em dinheiro  e  uma moto 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  133/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/2/2015,  em  Lagoa  Santa,  que
resultou na apreensão de arma de fogo, munição 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  134/2015,  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 9/2/2015, em Uberlândia, que resultou
na apreensão de drogas, arma de fogo, jet ski e caderno de anotações 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  135/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 180ª CIA
PM,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/2/2015,  em  Vespasiano,  que  resultou  na
apreensão de drogas, balanças de precisão, quantia em dinheiro e na prisão de um
homem.

Nº  136/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/2/2015, em Araxá, que resultou na
apreensão de drogas, armas de fogo, balança de precisão, munição e na prisão de
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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 137/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja encaminhado à
presidência do TSE pedido de providências para a não extinção de cartórios e zonas
eleitorais no Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 69/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Resolução nº 4.577/2013.
Nº 70/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.677/2014.
Nº 71/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 57/2011.
Nº 72/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 58/2011.
Nº 73/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 62/2011.
Nº 74/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 63/2011.
Nº 75/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 64/2011.
Nº 76/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 69/2011.
Nº 77/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 70/2011.
Nº 78/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.030/2013.
Nº 79/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.046/2013.
Nº 80/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.052/2013.
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Nº  81/2015,  da  deputada  Arlete  Magalhães  e  outras,  em  que  solicitam  a
disponibilização  de  cursos  gratuitos,  nas  modalidades  presencial  e  à  distância,
específicos sobre o tema "Participação política para as mulheres", através da Escola
do Legislativo.(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 82/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.132/2013.

Nº 83/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 4.192/2013.

Nº  84/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 665/2011.

Nº  85/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 965/2011.

Nº  86/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 966/2011.

Nº  87/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 998/2011.

Nº  88/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.053/2011.

Nº  89/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.056/2011.

Nº  90/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.449/2011.

Nº  91/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.519/2011.

Nº  92/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.785/2011.

Nº  93/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.805/2011.

Nº  94/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.684/2011.

Nº  95/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.104/2012.
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Nº 96/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.383/2012.

Nº  97/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.138/2013.

Nº  98/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.172/2013.

Nº  99/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.381/2013.

Nº 100/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.729/2013.

Nº 101/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.115/2014.

Nº 102/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.196/2014.

Nº 103/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.648/2014.

Nº 104/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.662/2014.

Nº 105/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.671/2014.

Nº 106/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.686/2014.

Nº 107/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.725/2015.

Nº 108/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 579/2011.

Nº 109/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 992/2011.

Nº 110/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.546/2011.

Nº  111/2015,  do  deputado Paulo Lamac,  em que solicita  o  desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.462/2012.
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Nº 112/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.725/2013.

Nº 113/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.726/2013.

Nº 114/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.069/2013.

Nº 115/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.556/2013.

Nº 116/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.783/2013.

Nº 117/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.839/2014.

Nº 118/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.862/2014.

Nº 119/2015,  do deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.123/2014.

Nº 120/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.319/2014.

Nº 121/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.320/2014.

Nº  122/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.206/2013.

Nº  123/2015,  da  deputada  Arlete  Magalhães  e  outras,  em  que  solicitam  a
disponibilização, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de estrutura de creche
em eventos de grande porte a ser realizados nesta Casa, especialmente nos de maior
participação de mulheres. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Durval

Ângelo, Rogério Correia e Agostinho Patrus Filho.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Douglas Melo.
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O deputado Douglas Melo - Boa tarde, Sr. Presidente, colegas da Casa. Gostaria de
cumprimentar os deputados, as deputadas, o público presente e os telespectadores
da TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  neste  primeiro  dia  em que falo  desta tribuna tão  importante,  na
verdade, quero me apresentar. Sou de Sete Lagoas. Com muito orgulho, agora faço
parte de uma Casa que representa todas as cidades de Minas. Fui vereador em Sete
Lagoas, eleito no meu primeiro mandato, na minha primeira eleição, com 2.894 votos,
graças a Deus, uma votação muito importante. Um ano e meio após ter assumido o
cargo tão honroso de vereador de Sete Lagoas, fui  eleito  deputado estadual com
55.585 votos, mais de 39 mil votos somente em Sete Lagoas, a maior votação da
história da cidade. Sou também o mais jovem deputado estadual eleito dessa cidade.
Isso me dá, Sr. Presidente, uma responsabilidade ainda maior e um orgulho muito
grande de participar desta Casa.

Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por esta oportunidade, e a meus pais,
Sr.  Celson e  D.  Mariza,  por  terem me dado  uma educação que fez de  mim um
cidadão de bem. O que foi oferecido ao público, sem dúvida, fez com que eu tivesse
essa votação tão expressiva.

Quero  também  agradecer  às  senhoras  e  aos  senhores  deputados  por  este
momento, pelos quatro anos que teremos pela frente para trabalhar juntos, com a
esperança de Minas melhor para todos os mineiros.

Quero  ainda dizer,  Sr.  Presidente,  colegas  da Casa  e  telespectadores  que  nos
acompanham, que entro nesta Casa com um desejo e um sonho, o de continuar a
fazer o que sempre fiz na Câmara de Sete Lagoas: ser um político idealista. Pretendo
sair desta Casa ou pelo menos fechar o meu mandato, chegar ao final dele, com esse
sonho e esse desejo realizados, continuar lutando por aquilo em que acredito, fazer
sempre  uma política  honesta,  uma  política  séria,  assumindo  o  meu  erro,  se  ele
acontecer, e mais do que isso: ouvindo sempre o povo.

Em Sete Lagoas, como Vereador, realizei mais de 80 reuniões em bairros da cidade
para conhecer os anseios da população, para saber o que o povo esperava, e, dessa
forma, conseguir fazer o melhor. Se o melhor não foi feito, não foi por falta de vontade
nossa. Mas, pelo menos lutamos, estivemos ao lado do povo para saber o que ele
realmente precisava.
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Quando falo dos ideais que me trazem a esta Casa, tenho de falar das bandeiras
que me trazem aqui, do que Douglas Melo veio fazer nesta Casa e do meu sonho a
ser realizado como deputado estadual do PSC. Terei ao meu lado meu amigo, nosso
colega de partido, Noraldino, que também é do PSC, e o Anselmo Domingos, que
também foi eleito em nossa coligação. Sobre os meus ideais aqui dentro, o primeiro
deles é continuar a lutar por uma Sete Lagoas e região mais seguras. Sabemos que
esse  problema não  se  restringe  apenas  a  Sete  Lagoas  e  cidades  vizinhas,  mas
também a todo o Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, uma região tão importante, uma cidade que gera tantos empregos
como  Sete  Lagoas,  que  possui  um  hospital  municipal  que  atende  a  quase  40
municípios, precisa ter um comando regional da Polícia Militar e, mais do que isso,
precisa ter a Risp. No ano passado, tivemos o anúncio da 19ª Regional para a cidade
de Sete Lagoas, mas infelizmente a implantação não ocorreu.

Então peço a ajuda dos nossos colegas, muitos deles foram bem-votados na região
de Sete Lagoas, para que abracem essa causa comigo. Tendo V. Exas. ao meu lado,
poderei  conseguir  essa  vitória,  que  não  é  só  minha.  É  uma vitória  para  o  povo
daquela região. Hoje, Sete Lagoas é a maior geradora de empregos daquela região, e
todas aquelas cidades próximas dependem da nossa cidade, tanto na saúde quanto
no comércio.

Precisamos de um comando regional da PM e que a Risp seja instalada em nossa
cidade. Sabemos que a luta contra a violência não passa somente pela instalação de
uma regional.  Precisamos também do aumento de efetivo,  tanto da Polícia Militar
quanto da Polícia Civil.

Uma luta antiga - e conto com meus colegas para a assumirmos - é a duplicação da
MG-424, a estrada que liga Sete Lagoas, Matozinhos e Prudente de Morais a Pedro
Leopoldo, mas, o mais importante, é a estrada que liga todas essas cidades a nossa
capital.  O Aeroporto  de  Confins  foi  construído,  e  hoje,  quando o  sete-lagoano ou
qualquer pessoa precisam ir a esse aeroporto, passar pela MG-424 é a certeza de
encontrar  um  trânsito  estressante,  perigoso  e  que  atrasa  a  economia  de  toda  a
região.

Por  vários  anos,  escutamos  promessas  e  lutas  de  que  aquela  estrada  seria
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duplicada. Mas agora acredito muito que nosso governador olhará com mais carinho
para  ela,  pois,  como  disse,  por  aquela  estrada  passa  uma  economia  fortíssima.
Várias empresas e indústrias estão em Sete Lagoas e região e dependem dessa
estrada  para  gerar  mais  empregos.  Entretanto,  não  podemos  nos  esquecer  do
principal:  aquela  estrada  coloca  vidas  em  risco.  Então,  em  primeiro  lugar,  a  sua
duplicação servirá justamente para preservar a vida dos motoristas.

Hoje, Sr. Presidente, não vou colocar todas as demandas. Estou falando apenas
das principais. Quero pedir, principalmente ao nosso líder de governo e a todos os
deputados  e  deputadas  desta  Casa que  me ajudem  a lutar  para  que o  Hospital
Regional de Sete Lagoas seja entregue. Esse hospital fará um atendimento muito
amplo  e  ajudará  a  tirar  de  Belo  Horizonte  uma demanda  que  traz  um  desgaste
enorme aos pacientes e muitas vezes a nossa capital. Porque, quando o paciente sai
daquela  região  para ser  atendido  aqui,  dependendo da gravidade de seu estado,
muitas vezes há piora do seu quadro de saúde, ao encontrar um trânsito caótico na
estrada, acidentes e demora no atendimento. Entregar o Hospital Regional de Sete
Lagoas não deve ser uma luta só minha, mas uma luta de todos nós.

Como disse,  hoje  o  Hospital  Municipal  de  Sete  Lagoas  atende  a  pacientes  de
Curvelo, Bom Despacho e Pequi, casos que muitas vezes seriam levados à região
metropolitana ou a Belo Horizonte. Mas os pacientes vão para Sete Lagoas, e isso,
em momento  algum, nos  traz prejuízos.  Pelo  contrário,  nos  dá  grande alegria  de
poder ajudar a salvar vidas. Entretanto, o Hospital Regional de Sete Lagoas precisa
ser entregue, porque, a cada momento, a cidade recebe mais e mais pacientes, e a
região  não  consegue  atender.  Os  prefeitos  das  cidades  vizinhas  estão
desamparados, porque muitas vezes não conseguem manter os hospitais de suas
cidades e são obrigados a mandá-los para Sete Lagoas. Quando não há estrutura
suficiente  para  salvar  vidas,  o  hospital  nada  mais  é  que  um  acelerador  de
agravamento do caso do paciente. Então, conto muito com o apoio desta Casa.

Conto mais uma vez - e volto a dizer - com os olhares atenciosos do nosso governo
do Estado, porque aquela região, Sete Lagoas e as cidades vizinhas, há muitos anos,
não vou dizer que têm sido esquecidas, mas não vêm recebendo os investimentos
que merecem. Quando ouço falar que a 19ª Regional, que foi anunciada para Sete
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Lagoas, está indo para outra cidade, deixo uma pergunta no ar: será que existe hoje,
na região metropolitana,  uma cidade com 250 mil  habitantes que atenda a tantas
cidades vizinhas, como Sete Lagoas atende, e que tenha baixo efetivo das polícias
civil e militar? Será que existe uma cidade, na região metropolitana ou fora dela, que
mereça essa 19ª Regional? Acredito que Sete Lagoas deve ter prioridade. Volto a
dizer, não estou falando apenas em nome de Sete Lagoas, mas em nome de todas as
cidades vizinhas, em que muitos policiais estão tendo de atender a ocorrências em
seu próprio veículo, o que é muito sério.

Mais uma vez friso isso, agradeço a todos e conto com a colaboração, com a ajuda
de nossos colegas para lutarmos juntos em prol  de Minas melhor,  de Minas com
menos  violência,  de  Minas  com  mais  valorização  do  funcionalismo.  Podem  ter  a
certeza, no tempo em que eu estiver nesta Casa, estarei sempre disposto a aprender
e, acima de tudo, a defender meus ideais, que me trouxeram aqui. Jamais poderei
mudar  o  que  foi  oferecido  ao  povo  porque  minha  personalidade  será  sempre  a
mesma. Tornei-me um vitorioso como político, até o momento, porque procuro fazer o
que  o  povo  espera.  Lutei  com sinceridade e  com  honestidade e,  mais  que isso,
sempre com a humildade de ouvir o povo, sabendo que o poder não está conosco. O
deputado ou qualquer político são administradores do poder, porque, na verdade, o
dono do poder é o povo. Obrigado, Sr. Presidente.

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.

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

nesta reunião pelos deputados Durval Ângelo, Rogério Correia e Agostinho Patrus
Filho, cujos teores foram publicados na edição anterior.
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 71, 72, 73, 74, 75,
76,  77, 78, 79,  80,  82,  83 e 122/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita,
respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 57, 58, 62, 63, 64, 69 e
70/2011  e  4.030,  4.046,  4.052,  4.132,  4.192  e  4.206/2013,  os  Requerimentos
Ordinários nºs 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104,  105, 106 e 107/2015,  do deputado Inácio Franco,  em que solicita,
respectivamente,  o desarquivamento  dos Projetos  de  Lei  nºs  665,  965,  966,  998,
1.053, 1.056, 1.449, 1.519, 1.785, 1.805 e 2.684/2011, 3.104 e 3.383/2012, 4.138,
4.172,  4.381  e  4.729/2013,  5.115,  5.196,  5.648,  5.662,  5.671  e  5.686/2014  e
5.725/2015, os Requerimentos Ordinários nºs 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116,  117,  118,  119,  120 e  121/2015,  do  deputado Paulo  Lamac,  em que solicita,
respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 579, 992 e 2.546/2011,
3.462/2012, 3.725, 3.726, 4.069, 4.556 e 4.783/2013 e 4.839, 4.862, 5.123, 5.319 e
5.320/2014, o Requerimento Ordinário nº 69/2015,  do deputado Cabo Júlio, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Resolução nº 4.577/2013, e o Requerimento
Ordinário  nº  70/2015,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.677/2014.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Resolução nº 1/2015 (- À promulgação.).
Questões de Ordem

O deputado João Leite - Obrigado, deputado Lafayette de Andrada. Parece que há
uma reclamação do deputado Gustavo Valadares, mas creio que estou com a palavra
e continuo. Sr. Presidente, saltou aos olhos ontem a Deliberação nº 1, publicada no
Diário Oficial de ontem, da lavra do Sr. Presidente da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento,  Gestão  e  Finanças,  que  vem  a  ser  o  secretário  de  Estado  de
Planejamento e Gestão, Helvécio Miranda Magalhães Júnior. O fato é simples assim:
o governo do Estado de Minas Gerais cassa, por resolução, o direito a férias-prêmio
do servidor  público.  Essa é  uma matéria  constitucional.  Esse é o governo do Sr.
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Pimentel, do PT. O ato foi assinado pelo Sr. Helvécio Magalhães e publicado ontem.
Quem deveria  estar  falando isso são os sindicatos,  mas eles  estão calados,  não
falam mais nada. Mas houve cassação, deputado Valadares. O servidor tem o direito
constitucional assegurado de gozar três meses de férias-prêmio, após cinco anos de
exercício. O que o servidor público faz nesse tempo? Eu acompanho a história na
Assembleia Legislativa e vejo que, quando os servidores pedem esse direito,  vão
fazer  mestrado,  doutorado.  O  PT  cassa  as  férias-prêmio  desse  servidor!  Muitos
gozam esse direito para fazer tratamento de saúde. As férias-prêmio são concedidas
por ato da autoridade pública após requerimento do servidor. Com o PT isso não é
possível, o servidor não tem direito a férias-prêmio. Analisado o pedido, quando são
consideradas a conveniência e oportunidade para seu atendimento, é publicado o ato
de  deferimento  no  diário  oficial.  A norma  que  regulamentou  a  concessão  desse
benefício, datada de 24/4/2003, assinada pelo então secretário de Planejamento e
Gestão, Antônio Anastasia, determinava, no art. 4° da Resolução Seplag nº 22, que o
servidor poderia ter autorizado o afastamento em férias-prêmio por período igual ou
superior a um mês. Desde então, inúmeros servidores, das mais variadas áreas da
administração pública estadual obedeceram a esses critérios, atenderam a todas as
exigências a eles impostas, tiveram os respectivos atos de concessão do benefício
publicados e se afastaram para o gozo das merecidas férias-prêmio. Isso pertence ao
servidor  público  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O  que  fez  o  atual  secretário  de
Planejamento  e  Gestão?  Talvez  pela  pouca  prática  na  aplicação  das  primárias
normas da administração pública, copiou no que lhe interessava o texto da resolução
baixada pelo Prof. Anastasia, chegando ao absurdo de revogar expressamente norma
que já se encontrava revogada desde 24 de abril. O Sr. Helvécio revogou uma norma
já revogada em 2003. É o cúmulo! O PT passa agora a perseguir o servidor público.
Não satisfeito, cassou o benefício que foi concedido pelo regular e absoluto processo
administrativo  legal  e  que  gerou  um  ato  jurídico  perfeito  e  determinou  que  os
servidores  que  estão  em  gozo  das  férias-prêmio  legalmente  concedidas  se
apresentem  aos  respectivos  setores  transcorrido  um  mês  das  férias  já  gozadas,
independentemente do número de meses que ainda tenham para usufruir do direito
legalmente concedido. Um amigo meu, servidor público, está fazendo mestrado, e o
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Sr. Helvécio o mandou voltar, tendo, então, de se apresentar. “Casso o seu direito de
férias-prêmio,  passo por  cima da Constituição Federal.”  Onde estão os sindicatos
para defender os servidores públicos? Ora, a quem o secretário quer enganar? O
estelionato  eleitoral  cometido  para  eleger  um  governo  que  prometeu  ouvir  os
servidores começa a se confirmar agora. A promessa de campanha deu lugar ao ato
arbitrário  e  ditatorial  de  se  considerar  uma  mera  deliberação  acima  do  direito
constitucional.  Como  uma  deliberação  pode  estar  acima  da  Constituição  da
República? Concluindo, Sr. Presidente, faço o protocolo neste instante em nome do
Bloco Verdade e Coerência de um projeto de resolução que susta os efeitos dessa
deliberação  marota  e  perversa.  Tal  projeto  do  Bloco  Verdade  e  Coerência  tem
fundamento  na  estrita  obediência  à  norma  contida  no  art.  62,  inciso  XXX,  da
Constituição  do  Estado,  que  normatiza  ser  competência  privativa  da  Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais  o  poder  para  sustar  os  atos  normativos  do  Poder
Executivo  que  exorbitem  do  poder  regulamentar  ou  dos  limites  de  delegação
legislativa.  Por  esses motivos,  conto  com o apoio  das  senhoras.  e  dos senhores
deputados para a aprovação, com a urgência que o caso requer, desse projeto de
resolução. Ao mesmo tempo, Sr.  Presidente, apresentamos um requerimento para
que seja solicitado ao Sr.  Secretário de Planejamento e Gestão a remessa a esta
Casa da cópia da deliberação, devidamente homologada pelo Sr. Governador, que
originou  a  Deliberação  n°  1,  de  11/2/2015,  da  Câmara  de  Coordenação  Geral,
Planejamento,  Gestão  e  Finanças.  Aqui  está  o  projeto  de  resolução que susta  a
deliberação  do  secretário  do  PT,  que  cassa  um  direito  constitucional  do  servidor
público  do Estado de Minas Gerais  de gozar  férias-prêmio.  Peço a assinatura  do
Bloco Verdade e Coerência e também dos deputados que desejarem para que tramite
nesta Casa com urgência. Obrigado por sua paciência, presidente, mas entendia que
esse era um tema relevante para tratarmos em defesa do servidor público do Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, até para esclarecer ao deputado João
Leite, que levantou uma questão importante, e ao deputado Antônio Jorge, que havia
me procurado  também  para  verificar  o  que  estava  acontecendo,  quero  dar  uma
explicação aos nobres deputados e aos telespectadores da TV Assembleia sobre o
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ato que o governador Fernando Pimentel solicitou de corte de férias-prêmio. V. Exa. e
os deputados hão de concordar comigo. Na verdade, não se está cortando as férias-
prêmio dos servidores. Não é isso. Há um entendimento equivocado na fala do nobre
deputado João Leite. Estão sendo cortadas as férias-prêmio de cargo comissionado.
Todo servidor terá direito a férias-prêmio em seu cargo de origem e não mais em
cargo comissionado. Vou explicar. Os que estavam em cargo em comissão - em geral
do PSDB - tiravam férias-prêmio nesse cargo. Isso significa que seria recebido um
valor muito maior. Vou dar o exemplo da secretária Renata Vilhena. Ela é secretária,
tem todo direito de tirar férias-prêmio, mas tirou com o recurso de férias-prêmio de
secretária e não do seu cargo de origem. Agora, voltando a ser funcionária normal -
não  é mais  secretária  -,  ela  terá  férias-prêmio,  mas  não com o  salário  de  cargo
comissionado. Concordo com o esclarecimento do nosso secretário de Planejamento,
Dr. Helvécio, de que não é correto os que estavam em cargo em comissão chegarem
ao final do governo que serviram e terem suas férias-prêmio com salário acima do
que era o seu salário. E não houve somente o caso da secretária Renata Vilhena.
Não estou fazendo crítica a ela,  não há nenhuma imoralidade,  não é nada disso.
Discordamos de ela ter férias-prêmio como secretária e não como funcionária. Isso foi
feito não apenas, deputados e deputadas, para um cargo comissionado, mas para
200.  Todos  os  cargos  comissionados  do  PSDB  deixaram  para  tirar  férias-prêmio
exatamente no início do outro governo. Isso vai dar um montante de recurso muito
grande.  Consideramos  dar  férias-prêmio  para  esses  cargos  comissionado  um
privilégio equivocado. Deputados e deputadas, além disso existe uma fila de outros
que não são comissionados, não tinham férias-prêmio e estas lhes foram negadas.
Milhares de professoras não tiveram férias-prêmio, pois foi negado a elas. Porém,
200 servidores de cargos comissionados tiveram imediatamente, antes de o governo
terminar, a oferenda bondosa das férias-prêmio. Já as professoras não tiveram. Elas
estão lá choramingando: “Cadê minhas férias-prêmio?”. Para vocês não há, mas para
a secretária Renata Vilhena há. O governo acertou, deputado Mário Henrique Caixa,
pois  vai  dar  férias-prêmio  para  todos,  na  ordem  em  que  está  sendo  pedida.  O
governo vai dar para todos: professoras, agentes de saúde, médicos, que tinham tido
as férias-prêmio negadas. Não podemos passar os cargos comissionados do PSDB
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na frente, ainda mais no final do governo deles. Eu acho isso imoral. Nesse caso, foi
dado um privilégio aos que ajudaram o PSDB no governo. Que eles entrassem na fila
e  tivessem  suas  férias-prêmio  como  os  outros.  Ou  eles  são  melhores  que  as
professoras? A Renata Vilhena terá suas férias-prêmio, mas com salário de servidora
e não com o de cargo comissionado de secretária.  E,  evidentemente,  quando se
seguir a fila corretamente. O ato é esse. O ato não é terminar com férias-prêmio de
servidor.  Isso  não  é  verdade.  Se  alguém  disse  isso  aqui,  que  prove.  O  ato  é
suspender as férias-prêmio dos cargos comissionados, mas vão ser oferecidas a eles
as férias-prêmio de seu cargo comum. Essa é a posição do governo.

O deputado Antônio Jorge - Queria dirigir-me aos companheiros de Plenário, em
especial ao deputado Rogério Correia, que foi muito gentil  em me ouvir  hoje pela
manhã,  preocupado  com  esse  assunto.  Quero  dar  aqui  um  testemunho  e  me
contrapor  à  justificativa  levantada  pelo  deputado  Rogério  Correia  de  que  cargo
comissionado é igual a cargo do PSDB ou que seja um privilégio.  Primeiro, acho
muito perigoso, deputado, com o máximo respeito pela posição de V. Exa., que, no
início  de  nossa  legislatura,  com  a  história  que  esta  Casa  tem,  comecemos  a
considerar privilégio o que é direito e está previsto na lei. Não há contradição alguma
ou  óbice  legal.  A  segunda  questão  é  importante  -  e  quero  dar  o  testemunho:
centenas, acredito que mais de 200 cargos ou mais de 200 trabalhadores requereram
suas  férias-prêmio.  Não  são  cargos  de  gabinete  da  Cidade  Administrativa,  são
diretores, coordenadores regionais,  profissionais de todas as ordens que exerciam
um cargo comissionado.  E o cargo comissionado não é  a favor  necessariamente
desse ou daquele projeto político,  o cargo comissionado está ali  para exercer um
papel a favor da sociedade mineira. Muitos trabalhadores em cargo comissionado não
têm vinculação partidária,  cumprem uma missão e a exerceram nos últimos anos
muitas vezes, deputado Rogério Correia, sem retirar férias regulares. Eles agarraram
sua missão com unhas e dentes perante a sociedade, pensando exatamente que têm
um direito adquirido de gozar as férias-prêmio, o que não é um privilégio e sim um
direito  ao  final  do  exercício  do  governo.  Conhecendo como conheço o  secretário
Helvécio, uma pessoa de tradição no funcionalismo, companheiro de luta no SUS de
muitos  anos,  tenho  certeza  de  que  essa  medida  pode  e  será  reavaliada.  A
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preocupação  economicista  que  tirou  num  valor  maior  é  um  direito.  O  impacto
financeiro disso não será crítico ou crucial  para a gestão financeira do  Estado,  a
despeito de qualquer dificuldade que possamos enfrentar este ano. Mas, acima de
tudo,  será  um  profundo  desrespeito  com  o  que  foi  planejado.  Quero  dar  o
testemunho, como o deputado João Leite fez, de companheiros que planejaram sua
vida pessoal, gente que planejou de gravidez a mestrado, viagem ao exterior. Essas
pessoas terão a vida absolutamente desorganizada para que o Estado economize
uma diferença de salário.  Os secretários  são meia  dúzia.  Pensem nas  centenas,
como eu disse, de coordenadores que ganham R$3.000,00, R$2.000,00 por mês, e
tiraram férias-prêmio nesses cargos comissionados. Eles terão de abandonar seus
projetos de vida depois de uma profícua dedicação à missão pública. Por isso tenho
certeza  de  que  esta  Casa,  e  muito  menos  o  PT  e  os  líderes  do  governo,  não
entenderá isso como privilégio, e a medida poderá ser revista sem tensionarmos esse
assunto, que acho desnecessário. Esse não é um assunto em que precisamos medir
força ou queda de braço entre situação e oposição. Essa é uma medida a favor dos
trabalhadores, e todos somos a favor dos trabalhadores estaduais.

O deputado Gustavo Valadares  -  Na linha  dos deputados  João  Leite  e  Antônio
Jorge, que tanto conhecem a administração pública do Estado, venho aqui fazer um
alerta aos servidores, àqueles que, ao longo dos últimos 12 anos, juntaram ou fizeram
coro ao antigo partido da oposição, que dizia que o governo do PSDB não concedia
direitos,  não  ouvia  os  servidores.  Há  menos  de  45  dias  da  posse  do  senhor
governador Fernando, o PT começa a cortar benefícios e direitos das senhoras e dos
senhores servidores do Estado. Não há, pela redação dada ao art. 1º pelo senhor
presidente da Câmara de Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças - o
nome é até muito bonito, muito pomposo -, Sr. Helvécio Miranda Magalhães, distinção
para não concessão de férias-prêmio apenas aos servidores comissionados. Trata-se,
no art. 1º, de todos os servidores estaduais em cargos comissionados ou não. Já bem
disse o deputado Antônio Jorge, a estrutura do Estado - pode ser que não saibam
disso porque nunca estiveram lá e estão fazendo pela primeira vez - é composta de
diversos cargos em comissão, fundamentais para que a máquina pública continue
funcionando. Está aqui uma ex-prefeita de Contagem, que sabe disso. Na prefeitura
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de Contagem, assim como em todas as 853 prefeituras do Estado, há servidores de
carreira  que  exercem  cargo  em  comissão,  de  gerência,  de  diretoria,  de
superintendência. Na redação dada pelo Sr. Helvécio Miranda Magalhães, secretário
do PT, não há distinção entre comissionados e não comissionados. Corta-se o direito
de  todos.  Agora,  fica  muito  fácil  descobrirmos  a  justificativa,  basta  pesquisar  um
pouco ou ouvir o que a imprensa vem dizendo a respeito dos projetos encaminhados
à Casa, deputado Wander Borges, nos últimos 15 dias. Precisamos ter consciência
de que essa pequena economia - pasmem, senhoras e senhores das galerias - será
feita para pagar o reajuste de mais de 40% que será dado aos senhores secretários
de Estado. Enquanto corta-se o benefício, o direito de um servidor comissionado ou
não,  os  secretários  de  Estado do governo do PT receberão reajuste  de  40% no
salário mensal. Essa economia será para pagar uma parcela desse aumento de 40%
que  será  dado  aos  senhores  secretários.  Fica  um  alerta  aos  servidores:  fiquem
atentos. Aqueles que, durante os últimos 12 anos, em especial os 3 meses da última
campanha,  propagaram,  aos  quatro  cantos,  que  seriam  os  defensores,  os
revolucionários no tratamento da relação com os servidores públicos estaduais, com
menos de 45 dias cortam um dos maiores benefícios dos servidores para beneficiar
apenas meia dúzia de secretários de Estado. Muito obrigado.

O deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer coro às
palavras do nobre deputado Antônio Jorge e adicionar outro ingrediente. O governo
do Estado tem um encaminhamento extremamente interessante. Dentro dos cargos
de confiança, dos comissionados, existe um percentual que só pode ser ocupado por
quem fez concurso, por quem está efetivado no cargo. Isso realmente é um direito
adquirido.  Então,  como  servidor  público,  também  colaboro  com  esse
encaminhamento.

A deputada  Marília  Campos  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  fui  prefeita  em
Contagem e já estivemos nessa situação de concessão de licença-prêmio. Quando
chegamos lá, tivemos de fazer diagnóstico, previsão orçamentária e discutir, acima de
tudo, critérios para conceder a licença-prêmio para o servidor público. Estamos aqui,
de  acordo  com  a  fala  de  alguns  deputados,  discutindo  suposições.  O  PT  e  o
Fernando Pimentel, nosso governador, não vão cassar direitos. Mas neste momento



442
____________________________________________________________________________

eles estão revendo critérios colocados para a concessão de férias-prêmio. Isso tem
de ser feito. Sob quais critérios foram feitas as concessões de férias-prêmio? Então,
Sr. Presidente, não podemos supor que haverá aumento para secretário. Onde está
previsto isso? Isso está escrito em qual lugar? Não vimos isso em lugar nenhum.
Outra questão muito importante é reafirmar o nosso compromisso, do PT, e do nosso
governador,  em continuar  a lutar  por  direitos  e  ampliar  os  direitos  dos  servidores
públicos estaduais.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, espero que a Mesa seja exatamente
imparcial, sobretudo que cumpra o regimento da Casa. Ouvi atentamente as palavras
dos colegas que me antecederam e penso que o nome do nosso bloco - Verdade e
Coerência - deveria ser dado ao bloco governista. Por que afirmo isso aos senhores e
às  senhoras? Para  que eles  possam manter  uma linha  de coerência  e  falem as
verdades aos servidores do Estado e à população mineira. Durante anos e anos - e o
deputado  Gustavo  Valadares  alertava  muito  bem  -,  durante  12  anos,  deputado
Antônio Jorge, muitas e muitas vezes, por inúmeros dias, os deputados da oposição
assomavam a esta tribuna, faziam críticas ao governo do senador Aécio e do ex-
governador, hoje senador, Antonio Anastasia e posteriormente do governador Alberto
Pinto  Coelho.  Faziam  críticas  dizendo  que  não  olhávamos  com  carinho  para  os
servidores,  traziam  vários  sindicatos  para  discutir  e  cobrar  melhorias  salariais,
melhores condições de trabalho. Infelizmente, tudo o que foi pregado durante anos,
fugindo da coerência que deve pautar os homens públicos, volto a dizer, mudou da
noite para o dia. E pior, deputado Sargento Rodrigues, percebemos claramente que o
PT não imaginava que iria ganhar o governo de Minas Gerais, porque se passaram
45 dias e sempre dão a desculpa de que farão uma auditoria,  de que farão uma
análise para depois tomar as decisões necessárias. Direitos adquiridos durante anos
por  servidores  agora  são  suspensos.  Mas,  para  abrigar  os  companheiros  e  os
apadrinhados políticos, o PT tem sido rápido. Já encaminhou a esta Casa projeto
criando mais secretarias e aumentando o salário dos secretários. E mais - não sei se
é verdade -, tenho ouvido pelos cantos desta Casa que outras secretarias, além das
que  estão  no  projeto,  serão  criadas  posteriormente  para  abrigar  companheiros
políticos derrotados. Olhem, não temos dinheiro para pagar o servidor. Por que não
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votamos no final do ano o reajuste que estava no orçamento, a recomposição salarial
dos servidores? A oposição dizia que não tinha dinheiro, mas, para pagar o salário
dos  seus  companheiros,  não  falta  dinheiro  de  jeito  nenhum.  Vamos  manter  a
coerência, atual governo. Não iludam os mineiros, como a presidente da República
tem  feito  com  os  brasileiros.  Durante  a  campanha,  pregou  pelos  quatro  cantos,
durante todos os debates, que não tomaria determinadas medidas, mas, mais uma
vez,  faltou  com a  verdade,  porque  foram  os  primeiros  atos  que  praticou  quando
assumiu  o  novo mandato.  Venho aqui  pedir  a  esses servidores  que estão sendo
prejudicados que olhem com carinho o que o atual governo está fazendo, ao contrário
do que o governo passado fez com cada um de vocês, em que gastava menos com a
máquina pública para investir mais no cidadão do nosso estado. E, graças a isso,
Minas Gerais foi reconhecida como um dos melhores estados do nosso país, que
tinha os melhores índices em todos os quesitos na saúde e na educação, que levou a
telefonia celular a todos os municípios mineiros. Espero eu, deputado Lafayette de
Andrada, presidente desta reunião, que estejamos todos aqui, os deputados do Bloco
Verdade e Coerência, deputados pautados pela ética e pela transparência. Estaremos
todos  aqui  firmes,  vigilantes,  para  cobrar  do  atual  governo  que  cumpra  com  os
mineiros tudo o que foi prometido durante a campanha.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, deputadas e deputados, é com
imensa tristeza que ocupamos a tribuna desta Casa, deputado Rogério Correia, para
trazer essa notícia tão ruim, proposta pelo Sr. Helvécio Miranda de Magalhães, que
vem reduzindo a possibilidade das férias-prêmio do servidor público. Mas, mesmo
que V. Exa. faça um gesto negativo com a cabeça, deputado Rogério Correia, “a
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, por intermédio do
seu presidente,  Helvécio Miranda Magalhães Júnior,  nos termos do art.  9º  da Lei
Delegada nº 180, de 20/1/2011, delibera: Art. 1º - O afastamento do servidor público
da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais, para gozo de férias-
prêmio, fica limitado a um mês no exercício de 2015”. Ele limitou o tempo; portanto,
não há como qualquer deputado, da base ou do bloco pseudoindependente, dizer que
ele não limitou. Mas o constituinte garante essa concessão, que é ratificada na Carta
Estadual,  no § 4º  do  art.  31,  em que se que diz:  “Serão concedidas  ao  servidor
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ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio, com duração
de três meses, a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de
Minas Gerais”. O que o governador Fernando Pimentel fez por meio do seu secretário
foi limitar esse período a um mês. Esse é o primeiro presente, a Decisão nº 1 do Sr.
Helvécio Magalhães, que limita as férias-prêmio. Aí, não há o que contestar. Até então
o  servidor  podia  tirar  um  pouco  mais  de  férias,  como  está  na  norma  que
regulamentou  a  concessão  desse  benefício,  datada  de  24/4/2003,  assinada  pelo
então secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Antonio Anastasia, cuja competência
dispensa  comentário.  O  art.  4º  da  Resolução  Seplag  nº  22  determinava  que  “o
servidor poderá ter autorizado o afastamento em férias-prêmio por período igual ou
superior  a um mês”.  Mas após o PT assumir  o  governo,  no dia 1º  de  janeiro,  a
primeira  decisão  do secretário  Helvécio  Magalhães  foi  limitar  as  férias-prêmio  do
servidor.  Infelizmente,  este  deputado  deve  seguir  a  mesma  linha  de  raciocínio
adotada  pelos  parlamentares  que  o  antecederam:  o  PT limitou  as  férias.  Já  não
bastava o pacote de maldades, deputado Antônio Jorge, do Planalto Central, de onde
a Presidência da República vem destilando o seu veneno. Posso falar também como
servidor de carreira, deputado Wander Borges, já que sou sargento da reserva dos
quadros da Polícia Militar e obviamente tinha direito aos três meses de férias-prêmio
pelos  15  anos  que  servi.  Mas,  infelizmente,  é  isso  a  que  assistimos:  a  primeira
medida tomada pelo secretário é a redução desse período. Redução, sim, porque
limitou. Se o servidor tinha direito a mais tempo pela resolução anterior, do secretário
Anastasia,  o  que  ele  fez  foi  retirar,  restringir  um  direito  do  trabalhador.  De  qual
trabalhador? Do servidor público. Alguém aqui tentou salvar sua pele dizendo que
isso se aplica aos comissionados, aos cargos de recrutamento amplo. Mas não é isso
que diz a resolução; não é isso. Ali está muito claro que ela se aplica aos servidores
da administração direta e indireta do Estado. Portanto, esse foi o primeiro saco de
maldades  trazido  pelo  Partido  dos  Trabalhadores.  Mas  estaremos  vigilantes,
deputados Lafayette de Andrada e Antônio Jorge, para que isso não aconteça. Daqui
a pouco vou receber em meu gabinete milhares de e-mails dos agentes prisionais e
do pessoal das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, perguntando
por  que  não  podem  mais  tirar  dois  meses  de  férias-prêmios  se  estão  em  uma



445
____________________________________________________________________________

atividade estressante, trocando tiros com bandidos, correndo risco de acidentes e de
morte, com um enorme grau de estresse. Mesmo assim, não podem tirar dois meses
de  férias-prêmio,  porque  o  secretário  de  Planejamento  e  Gestão,  o  Sr.  Helvécio
Magalhães,  disse  que só  podem  tirar  um  mês.  Tenho certeza  de  que o  PT não
começou  bem  esse  governo;  tenho  certeza  de  que  o  Partido  dos  Trabalhadores
precisa explicar o que esse secretário acabou de fazer.

O deputado Cristiano Silveira - Presidente, quero dizer ao deputado Rogério Correia
que ele foi extremamente claro, objetivo e que foi possível a todos nós compreender o
que está sendo discutido aqui. Porém, deputado Rogério Correia, antes de eu entrar
nesse  debate  específico  a  respeito  da  matéria,  creio  que  temos  de  fazer  uma
recuperação da atuação do PT junto ao funcionalismo público. A impressão, agora, é
que tentam insinuar aqui que o PT não tem compromisso com o servidor público. Foi
justamente o PT, a atuação de V. Exa. nesta Casa, com os demais deputados, que
conseguiu pautar uma série de circunstâncias, de dificuldades, de desassistência aos
servidores de Minas Gerais. Não podemos esquecer que, há pouco tempo, peritos do
IML  de  Montes  Claros  faziam  perícia  com  utensílios  de  cozinha.  Não  podemos
esquecer que até há pouco tempo os servidores da educação, professores, na luta
pelo piso nacional, não eram nem recebidos pelo governo. O que este governo do PT
fez  imediatamente  ao  tomar  posse?  Instituiu  um  comissão,  com  participação  do
sindicato,  para  discutir  o  piso  nacional,  que  não  foi  cumprido  pelo  PSDB.  Este
governo, imediatamente, a pedido e ouvindo orientação dos professores e servidores
da  educação,  suspendeu  o  Reinventando  o  Ensino  Médio,  recuperou  a  merenda
escolar  para os profissionais da educação.  E aqui estou falando só da educação,
deputado Rogério, para a gente não esquecer o compromisso histórico que o PT tem
com os trabalhadores. Agora, do que trata essa matéria especificamente? Trata do
número de servidores que solicitaram a licença e que, na grande maioria, são aqueles
que queriam essa licença na condição do cargo, um valor maior. Mas se pudessem
aguardar,  dentro  de  cronograma  já  estabelecido  pelo  governo,  seriam  atendidos
plenamente, como manda a regra. O que quero dizer, e os servidores precisam saber
disso,  é  que  este  governo  em  momento  nenhum  vai  negligenciar  o  direito  dos
trabalhadores, de qualquer área que seja. Então nós, do PT, estamos reafirmando



446
____________________________________________________________________________

esse compromisso e compreendendo claramente qual foi a posição que o deputado
Rogério  apresentou,  para  que  não  haja  enganos  em  relação  ao  que  estamos
discutindo.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, em Plenário, do deputado federal

Fábio Ramalho, um momento de alegria para este Parlamento.
Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia, em que solicita a palavra

pelo art.  70 do Regimento Interno.  A presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  serei  rápido,  não  vou  alongar  o
debate, mas gostaria de esclarecer, até para que não tenha dúvida o servidor público
do que está para acontecer neste caso de férias-prêmio.

Todo servidor tem direito a férias-prêmio. É direito constitucional, ninguém pode tirar
o direito a férias-prêmio, está na Constituição. Então, fiquem tranquilos. Creio que o
deputado  Rodrigues  não  compreendeu  bem  a  leitura.  Nem  que  queira,  nenhum
governo  pode  tirar  o  direito  de  férias-prêmio.  É  direito  constitucional,  está  na
Constituição do Estado. Então todos terão férias-prêmio: policiais civis, professores,
médicos, todos têm direito a férias-prêmio, no que rege a Constituição Federal. Qual
é a polêmica?

No final do governo, vários servidores pediram férias-prêmio, e eram servidores de
cargo comissionado, ocupavam cargo de chefia no governo. Citei o exemplo, sem ser
pejorativo,  da  secretária  Renata  Vilhena.  Foi  a  ela  concedido  um  direito,  ela  é
servidora do Estado, efetiva. Ela pediu férias-prêmio e isso lhe foi concedido estando
ela  no  cargo de secretária.  Significa  que  ela  está  na  frente  de  outros;  concedeu
aquele governo o  direito  a ela  na  frente  de  outros  servidores,  como professores,
policiais civis, que tinham solicitado, mas ela passou na frente, por um ato do governo
passado, assim como outros 200 servidores, e com salário de cargo comissionado.

Qual foi o ato do governo agora? Anulou esse ato dos cargos em comissão e da
ordem  estabelecida.  Para  esse cargo comissionado que pediram,  vai  conceder  a
licença  a  férias-prêmio,  mas  com  outro  salário,  e  não  com  o  salário  de  cargo
comissionado.  Esse é o ato do  secretário  Helvécio,  que considero um zelo justo,
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porque pessoas obtiveram o direito a férias-prêmio na frente de outros que a haviam
solicitado. Esse é o ato.

Se  houver,  Sr.  Presidente  e  deputado  Antônio  Jorge,  que  hoje  levantou  essa
questão comigo desde a parte da manhã, equívoco de interpretação, essa é a palavra
do Dr. Helvécio, secretário, e assim será feito. Nem que queira ele não pode - repito -
cortar o direito a férias-prêmio. O que o deputado Antônio Jorge está dizendo - e a
ponderação  dele  é  justa  -  é  que  alguns  desses  servidores  são  de  cargo
comissionado, o que eleva o salário não de forma absurda. Por ser chefia, cargo em
comissão e ficar o dia inteiro, ele tem um aumento como outros terão. Não se trata -
aliás, o deputado Antônio Jorge tem razão - de apadrinhados de um ou de outro. O
deputado Gustavo Corrêa disse que é para pôr os companheiros. Não é nada disso.
Tirando a paixão do debate político, pessoas foram postas para servir ao Estado com
horário integral e, portanto, ganham um percentual a mais, que é o chamado cargo
em comissão de recrutamento restrito.

O deputado Antônio Jorge disse que alguns desses estão para se aposentar e, se
não tirarem férias-prêmio agora, perderão o direito a elas. Proponho ao deputado
Antônio Jorge, que levantou essa questão - e considero correta essa preocupação -,
conversarmos com o secretário Helvécio para que isso não ocorra, até para separar o
joio do trigo. Então, deputado Antônio Jorge, considero isso correto. Verificaremos
com o secretário Helvécio Magalhães o que está acontecendo. Queremos deixar os
nossos servidores tranquilos. Não há corte algum de férias-prêmio nem pode haver e
não haverá, a não ser que se altere a Constituição do Estado. Não é a intenção do
governo fazer isso nem poderia fazer. É isso, presidente. Muito obrigado.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 14/2/2015.).
Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/2/2015
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados João Leite,  Cabo Júlio e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente “ad hoc”, deputado João Leite,
declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião desta Comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o
presidente e o vice-presidente e fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias. A
seguir, anuncia o registro da candidatura dos deputados Sargento Rodrigues e João
Leite para presidente e vice-presidente, respectivamente. Submetida à votação pelo
processo nominal, ambos são eleitos, por unanimidade, para os respectivos cargos,
votando  pela  Comissão  a  deputada  Celise  Laviola  e  os  deputados  João  Leite  e
Sargento  Rodrigues.  O  presidente  “ad  hoc”,  deputado  João  Leite,  proclama  o
resultado  da  eleição,  declara  empossado  como  presidente  o  deputado  Sargento
Rodrigues  e  passa-lhe  a  direção  dos  trabalhos.  O  presidente  eleito,  deputado
Sargento  Rodrigues,  empossa  o  deputado  João  Leite  como  vice-presidente.  A
presidência estabelece as terças-feiras, 9 horas, como dia e horário para as reuniões
ordinárias da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, convoca os membros da comissão para reunião extraordinária,
dia  12/2/15,  às  9h30min,  com  a  finalidade  de  discutir  e  votar  proposições  da
comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - João Leite - Celise Laviola - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 19/2/2015, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Mário  Henrique  Caixa  em  que  notifica  sua  ausência  do  País  no

período de 16 a 20/2/2015. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 19/2/2015
Presidência do Deputado Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus

Filho - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Bosco - Cabo Júlio - Douglas Melo -
Doutor  Jean  Freire  -  Geisa  Teixeira  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo
Valadares  -  Inácio  Franco  -  João  Alberto  -  João  Magalhães  -  Marília  Campos  -
Noraldino Júnior - Nozinho - Ricardo Faria - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Wander Borges) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de
terça-feira, dia 24,  às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição de 24/2/2015.).

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 12/2/2015
Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Henrique,

Douglas Melo, Noraldino Júnior e Paulo Lamac, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Carlos Henrique, declara
aberta a  reunião e comunica  que não há ata  a ser  lida  por  tratar-se  da  primeira
reunião ordinária  da  comissão.  A presidência  informa que a reunião se destina  a
eleger  o  presidente  e o vice-presidente.  Registra-se a candidatura dos deputados
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Paulo Lamac para  presidente e  Douglas  Melo para vice-presidente.  Após votação
nominal,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados  Paulo  Lamac  e  Douglas  Melo  por  unanimidade.  O  presidente  ad  hoc
proclama o resultado da eleição e declara empossado como presidente o deputado
Paulo Lamac, a quem passa a direção dos trabalhos. O presidente agradece os votos
e a confiança nele depositada e declara empossado como vice-presidente o deputado
Douglas Melo. Ouvidas as sugestões dos membros, a presidência fixa as reuniões
ordinárias da comissão para as quintas-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  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 fevereiro de 2015.
Paulo Lamac, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Noraldino Júnior - Douglas Melo -

Ione Pinheiro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/2/2015
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano  Silveira  e  Isauro  Calais,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da comissão, que se destina a eleger o presidente e o vice-
presidente.  Registra-se  a  candidatura  dos  deputados  Leonídio  Bouças  para
presidente e João Alberto para vice-presidente. Após votação nominal, cada uma por
sua  vez,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados Leonídio Bouças e João Alberto, por unanimidade. O presidente  ad hoc
proclama o resultado da eleição e declara empossado como presidente o deputado
Leonídio Bouças, a quem passa a direção dos trabalhos. O presidente agradece os
votos e a confiança nele depositada e declara empossado como vice-presidente o
deputado João Alberto. Registra-se a presença do deputado Antônio Jorge. Ouvidas
as sugestões dos membros da comissão, a presidência fixa as reuniões ordinárias
para as terças-feiras, às 10h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - João Alberto - Antônio Jorge - Bonifácio Mourão -

Cristiano Silveira - Isauro Calais - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/2/2015
Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,  Bonifácio  Mourão  e  Elismar  Prado,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
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Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por
se tratar  da  primeira  reunião  da comissão nesta sessão legislativa.  A presidência
informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente e a fixar o
dia e o horário das reuniões ordinárias. Registram-se as candidaturas dos deputados
Duarte Bechir, para presidente, e Gustavo Corrêa, para vice-presidente. Após votação
nominal,  foram  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados Duarte Bechir, por unanimidade, e Gustavo Corrêa, com quatro votos a
favor  e  um  em  branco,  do  próprio  deputado  Gustavo  Corrêa.  Na  condição  de
presidente ad hoc, o deputado Bonifácio Mourão empossa, no cargo de presidente, o
deputado Duarte Bechir. Este, por sua vez, empossa o deputado Gustavo Corrêa no
cargo  de  vice-presidente.  Em  seguida,  a  presidência  fixa  o  horário  das  reuniões
ordinárias desta comissão para as terças-feiras às 15h30min. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Bonifácio Mourão - Elismar Prado - Tito Torres.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente deu ciência ao Plenário,  na  7ª  Reunião Ordinária  da 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 24/2/2015, das seguintes comunicações,
apresentadas pelos deputados:

Ivair  Nogueira  e  Noraldino  Júnior  em que  informam sua  renúncia  às  vagas  de
membros  efetivos  das  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Educação,
respectivamente;

Luiz Humberto Carneiro em que informa sua renúncia à vaga de membro suplente
da Comissão de Saúde;

Dirceu  Ribeiro  em  que  informa  sua  renúncia  à  vaga  de  membro  efetivo  da
Comissão do Trabalho;

Antonio  Lerin  em  que  informa  sua  renúncia  à  vaga  de  membro  suplente  da
Comissão do Trabalho;
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Agostinho Patrus Filho em que informa que abre mão da vaga de membro efetivo
da Comissão de Educação em favor do bloco formado pelas bancadas do PT e do
PMDB e pelas representações partidárias do Pros, do PRB, do PCdoB, do PTdoB e
do PR;

Rogério  Correia  em que informa que abre mão da vaga de membro efetivo  da
Comissão de Defesa do Consumidor em favor do Bloco Compromisso com Minas
Gerais;

Gustavo Corrêa em que informa que abre mão de uma vaga de membro suplente
da Comissão de Saúde em favor do Bloco Compromisso com Minas Gerais;

Gustavo Corrêa em que indica os deputados Carlos Pimenta, Dilzon Melo, Felipe
Attiê,  João Vítor  Xavier  e Neilando Pimenta para vice-líderes do Bloco Verdade e
Coerência;

Durval Ângelo em que indica o deputado Léo Portela para vice-líder do Governo,
em substituição ao deputado Cristiano Silveira;

Rogério Correia em que indica o deputado Cristiano Silveira para vice-líder do bloco
formado pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
Pros,  do  PRB, do PcdoB, do  PTdoB e  do  PR,  em substituição ao deputado Léo
Portela (Ciente. Publique-se.);

Rogério Correia em que indica o deputado Ivair Nogueira para membro efetivo da
Comissão da Educação;

Agostinho Patrus Filho em que indica o deputado Noraldino Júnior para membro
efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor;

Agostinho  Patrus  Filho  em  que  indica  o  deputado  Antônio  Jorge  para  membro
suplente da Comissão de Saúde, na vaga cedida pelo Bloco Verdade e Coerência;

Agostinho  Patrus  Filho  em  que  indica  o  deputado  Dirceu  Ribeiro  para  membro
suplente da Comissão do Trabalho, na vaga do deputado Antonio Lerin; e

Agostinho Patrus Filho em que indica o deputado Antonio Lerin para membro efetivo
da Comissão do Trabalho, na vaga do deputado Dirceu Ribeiro (Ciente. Designo.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência:  Ofícios  -  Questão  de  Ordem  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 10 a 34/2015 - Requerimentos nºs
138 a 149/2015 -  Requerimentos Ordinários nºs 125 a 205/2015 -  Comunicações:
Comunicações  da  Comissão  de  Educação  e  dos  deputados  João  Leite,  Duarte
Bechir, Ivair Nogueira e Noraldino Júnior, Gustavo Corrêa (2), Durval Ângelo, Rogério
Correia  (3),  Luiz  Humberto  Carneiro,  Agostinho  Patrus  Filho  (5),  Dirceu Ribeiro  e
Antonio Lerin - Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados
Gustavo Corrêa,  Bonifácio Mourão, Sargento Rodrigues e Gustavo Valadares -  2ª
Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições -  Palavras do Presidente -
Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  125  a  205/2015;  deferimento  -
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:
Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses Gomes - Alencar da

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos
- Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva -
Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo -
Doutor  Jean  Freire  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho
Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred
Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo
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Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro
Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo
Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Marília  Campos  -  Mário
Henrique Caixa -  Neilando Pimenta -  Noraldino Júnior - Nozinho -  Paulo Lamac -
Ricardo Faria  -  Roberto  Andrade  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-secretário, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.176/2012,  do
deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de  Planejamento  (4),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 9.039, 9.208 e 9.243/2014,
da Comissão de Participação Popular, e 9.267/2014, da Cipe São Francisco.

Do  Sr.  Luís  Carlos  da  Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Três  Pontas,
congratulando-se, em atenção a requerimento do vereador José Henrique Portugal,
com o presidente desta Casa por sua posse.

Da Sra. Luzia Maria Ferreira, secretária municipal de Governo de Belo Horizonte
(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  8.957/2014,  da
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Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  ao  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 675/2014/SGM.

Do  Sr.  Marcos  Antonio  Borges,  executivo  de  Relações  Institucionais  da  Oi,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 9.139/2014, da Comissão de
Participação Popular.

Da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.408/2014,  da  Comissão  de  Meio
Ambiente.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, secretário de Meio Ambiente (2), prestando informações
relativas  aos  Requerimentos  nºs  6.031/2013  e  7.444/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular.

Do Sr. Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.850/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Questão de Ordem
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  é  só  para  fazer  uma

comunicação  a  este  Plenário,  ao  povo  mineiro.  Nesta  Casa,  hoje,  alguns
companheiros,  amigos,  como  Gustavo  Corrêa,  Mário  Henrique  Caixa  e  outros
atleticanos que me diziam que a vitória do América no último domingo... Só quero
comunicar algo a esta Casa, aos atleticanos que estão dizendo que o América jogou
com o time reserva do Atlético. Gostaria de comunicar que nós, americanos, jogamos
só com 10 jogadores. Então, na próxima vez em que puserem o time completo do
Atlético ganharemos desse time com os 11 jogadores e não precisaremos jogar só
com 10. Muito obrigado.

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 10/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.728/2013)
Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Fabricianense  de  Damas,  com  sede  no

Município de Coronel Fabriciano.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Fabricianense de Damas, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto, que

declarada de utilidade pública a Liga Fabricianense de Damas.
Fundada no ano de 2009, a Liga Fabricianense de Damas é uma entidade sem fins

lucrativos,  que  atua  na  realização  de  atividades  damísticas,  difundindo  e
desenvolvendo o jogo de damas no Município de Coronel Fabriciano, bem como na
promoção de campeonatos e confraternizações entre os adeptos do jogo.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 11/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.227/2011)

Altera  o  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de  12  de  janeiro  de  2000,  que estabelece o
conceito  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de  concessão  de  benefícios  pelo
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentada ao inciso I do art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro

de 2000, a seguinte alínea “c”:
“Art. 2º - (…)
I - (...)
c) deficiência da fala: pessoa submetida a cirurgia de laringectomia total que perdeu

a  fala  ou  que  necessite  se  utilizar,  para  se  comunicar,  de  prótese  vocal  pós-
laringectomia, com adaptadores avulsos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: A cirurgia de laringectomia total consiste na remoção total da laringe,

desde a base da língua à traqueia, incluindo geralmente o osso hioide e espaço pré-
epiglótico. Com a remoção da laringe, o doente perde a capacidade de falar de forma
permanente. São raros os casos em que o paciente submetido a laringectomia total
recupera a capacidade de falar e só o consegue através de hérculeos esforços de
fisioterapia, aliado à utilização de prótese vocal pós-laringectomia, com adaptadores
avulsos.

O impacto dessa nova condição na vida do doente é óbvio, podendo-se registar
alterações na vida social, nos papéis sociais, na dinâmica familiar, como demonstra a
literatura médica que trata dessa cirurgia e de suas consequência para o paciente.
Essa  condição  enquadra  esse  paciente  nos  parâmetros  da  Lei  nº  13.465,  de
12/1/2000,  que  estabelece  o  conceito  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de
concessão de benefícios pelo Estado.

De fato, o art. 1º da mencionada lei estabelece que “considera-se pessoa portadora
de  deficiência,  para  fins  de  obtenção  dos  benefícios  previstos  na  legislação  do
Estado, aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à
orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que
acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social e
para a independência econômica, em caráter permanente.”

Já a alínea “b” do inciso II do art. 2º dessa lei dispõe que será considera portadora
de deficiência aquela que apresentar “necessidade de utilização de equipamentos,
suportes, próteses ou órteses para o desempenho de suas atividades”.

Dessa  forma,  fica  demonstrado  que  as  pessoas  submetidas  à  cirurgia  de
laringectomia  total  apresentam  “desvantagem  na  orientação,  a  limitação  da
capacidade do indivíduo de situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e
emitir respostas, decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audição, de
tato, de fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro”, como determina o inciso
I  do  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de  2000,  e  devem ser  consideradas  pessoas  com
deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.
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Diante  do  exposto e dada a grande repercussão social  que a  aprovação deste
projeto de lei pode gerar, conto com o apoio dos meus pares.

- 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 12/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.616/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Alvinópolis,
com sede no Município de Alvinópolis.

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

Familiares de Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de
Alvinópolis, entidade sem fins lucrativos, fundada em 2011, que atua na organização
e  na  mobilização  dos  agricultores  familiares,  visando  o  desenvolvimento  social,
econômico,  cultural,  ambiental  e  político  das  comunidades  rurais  da  região  do
Município de Alvinópolis.

Diante de todo o exposto, pedimos 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.

PROJETO DE LEI Nº 13/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.630/2013)

Proíbe  os  médicos  dos  hospitais  da  rede  pública  de  saúde  do  Estado  ou  que
recebam recursos públicos de recusar atendimento a pacientes do Sistema Único de
Saúde - SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Os médicos que trabalham ou prestam serviços nos hospitais  da rede
pública de saúde do Estado ou que recebam recursos públicos para custear, no todo
ou em parte, suas atividades ficam obrigados a disponibilizar atendimento através do
Sistema Único de Saúde - SUS - a pacientes que necessitem de atendimento ou de
realização de procedimentos, inclusive consultas, de acordo com sua especialização.

Parágrafo único - As instituições de saúde a que se refere o caput deste artigo são
aquelas que integram a rede pública de saúde do Estado e as que recebem qualquer
tipo de recurso público, subvenção ou subsídio do Estado através do SUS para a
manutenção  de  suas  atividades,  no  todo  ou  em  parte,  inclusive  as  de  caráter
filantrópico.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  estará  configurada  falta  de  disponibilização  de
atendimento  quando o  médico  utilizar  as  dependências  das  instituições de  saúde
mencionadas no art. 1º desta lei, sob qualquer tipo de alegação, com o objetivo de
prestar atendimento somente a paciente privado ou da rede suplementar de saúde e
não disponibilizar seus serviços a pacientes do SUS.

Art.  3º  -  Os  médicos  e  os  responsáveis  pelas  instituições  de  saúde  que
descumprirem o disposto nesta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação;
II - multa, quando da segunda autuação;
III- exclusão do médico do corpo clínico da instituição de saúde, quando da terceira

autuação;
IV- descredenciamento da instituição de saúde junto ao SUS no caso de reiteradas

autuações por infração ao disposto neste lei.
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será de 5.000 Ufemgs

(cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 100.000 (cem mil) Ufemgs,
a depender do porte do estabelecimento e das condições como se der a recusa do
atendimento, após a primeira advertência, valor que será cobrado em dobro em caso
de reincidência e que será substituído por qualquer  outro que venha a suceder a
Ufemg.

Art.  4º  -  Sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  4º  desta  lei,  os  responsáveis  pelas
instituições de saúde que recusarem atendimento a pacientes do SUS comunicarão a
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recusa do médico ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais -
CRM-MG - e ao Ministério Público do Estado por escrito, através de correspondência
com Aviso de Recebimento - AR -, para a adoção de procedimentos no que se refere
à fiscalização do exercício profissional e às medidas cíveis e penais cabíveis.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  O  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS  -  é  um  dos  maiores  sistemas

públicos de saúde do mundo, abrangendo desde o simples atendimento ambulatorial
até  grandes  cirurgias  e  o  transplante  de  órgãos,  garantindo  o  acesso  integral,
universal  e  gratuito  a  toda  a  população  brasileira.  Instituído  em  1988  pela
Constituição Federal Brasileira e amparado por um conceito ampliado de saúde, o
SUS  foi  concebido  para  ser  o  sistema  de  saúde  dos  mais  de  200  milhões  de
brasileiros.

Além  de  oferecer  consultas,  exames  e  internações,  o  SUS  também  promove
campanhas de  vacinação e ações de prevenção e  de  vigilância  sanitária  -  como
fiscalização de alimentos e registro de medicamentos -, atingindo, assim, a vida de
cada um dos brasileiros. Esse é o belo conceito teórico do SUS, que, sem dúvida,
melhorou muito o atendimento à saúde do povo brasileiro, mas que tem, por outro
lado,  muitas  falhas,  como  a  falta  de  recursos  e  de  vagas  para  pacientes,  filas,
ausência de medicamentos, entre outras mazelas.

Dentre  essas  mazelas  se  destaca  um  vício  contumaz  de  muitos  médicos  que
trabalham em hospitais que atendem pelos SUS ou que com ele mantêm convênios:
a  recusa  de  atendimento  aos  pacientes  que  não  possuem  plano  de  saúde  ou
recursos próprios para custear procedimentos médicos de qualquer natureza, sejam
eles  consultas,  atendimentos  de  urgência  ou  emergência.  Essa  é  uma realidade
experimentada  por  milhares  de  brasileiros  que  diariamente  necessitam  de
atendimento através do SUS.

Muitas vezes o médico se encontra trabalhando em hospital público ou que mantém
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suas  atividades,  no  todo  ou  em  parte,  com  recursos  públicos,  mas  se  recusa  a
atender pacientes pelo SUS utilizando-se das mais diversas alegações e tentando
direcionar o atendimento desse paciente para sua clínica ou consultório particular. A
imprensa noticia regularmente esse tipo de conduta antiética, cruel, desumana e em
desacordo com os procedimentos basilares dessa nobre profissão.

Já existe na legislação federal, constitucional e infraconstitucional, previsão para a
punição desse tipo de conduta. É o caso da Constituição Federal, do Código Civil, do
Código Penal,  do Código de Defesa do Consumidor,  do Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Lei dos Planos de Saúde e das normas da ANSS, do Código de Ética
Médica,  das  resoluções  do  Conselho  Federal  de  Medicina,  das  resoluções  dos
conselhos regionais de medicina, das declarações internacionais de princípios, das
normas de pesquisa em seres humanos,  das normas do Ministério  da Saúde,  da
legislação esparsa e da jurisprudência, mas nenhum desses instrumentos legais, até
hoje, conseguiu abolir essa odiosa prática.

Com  esta  proposição,  queremos  colocar  à  disposição  do  cidadão  mineiro  um
instrumento na legislação estadual que seja efetivo e que cause temor de punição
aos  maus  profissionais  para  garantir  o  direito  de  todos  ao  atendimento  universal
através do SUS. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 14/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.081/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Saúde e Qualificação Projeto Ratinho
Século XXI, com sede no Município de Cataguases.

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

Projeto Ratinho Século XXI, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista



466
____________________________________________________________________________

Justificação: A Associação Saúde e Qualificação Projeto Ratinho Século XXI, com
sede no Município de Cataguases,  fundada em 15 de dezembro de 2010,  é uma
entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade atender a todos que a ela
se  dirigirem,  independentemente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor,
crença ou  religião.  A associação  vem  prestando  bons  serviços  à  comunidade  de
Cataguases desde sua fundação, fazendo parcerias na área de saúde e na área de
qualificação profissional, prestando serviços na área de assistência social, realizando
cursos profissionalizantes nas áreas de informática e de línguas. Por sua atuação,
recebeu o reconhecimento das autoridades locais, que lhe outorgaram a declaração
de utilidade pública em âmbito municipal. Pela importância deste projeto, contamos
com o apoio de nossos pares para sua aprovação.

- 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 15/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 873/2011)

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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas licitações e contratos realizados pela administração pública estadual

direta e indireta deverão ser considerados, como critério de seleção dos licitantes e
contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis,
quando comparados aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.

Parágrafo único - Na comparação de que trata o  caput deste artigo, deverão ser
considerados a origem dos insumos, forma de produção, manufatura, embalagem,
distribuição,  destino,  utilização  de  produtos  recicláveis,  operação,  manutenção  e
execução do serviço.
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Art.  2º  -  A administração pública estadual  deverá  definir  o  objeto pretendido  no
instrumento convocatório e nos contratos administrativos, mediante a utilização de
variantes  que  considere  ambiental  e  socialmente  sustentáveis,  desde  que  essa
escolha não seja em detrimento da competitividade.

Parágrafo  único  -  As  variantes  referem-se  à  descrição  alternativa  do  objeto
pretendido  que  inclua,  além  dos  requisitos  mínimos,  elementos  que  lhe  atribuam
sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º - Nas compras, sempre que possível, deverá ser considerado o atendimento
a critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental no momento da
escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública estadual.

Art. 4º - A administração pública estadual estabelecerá um nível de desempenho
dos produtos e serviços que promova maior sustentabilidade socioambiental do que a
estabelecida  na  legislação,  contanto  que  não  limite  o  acesso  ao  contrato
administrativo nem conduza à discriminação entre os potenciais concorrentes.

§ 1° - A administração pública estadual, no instrumento convocatório, ao especificar
tecnicamente os produtos a serem adquiridos, poderá exigir a utilização de materiais
específicos que contribuam com o uso do objeto de forma sustentável.

§ 2°  -  A administração pública estadual poderá exigir  um processo de produção
especial  para especificar as características de desempenho, visíveis e ocultas, do
produto ou serviço, desde que não discriminatório e limitante da competitividade.

Art. 5°- No momento do julgamento da proposta economicamente vantajosa para a
administração  pública  estadual,  deverão  ser  ponderadas  as  considerações
financeiras e a sustentabilidade socioambiental, diferenças essas que deverão estar
previstas no instrumento convocatório.

Art.  6° -  Os custos inerentes à utilização imediata e contínua do produto ou da
execução do serviço que recaiam sobre a administração pública estadual devem ser
considerados na avaliação da proposta economicamente mais vantajosa.

Art.  7°  -  Na  execução  do  contrato,  o  contratado  deverá  atender  às  seguintes
condições específicas ambientais:

I - recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos
produtos utilizados;
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II - entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
III  -  coleta,  reciclagem ou reutilização,  pelo fornecedor,  dos resíduos produzidos

durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;
IV - transporte e entrega de produtos químicos concentrados, como produtos de

limpeza, procedendo-se à diluição no local de utilização;
V - utilização de produto biodegradável.
Art. 8° - É vedada a aquisição, pelos órgãos e pelas entidades da administração

pública estadual direta e indireta, de produtos ou equipamentos que contenham ou
façam uso das substâncias que destroem a camada de ozônio - SDOs.

§  1°  -  Entendem-se  por  substâncias  destrutivas  à  camada  de  ozônio  aquelas
especificadas  na  Resolução  n°  267,  de  14  de  setembro  de  2000,  do  Conselho
Nacional do Meio Ambiente - Conama.

§ 2° - Excluem-se do disposto no  caput deste artigo os produtos e equipamentos
considerados de uso essencial, listados no art. 4° da resolução citada.

Art.  9°  -  Os órgãos da administração pública estadual  direta e indireta somente
deverão adquirir, respeitadas as especificações técnicas das instalações, lâmpadas
de  alto  rendimento  que  apresentem  o  menor  teor  de  mercúrio  entre  aquelas
disponíveis  no  mercado,  com  base  em  laudos  técnicos  fornecidos  por  institutos
oficiais ou laboratórios com reconhecida competência técnica, atendendo às normas
técnicas estabelecidas na legislação.

Art. 10 - Nas instalações elétricas, somente deverão ser utilizados cabos e fios de
alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila - PVC.

Art.  11 - A administração pública estadual deverá implantar,  promover e articular
ações objetivando a redução e a utilização racional e eficiente da água.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  Considerando  a  competência  concorrente  do  Estado  para  legislar

sobre  licitações  e  contratações,  conforme  o  disposto  no  §  2°  do  art.  22  da
Constituição Federal, o projeto em tela estabelece critérios a serem observados nos
processos licitatórios.
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A crescente preocupação com o meio ambiente vem sendo constante objeto de
criação de normas protetivas; nesse sentido, não pode a administração pública se
furtar à sua responsabilidade e contribuirá com diretrizes que envolvam o processo
licitatório na busca pelo equilíbrio entre a qualidade ambiental e a sustentabilidade
socioeconômica.

O processo licitatório deve primar pela observância de critérios que estimulem as
empresas concorrentes a adotarem medidas que minorizem o impacto negativo de
seus  produtos  e  serviços  no  ecossistema,  estimulando,  consequentemente,  a
conscientização  das  empresas  quanto  ao  seu  papel  na  preservação  do  meio
ambiente.

A deterioração contínua da camada de ozônio e o aquecimento global são alguns
dos problemas ambientais que enfrentamos atualmente.

A  camada  de  ozônio  é  uma  concentração  de  gás  ozônio  (O3)  que  ocorre
naturalmente  na  região  da  estratosfera,  numa  altitude  que  varia  de  14  a  15
quilômetros. Ela funciona como um filtro solar que protege o meio ambiente e todos
os seres vivos de danos causados pela radiação ultravioleta do sol.

Por meio de inúmeros estudos e pesquisas, constatou-se que algumas substâncias
produzidas pelo homem, como os cloro fluorcarbonetos - CFCs -, compostos gasosos
de carbono contendo cloro e flúor, são capazes de destruir a camada de ozônio.

A gradativa redução dessa camada protetora representa um perigo significativo ao
meio ambiente e à saúde humana, uma vez que permite que níveis cada vez mais
altos de radiação atinjam a superfície terrestre. Essa maior radiação ultravioleta, por
sua vez, aumenta a incidência de câncer de pele e catarata e o comprometimento do
sistema imunológico, além de ameaçar o equilíbrio ecológico das águas, das terras
agrícolas e das florestas.

Em 1990, o Brasil confirmou sua participação no conjunto de países conscientes e
preocupados com questões ambientais ao assinar o Protocolo de Montreal (1987),
que  conta,  atualmente,  com a  participação  de 191 países  e  que  visa  proteger  a
camada de ozônio, eliminando a produção e o consumo de substâncias responsáveis
pela sua destruição.

O Brasil não só cumpriu as metas estabelecidas no Protocolo, como, mais que isso,
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antecipou-as. O País, exemplo de determinação em eliminar os CFCs, recebeu em
2007, na 19° Reunião das Partes do Protocolo de Montreal - MOP 19 -, um prêmio na
categoria Implementadores do Protocolo de Montreal.

Dessa feita, este projeto justifica-se na busca pela manutenção dos bons resultados
brasileiros, ao cumprir com obrigações assumidas de contribuir para a disseminação
da consciência ambiental.

No que se refere às lâmpadas que contêm mercúrio em sua composição, o objetivo
consiste em reduzir  sua propagação pelo meio ambiente e em reduzir  os riscos à
saúde dos cidadãos.

O mercúrio é um metal pesado que, uma vez ingerido ou inalado, causa efeitos
desastrosos ao ser humano, os quais podem resultar em inúmeras complicações da
saúde,  que  vão  desde  dores  de  cabeça  até  o  comprometimento  do  sistema
neurológico.

No que se refere aos produtos ou equipamentos com menor  teor  de chumbo e
policloreto  de  vinila  -  PVC  -,  pretende-se  assegurar  a  redução  do  uso  desses
potenciais contaminantes ambientais.

O  processo  de  fabricação  do  PVC  requer  o  uso  de  substâncias  químicas
pertencentes ao grupo dos poluentes orgânicos persistentes - POPs. Chamados de
biocumulativos, essas substâncias acumulam-se nos organismos vivos,  não sendo
eliminadas  com  o  tempo.  São  extremamente  prejudicais  à  saúde  humana  pela
capacidade  que  possuem  de  mimetizar  e  bloquear  determinados  hormônios,
principalmente  os  sexuais,  além  de  afetar  enzimas  que  controlam  as  reações
bioquímicas no organismo.

Outra importante característica desse tipo de plástico é o seu lento processo de
decomposição, que chega a atingir mais de cem anos.

Já o chumbo,  mesmo que em doses baixas,  é capaz de provocar  alteração na
produção de hemoglobina  -  molécula  presente  nas células  vermelhas do  sangue,
responsável pela ligação com o oxigênio - e processos bioquímicos cerebrais. Em
concentrações  mais  altas,  os  danos  causados  ao  homem  podem  levar  à  morte.
Portanto,  faz-se necessária a criação de medidas que reduzam sua exposição ao
homem pelo meio ambiente.
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O projeto em análise parte de um conjunto de inúmeras medidas que vêm sendo
criadas e aprimoradas visando à garantia da sustentabilidade do planeta. A questão
ambiental faz parte de uma problemática mundial que cresce em ritmo cada vez mais
acelerado. Por isso, não devemos poupar esforços, no que cabe a esta Casa, na
implementação de medidas que reduzam ou impeçam qualquer atividade nociva ao
meio ambiente.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto, que só tem a
acrescentar  e  a  reforçar  o  compromisso  de  Minas  Gerais  com  as  questões
ambientais.

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

PROJETO DE LEI Nº 16/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.460/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Padre  Libério,  com  sede  no
Município de Leandro Ferreira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Padre Libério, com

sede no Município de Leandro Ferreira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A Casa de Repouso Padre Libério, com sede no Município de Leandro

Ferreira, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade abrigar,
assistir moral e materialmente o idoso desamparado, bem como promover ações e
prestar serviços,  gratuitamente, de atenção às necessidades ao idoso,  através da
busca e da construção de propostas efetivas de promoção e proteção da vida.

Além disso, a Casa de Repouso Padre Libério preenche todos os requisitos legais
para a declaração de utilidade pública, razão pela qual contamos com a colaboração
dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 17/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.904/2013)

Declara de utilidade pública o Instituto Paulo Carvalho de Estudos Políticos, com
sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Paulo Carvalho de Estudos

Políticos, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  O  Instituto  Paulo  Carvalho  de  Estudos  Políticos,  fundado  em

23/6/2008,  com  sede  no  Município  de  Muriaé,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins
lucrativos,  que  tem  como finalidade  patrocinar  pesquisas,  estudos  e  trabalhos  de
ciência política, econômica e social e na área de administração pública. A entidade
também  mantém  convênios  e  intercâmbio  com  outras  entidades  nacionais  e
internacionais,  além  de  formular,  coordenar  e  executar  programas  de  incentivo,
estudo e ensaio educacionais e de desenvolvimento socioeconômico.

Pelo exposto, verifica-se que o trabalho realizado pelo Instituto Paulo Carvalho de
Estudos Políticos é extremamente meritório, e a entidade é, por isso, merecedora do
título  de  utilidade  pública,  com  o  que  terá  mais  condições  de  desempenhar  sua
elevada missão.

Pela importância do projeto em apreço, contamos com o apoio de nossos pares
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 18/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.096/2013)

Assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso
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ao  teste  de  mapeamento  genético  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  no  âmbito  do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado, pelo Sistema Único de Saúde, às mulheres que forem

classificadas em laudo médico como tendo alto risco de desenvolver o câncer de
mama o acesso ao teste  genético  que identifica  a  mutação  no  gene BRCA,  que
demonstra grande possibilidade de desenvolvimento da doença.

Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  são  consideradas  mulheres  com  alto  risco  de
desenvolver  câncer  de  mama aquelas  com  histórico  familiar  de  incidência  dessa
neoplasia  maligna  em  parentes  de  primeiro  grau  -  mãe,  irmãs  e  avós  -  que
desenvolveram esse tipo de câncer antes dos cinquenta anos de idade.

Art. 3º - As mulheres que apresentarem a mutação no gene BRCA, identificada no
art. 1º desta lei, poderão optar pela realização da cirurgia de mastectomia profilática e
de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei Federal
nº 9.797, de 1999.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  finalidade  tornar  acessível  às  cidadãs

mineiras,  através  do  Sistema Único  de  Saúde,  o  teste  genético  que  possibilita  a
identificação de mutação no gene conhecido como BRCA. Essa alteração, segundo a
literatura médica, demonstra a grande possibilidade de desenvolvimento da doença,
que tem no componente genético uma de suas principais causas.

De  fato,  as  mulheres  que  apresentam  mutação  no  gene  BRCA,  aquelas  cujas
mães, avós e irmãs desenvolveram o câncer antes dos 50 anos de idade, aquelas
que  já  desenvolveram  câncer  em  uma  das  mamas  e  aquelas  que,  além  da
predisposição  à  doença,  têm  os  seios  densos  e  de  difícil  detecção  de  nódulos
apresentam um risco muito maior de desenvolverem a doença do que a população
feminina em geral.

Por outro lado, a medicina vem incorporando cada vez mais as tecnologias para a
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prevenção  de doenças,  entre  as  quais  se  destacam as  técnicas de  mapeamento
genético, que permitem a detecção precoce e a realização de tratamentos profiláticos,
possibilitando  uma  perspectiva  maior  de  cura  ou  mesmo  de  prevenção  ao
desenvolvimento de doenças graves, como as neoplasias malignas.

Esse  é  justamente  o  objetivo  desta  proposição:  permitir  que  as  mulheres  que
apresentem alto risco de desenvolver o câncer de mama, o que mais acomete as
mulheres e que apresenta maior índice de mortalidade em todo o mundo, possam
optar  por  realizar  a cirurgia  profilática,  que reduzirá  em  mais  de  90% o risco  de
sofrerem  com  essa  grave  enfermidade.  Sendo  a  proposição  de  mérito  e  de
importância indiscutível,  espero o apoio de meus pares para a sua aprovação por
esta Assembleia Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 19/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.767/2013)

Transfere  temporariamente  a  sede  do  governo  do  Estado  para  o  Município  de
Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica transferida temporariamente a sede do governo do Estado para o

Município de Pitangui, nos termos do art. 61, inciso XVI, da Constituição Estadual.
Parágrafo único - A transferência simbólica da sede do governo do Estado para o

Município de Pitangui ocorrerá no dia 9 de junho de 2015, data em que o município
completará 300 anos de fundação.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução desta  lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Inácio Franco
Justificação: Em 9 de junho de 2015, o Município de Pitangui completará 300 anos

de fundação. Por essa razão o ano de 2015 terá um significado especial para todos
os  pitanguienses  e  também  para  grande  parte  do  Centro-Oeste  de  Minas,  afinal
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Pitangui foi o berço de diversas cidades mineiras, sendo elas filhas e netas dessa
Sétima Vila do Ouro das Minas Gerais.

Por essas razões consideramos que a transferência simbólica da capital do Estado
para o Município de Pitangui, onde o governo realizará seus despachos, terá um valor
cívico e cultural inestimável não só para a população do município como para toda a
região.

Ressalte-se  que  a  transferência  simbólica  de  capital  para  município  ocorre  em
outros estados da Federação, como, por exemplo, em São Paulo, onde, através do
Projeto de Lei nº 612/2011, a capital foi transferida para a cidade de Santos em data
específica.

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

PROJETO DE LEI Nº 20/2015
(Ex-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 lugar denominado 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.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
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.
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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 21/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.701/2014)

Institui a Política de Capacitação para Atendimento ao Idoso nos órgãos públicos do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política de Capacitação para Atendimento ao Idoso nos

órgãos públicos do Estado.
Art. 2° - Nos termos da política de capacitação instituída por esta lei, será oferecido

anualmente curso de capacitação, que apresentará conteúdo especial voltado para os
idosos.

Art.  3°  -  Os  Conselhos  Estaduais  de  Saúde,  de  Assistência  Social  e  do  Idoso
poderão indicar um de seus membros para o estabelecimento de comissão que ficará
responsável  pela  formulação  das  diretrizes  da  Política  de  Capacitação  para
Atendimento ao Idoso.

Art. 4° - Ao final de cada curso será fornecido certificado de conclusão.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por objetivo o aprimoramento da Política de Atenção

ao Idoso no Estado, pois valoriza e incentiva a qualidade do atendimento à pessoa
idosa na administração pública estadual.

Pretende-se, com esta proposição, valorizar o aprimoramento da atenção ao idoso
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em todos os aspectos, e um deles é exatamente o de atender prontamente ao idoso
em todas as esferas públicas. Para tanto, faz-se necessário um treinamento refinado,
que ofereça condições para que a pessoa idosa sinta-se acolhida e tenha atenção
específica e satisfatória.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 22/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 587/2011)

Determina o repasse de informação ao consumidor, na comercialização de qualquer
produto que contenha animal  ou componente animal ou que tenha sido elaborado
através de método que utilize animal, sobre essas circunstâncias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Na  comercialização  de  qualquer  produto  que  contenha  animal  ou

componente  animal  ou  que  tenha  sido  elaborado  através  de  método  que  utilize
animal, o consumidor deverá ser informado dessas circunstâncias.

Art. 2º - Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, no
rótulo da embalagem ou do recipiente em que estiverem contidos, deverá constar, em
destaque, no painel principal, uma das seguintes expressões, dependendo do caso:
“produto de origem animal” ou “componente do produto de origem animal” ou “produto
testado  em  animal”  ou  “componente  do  produto  testado  em  animal”  ou  “produto
produzido a partir de teste em animal” ou “componente do produto produzido a partir
de teste em animal”.

Art.  3º  -  As  informações  do  rótulo  deverão  estar  em  língua  portuguesa,  com
caracteres de tamanho e formato que as tornem ostensivas e de fácil visualização.

Parágrafo único - A informação determinada no art. 2º também deverá constar do
documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente
em todas as etapas da cadeia produtiva.

Art.  4º  -  Os  estabelecimentos  comerciais,  as  empresas,  os  produtores  e  os
fornecedores abrangidos por esta lei terão o prazo de trezentos e sessenta e cinco
dias para se adequarem a suas disposições.
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Art. 5º - O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo
das de natureza cível, penal ou administrativa:

I - multa de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por
unidade comercializada em desacordo com as normas estabelecidas nesta lei;

II - suspensão temporária da atividade;
III - cassação da licença de funcionamento.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde
e  segurança,  a  proteção  de  seus  interesses  econômicos  e  a  melhoria  de  sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Um  dos  princípios  dessa  política  é  o  reconhecimento  da  vulnerabilidade  do
consumidor  no  mercado  de  consumo.  É  dever  do  Estado,  portanto,  promover  a
educação e informação dos consumidores quanto a seus direitos  e deveres,  com
vistas à melhoria das relações de consumo.

É  direito  do  consumidor,  quando  da  oferta  de  produtos,  receber  informações
corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as características de tais produtos, entre
elas a origem e o método de produção.

Este direito é garantido eficazmente quando se aprimora a rotulagem dos produtos
para que contenha informação completa sobre o conteúdo e composição do produto
ou de componente dele, bem como dados sobre suas características, entre elas a
origem e o método de produção.

A rotulagem  dos  produtos  não  alimentares  deve  igualmente  conter  informações
específicas para garantir a segurança em sua utilização e permitir que o consumidor
conheça todas as características do produto que está adquirindo.

A informação é critério determinante por ocasião da aquisição de produtos e afeta
tanto os interesses dos consumidores como a confiança que estes depositam nos
produtos que circulam no mercado.
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Assim como acontece em outros países em relação aos produtos geneticamente
modificados  ou  que  contenham  organismos  geneticamente  modificados,  deve  o
consumidor  ser  informado  também  sobre  os  produtos  e  seus  ingredientes  ou
componentes, bem como sobre os respectivos métodos de produção.

Ao determinar que tais informações constem no documento fiscal que acompanha
tais produtos e seus ingredientes, cria-se  um sistema de rastreabilidade eficiente, a
fim de garantir que essas informações cheguem ao consumidor final.

O objetivo deste projeto é garantir informação completa sobre os produtos e seus
componentes,  bem  como  sobre  seus  métodos  de  produção.  Esta  transparência
atende aos princípios da informação e da  dignidade da pessoa humana, garantidos
na Constituição da República.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta iniciativa.

- 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 23/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.699/2014)

Dispõe sobre a colocação de placa informativa nos hospitais públicos autorizando a
presença do acompanhante de pacientes maiores de sessenta anos de idade quando
internados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  hospitais  públicos  estaduais  deverão  afixar  placa  autorizando  a

presença  de  acompanhante  de  pacientes  maiores  de  sessenta  anos  de  idade,
durante o período da internação.

Parágrafo único -  Excetua-se ao disposto nesta lei  a internação em unidade de
tratamento intensivo ou a situação clínica em que tecnicamente esteja contraindicada
a presença de acompanhante, o que deverá ser formalmente justificado pelo médico
assistente.

Art. 2º - A placa de que trata o caput deste artigo deverá ser legível e colocada em
locais de fácil visualização, nos pontos de entrada e saída e nas áreas comuns do
local.
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Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa
de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobradas
em dobro a cada trinta dias corridos, sem o cumprimento desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Considerando  que  idosos  se  sentem  mais  seguros  quando

acompanhados  por  familiares  ou  responsável  e  que  essa  segurança  é  fator
fundamental para a plena recuperação do paciente, apresentamos este projeto que
visa a garantir esse acompanhamento do idoso durante as internações nos hospitais
públicos, já ressalvadas as exceções contidas na proposta.

A proposta  também  busca  garantir  que  tal  direito  seja  amplamente  divulgado,
possibilitando que o maior número de pessoas tenha acesso à informação a respeito.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação desta matéria.
- 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 24/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 857/2011 )
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui terreno

constituído pela área de 1.000m² (mil metros quadrados) integrante de uma área total
de  8.973m²  (oito  mil  novecentos  e  setenta  e  três  metros  quadrados),  onde  se
encontra  instalada a  Escola  Estadual  Doutor  Jacinto  Alvares,  registrado sob o  n°
36.063, livro 3-D-2, a fls. 110, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção da Câmara Municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Inácio Franco
Justificação: O terreno objeto da doação pretendida por essa proposição foi doado

ao Estado em 1969 pela Prefeitura Municipal de Pitangui,  com a finalidade de se
construir no local uma escola. A escola foi construída, porém grande parte do terreno
não  foi  aproveitada,  restando  totalmente  abandonada  e  inutilizada  e  servindo  de
depósito  de  lixo  e  entulho  e  abrigo  para  animais  peçonhentos  causadores  de
doenças.

Em  sendo  assim,  visando  ao  melhor  aproveitamento  dessa  área,  o  Município
pretende  edificar  nessa  parte  do  terreno  a  Câmara  Municipal,  iniciativa  que
promoverá o melhor atendimento à comunidade e o bem-estar de toda a população.

Nessas condições demonstra-se justa a referida doação ao Município de Pitangui,
motivo  pelo  qual  contamos  com  o  apoio  dos  ilustres  pares  desta  Casa  para
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 25/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.080/2014)

Assegura, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, o acesso dos
diabéticos ao  teste de  anticorpos Antigap para  identificação do tipo  específico  de
diabetes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  diabéticos,  no  âmbito  do  Estado,  o  acesso  à

realização do teste  de  anticorpos Antigap para identificação do tipo  específico  de
diabetes, através do Sistema Único de Saúde.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei terão acesso ao teste os pacientes com diabetes
que apresentarem o atestado médico que comprove o diagnóstico da doença.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
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Doutor Wilson Batista
Justificação: Esta proposição tem por finalidade tornar acessível aos diabéticos no

Estado,  através  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS  -,  o  exame laboratorial  que
possibilita  a  identificação  do  seu  tipo  específico  de  diabetes,  para  que  lhe  seja
ofertado  o  tratamento  correto  dessa  grave  enfermidade.  Em  síntese,  o  teste  de
anticorpos Antigap determina se o paciente é insulinodependente. Ou seja, somente
através desse teste o  paciente saberá se o  tratamento adequado ao seu tipo  de
diabetes  deve  ser  feito  à  base  de  insulina.  Portanto,  se  o  teste  apontar  sua
insulinodependência,  o  paciente  terá  prescrito  um  tratamento  adequando  a  sua
doença, com base na utilização de insulina. Se, por outro lado, o teste de anticorpos
Antigap indicar que o diabético não é insulinodependente, o tratamento deverá ser
feito através da prescrição de medicamentos hipoglicemiantes.

É  importante  destacar  que  o  SUS,  atualmente,  só  fornece  a  insulina  de  forma
gratuita para os pacientes insulinodependentes, que devem comprovar tal condição
através do teste anticorpos Antigap, que, contudo, não é ofertado pelo SUS. É uma
situação paradoxal, uma vez que o SUS reconhece a importância do fornecimento de
insulina  aos  pacientes  insulinodependentes,  mas  não  oferece  o  acesso  a  esse
exame, fundamental para a identificação da insulinodependência. É justamente para
corrigir esta distorção que apresentamos esta proposição, que visa proporcionar aos
diabéticos o correto tratamento para sua doença. É fundamental ainda destacar que a
diabetes é um grave problema de saúde pública em nosso país. Em novembro de
2012.  a  International  Diabetes Federation publicou a 5ª  Edição Atualizada de seu
Atlas:  IDF  DIABETES  ATLAS  5th-  Edition  2012  Update,  demonstrando  que,  no
mundo, existem 371 milhões de pessoas portadoras de diabetes, com idades entre 20
e 79 anos.

O mesmo estudo demonstrou que o Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com
maior prevalência de diabetes - são 13,4 milhões de pessoas portadoras de diabetes,
número que corresponde a aproximadamente 6,5% da população entre 20 e 79 anos
de idade -; que o número de pessoas portadoras de diabetes é crescente em todos os
países e que 50% das pessoas portadoras de diabetes desconhecem essa condição.
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A diabetes mellitus, segundo a literatura médica, é uma doença que se caracteriza
pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos
na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas
chamadas  células  beta.  A função  principal  da  insulina  é  promover  a  entrada  de
glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as
diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta,
portanto,  em  acúmulo  de  glicose  no  sangue,  a  chamada  hiperglicemia.  A grande
maioria  dos  casos  de  diabetes  está  dividida  em  dois  grupos:  Diabetes  Tipo  1  e
Diabetes Tipo 2. A Diabetes Tipo 1 (DM 1) é resultado da destruição das células beta
pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo
próprio organismo contra as células beta, levando à deficiência de insulina.

Nesses  casos,  pode  ser  detectada  em  exames  de  sangue  a  presença  desses
anticorpos, que são: ICA, IAAs, GAD e IA-2. Eles estão presentes em cerca de 85% a
90% dos casos de diabetes tipo 1, no momento do diagnóstico. Em geral, costuma
acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeada em pessoas de
qualquer idade. Já a diabetes tipo 2 (DM 2) é responsável pela grande maioria dos
casos, aproximadamente em 90% dos pacientes diabéticos, nos quais a insulina é
produzida  pelas  células  beta pancreáticas;  porém,  sua  ação  está  dificultada,
caracterizando  um  quadro  de  resistência  insulínica.  Esse  quadro  levará  a  um
aumento da produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais e,
quando isso não é mais possível, surge a diabetes. Diante do exposto, enfatizamos
que o objetivo desta proposição é permitir que milhões de brasileiros que enfrentam a
diabetes possam fazer seu tratamento de forma adequada, otimizando a utilização
dos recursos do SUS, ao se prescrever  o tratamento adequado a cada paciente,
proporcionando-se uma melhor qualidade de vida a essas pessoas, evitando-se que o
tratamento  implique  agravos  a  sua  saúde.  Sendo  a  proposição  meritória  e  de
importância indiscutível,  espero o apoio de meus pares para a sua aprovação por
esta Assembleia Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 26/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.074/2013)

Declara de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba,
com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo de

Além Paraíba, com sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo de Além Paraíba, com sede no

Município de Além Paraíba, fundada em 10/4/1903, é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos,  que tem como finalidade aliviar  a miséria espiritual  e material  dos que
vivem em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade São Vicente de Paulo de
Além Paraíba, em mais de 110 anos de atuação, vem promovendo o desenvolvimento
de suas atividades sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião, com
uma atuação extremamente meritória  e a entidade, portanto,  é merecedora de se
tornar  de  utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua
elevada missão.  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 27/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.710/2011)

Institui, no âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de
Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído,  no  âmbito  dos  hospitais  da  rede  pública  de  saúde  do

Estado,  o  Programa  de  Cirurgia  Plástica  Reconstrutiva  da  Mama,  destinado  às
mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama, decorrente da utilização
de técnicas aplicadas no tratamento do câncer de mama.
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Art.  2º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo,  mediante  a  regulamentação  desta  lei,
implantar o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama em todas as suas
etapas e especificações científicas e ainda:

I  -  definir  o  envolvimento  de  cada  uma das  unidades  de  saúde  envolvidas  no
tratamento do câncer de mama;

II  -  estabelecer  que hospitais  da rede pública  estadual  de saúde estão aptos a
acolher o programa;

III  -  estabelecer  os  critérios  e  procedimentos  relativos  à  inscrição  da  mulher
interessada e ao prazo para o seu atendimento;

IV - consignar a possibilidade de escolha, pela mulher mastectomizada, da melhor
técnica aplicada ao seu caso, segundo orientação médica;

V - determinar que todos os hospitais que façam a mastectomia ofereçam o serviço
de cirurgia plástica reconstrutiva da mama.

Art. 3º - Poderá o Poder Executivo, mediante convênio com entidades públicas ou
privadas  de  ensino  superior,  no  âmbito  da  medicina,  enfermagem,  ciências
biomédicas e psicologia, bem como outras entidades e hospitais públicos ou privados,
criar o Centro de Estudos para o Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas Aplicadas à
Reconstituição  Mamária,  visando  ao  aperfeiçoamento  das  técnicas  cirúrgicas
existentes, bem como à divulgação dos resultados científicos e práticos alcançados
pelo programa.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  A  reconstrução  da  mama  possibilita,  além  da  recomposição  da

anatomia, a recuperação da autoestima, da feminilidade e a melhora da qualidade de
vida  das  pacientes.  O câncer  de mama é  uma das doenças mais  temidas pelas
mulheres devido a sua alta frequência e a seus efeitos psicológicos, que afetam a
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sexualidade e a própria imagem pessoal.  Raro antes dos 35 anos de idade,  mas
muito  presente  acima  dessa  faixa  etária,  sua  incidência  cresce  rápida  e
progressivamente. As estatísticas indicam o aumento de sua frequência tantos nos
países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS -, nas décadas de 1960 e de
1970 registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por
idade nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes. Segundo
dados do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, o câncer de mama é o segundo tipo
mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres. Por outro lado, os seios são
um símbolo da feminilidade, uma vez que a mama é um dos símbolos da identidade
feminina. A sua extração para tratamento do câncer significa muito para a mulher,
tanto do ponto de vista físico quanto do psicológico. Portanto, sua reconstrução é de
suma importância para que a paciente recupere a autoestima, auxiliando, assim, o
tratamento do câncer e o restabelecimento do convívio social.

A reconstrução  da mama é  geralmente  indicada  após  a  retirada  de um câncer
mamário.  O  tipo  de  cirurgia  para  reconstrução  da  mama varia  de  acordo  com  o
tamanho e localização do tumor, o biótipo da paciente e o volume da mama. A cirurgia
de reconstrução da mama é assegurada pelo Sistema Único de Saúde - SUS - desde
1999, um direito que foi  garantido às mulheres pela Lei nº 9.797, de 1999, tendo
como origem o  Projeto  de  Lei  nº  3.769/1997,  da  deputada federal  mineira  Maria
Elvira, que foi uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres no Congresso
Nacional.

Os  procedimentos cobertos  incluem o  implante  da  prótese de silicone.  A saúde
suplementar  também  prevê  a  cirurgia  plástica  reconstrutiva  da  mama  após  o
tratamento  para  retirada  de  câncer.  Esta  proposição  já  foi  aprovada  em  outros
estados da Federação, como é o caso de São Paulo, e seu objetivo é proporcionar o
acesso  à  cirurgia  plástica  reconstrutiva  da  mama  a  todas  as  mulheres  que  o
desejarem, incentivando, disponibilizando e ampliando o acesso a este tão importante
procedimento,  para  que  as  mulheres  tratadas  de  câncer  de  mama  tenham  uma
qualidade de vida digna.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 28/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.166/2014)

Institui o Dia Estadual do Fusca.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Fusca, a ser celebrado, anualmente, no

dia 18 de fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  fusca,  da  Volkswagen,  começou  a  ser  produzido  na  Alemanha,

sendo seu projeto idealizado por Ferdinand Porsche. Os primeiros protótipos ficaram
prontos em 1936,  e  sua comercialização em larga escala  começou em 1938.  No
Brasil, o modelo chegou apenas na década de 1950.

Esse  veículo  foi  incorporado  pela  cultura  de  nosso  país,  de  modo  que  os
proprietários desenvolvem um grande afeto por ele, tomando-o como parte da família.
A paixão pelo fusca vem atravessando gerações, e o número de colecionadores e de
fãs-clubes vêm aumentando de forma significativa.

Em Belo Horizonte, o Clube do Fusca Belo Horizonte vem conquistando cada vez
mais espaço nos eventos que realiza e um número cada vez maior de admiradores.
Tal clube detém um recorde difícil de ser batido: em 2012, seu presidente e fundador,
Amauri Lúcio de Oliveira, junto com sua esposa, Silvana, realizou uma comemoração
que contou com a presença de 117 fuscas, que desfilaram pelas principais avenidas
da capital.

No dia 18 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro, Amauri veio a falecer em um
trágico  acidente.  Os  integrantes  do  ilustre  clube  pretendem  homenagear  seu
fundador, mantendo viva sua memória e reconhecendo seus esforços no incentivo à
preservação e à difusão da memória do fusca. Instituir o Dia Estadual do Fusca, a ser
celebrado,  anualmente,  no  dia  18  de fevereiro,  é  uma forma de concretizar  essa
homenagem. Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 29/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.703/2014)

Institui o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres,

a ser comemorado anualmente em 29 de setembro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O tráfico  de animais  é o  terceiro maior  comércio  ilegal  do mundo,

perdendo apenas  para  os  tráficos de  armas  e de  drogas.  O  volume de recursos
envolvido é enorme, tanto que a atividade funciona nos moldes do crime organizado,
característica  já  plenamente  comprovada  pelos  órgãos  ambientais  e  autoridades
policiais que atuam na área no Brasil e em outros países.

São  cada vez mais  constantes  as  incursões  nas  matas  tropicais  em  busca  de
animais para fomentar o tráfico nacional e internacional. Manter animais silvestres em
cativeiro continua sendo um hábito cultural da população brasileira, para exibi-los em
forma  de  coleções  ou  destiná-los  a  estudos  científicos  e  à  produção  de
medicamentos e afins.

O tráfico da fauna silvestre possui  características peculiares quanto às espécies
comercializadas e ao destino que elas têm ao chegar aos mercados internacionais.
As ações ilícitas podem ser divididas em três modalidades com objetivos distintos:
animais para colecionadores particulares e zoológicos, animais para fins científicos e
animais para comercialização em pet shops. Cada uma dessas modalidades requer
atenção e meios de combate específicos.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma -,
cerca de cem espécimes desaparecem por dia da face do planeta, sendo o comércio
ilegal uma das principais causas dessa tragédia. O tráfico de animais silvestres no
Brasil  é  responsável  pelo  desaparecimento  de  aproximadamente  38  milhões  de
espécimes por ano.



489
____________________________________________________________________________

Estima-se que, de cada 10 animais traficados, apenas 1 chega ao seu destino final.
Os outros 9 acabam morrendo no momento da captura ou durante o transporte. Todos
os animais traficados sofrem no esquema montado pelos traficantes, que inclui como
práticas desde anestesiá-los para que pareçam dóceis e mansos até furar os olhos
das aves para que não enxerguem a luz do sol e não cantem, evitando chamar a
atenção da fiscalização.

O combate ao tráfico de animais passa necessariamente por uma conscientização
da sociedade e dos órgãos ambientais sobre o dano ecológico e social provocado por
essa  atividade  criminosa.  Com  essa  perspectiva,  a  criação  do  Dia  Estadual  de
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a ser comemorado anualmente em 29 de
setembro, Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens, oferecerá à
sociedade a oportunidade e o estímulo para o debate dos problemas e a busca de
soluções para esse crime, que tem colocado diversas espécies de animais em vias de
desaparecer para sempre da natureza.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 30/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.810/2012)
Veda o licenciamento ou sua revalidação para a comercialização de medicamentos

manipulados  por  farmácias  e  ervanárias  sem  a  respectiva  bula,  nos  termos  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Observados os preceitos contidos no art. 21 da Lei Federal n° 5.991, de 17

de  dezembro  de  1973,  fica  vedado  o  licenciamento  ou  sua  revalidação  para  a
comercialização de medicamentos manipulados por farmácias e ervanárias, sem a
respectiva bula, nos termos desta lei.

Art.  2° - Atendidas as especificações impostas pela legislação federal,  além das
informações contidas na rotulação da embalagem do medicamento, a bula de que
trata o art. 1º deverá conter ainda as seguintes informações ao paciente consumidor:

I - nome e número do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais - CRM-MG - do médico prescritor;
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II - nome do paciente e demais qualificações;
III - número de registro da formulação no Livro de Receituário;
IV - data da manipulação;
V -  número do Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica -  CNPJ -  da farmácia de

manipulação ou ervanária;
VI - endereço completo e formas de contato com a farmácia de manipulação ou

ervanária;
VII - nome do farmacêutico responsável com o respectivo número do registro no

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF-MG -;
VIII - tipos de tratamentos indicados pelo medicamento;
IX - composição do medicamento;
X - ação esperada do medicamento e mecanismo de ação;
XI - cuidados para a conservação do medicamento;
XII - prazo de validade;
XIII - indicações para o caso de gravidez e lactação;
XIV - cuidados para administração do medicamento;
XV - hipóteses de interrupção do tratamento;
XVI - reações adversas;
XVII - contraindicações;
XVIII - a farmacocinética;
XIX - a farmacodinâmica;
XX - advertências para o uso do medicamento;
XXI - precauções no uso do medicamento;
XXII - interações medicamentosas;
XXIII - eventos e experiências clínicas adversas;
XXIV - posologia;
XXV - questões relativas a superdosagem;
XXVI - especificações da bioequivalência.
Art. 3° - Além das especificações constantes do art.  2º, a bula deverá conter as

seguintes advertências:
I - manter o medicamento sempre fora do alcance de crianças;
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II - manter o medicamento em embalagem original, fechado, guardado ao abrigo da
luz, do calor e da umidade excessiva;

III  -  não guardar  o  medicamento  em  armários  de  banheiro  ou  perto  de  pias  e
lavatórios;

IV - não usar medicamentos sem orientação médica;
V - em caso de reações adversas, suspender o uso do medicamento e procurar

orientação de quem o prescreveu;
VI - não utilizar o medicamento com prazo de validade vencido;
VII - não ingerir bebidas alcoólicas com medicamentos;
VIII  -  em  caso  de  alteração  de  cor,  odor,  consistência  ou  sabor,  procurar  o

farmacêutico para esclarecimentos;
IX - nunca fornecer medicamento que foi manipulado para outra pessoa e vice-

versa;
X - tomar o medicamento corretamente, conforme indicação do médico.
Art. 4° - As farmácias de manipulação e ervanárias terão o prazo de cento e oitenta

dias para adequarem-se às disposições desta lei.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Trata-se de proposta de legislação estadual suplementar à legislação

federal,  perfeitamente  autorizada  pela  norma  superior.  O  licenciamento  para  que
farmácias  de  manipulação  e  ervanárias  possam  atuar  legalmente  é  dado  pelo
Ministério  da  Saúde e  pelos  órgãos  sanitários  dos  estados  federados  através  de
legislação suplementar à lei federal.

A  fiscalização  das  farmácias,  da  mesma  forma,  também  afeta  a  legislação
suplementar. Os estados podem, então, legislar  sobre licenciamento e fiscalização
naquilo que não contrarie a legislação federal e as demais normas satélites, como
resoluções  e  portarias,  de  forma especial  advindas  do  Sistema Único  de  Saúde,
através de seu órgão de vigilância, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A fim de facilitar a análise desta proposta pelos nobres pares desta Casa de Leis,
de  forma  especial  nas  doutas  comissões  permanentes,  pedimos  atenção  ao  que
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dispõem os seguintes dispositivos das normas federais relativas a medicamentos de
farmácias e ervanárias:

“Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973.
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos

farmacêuticos e correlatos e dá outras providências.
Art.  1°  -  O  controle  sanitário  do  comércio  de  drogas,  medicamentos,  insumos

farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege-se por esta lei.
Art. 2° - As disposições desta lei abrangem as unidades congêneres que integram o

serviço  público  civil  e  militar  da  administração  direta  e  indireta,  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e demais entidades paraestatais, no que
concerne aos conceitos, definições e responsabilidades.

(...)
Art. 21 - O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição e a importação

ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será
exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo órgão sanitário
competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em conformidade com a
legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as disposições desta
lei.

(...)
Art.  24  -  A licença  para  financiamento  do  estabelecimento  será  expedida  após

verificação da observância das condições fixadas nesta lei e na legislação supletiva.
(...)
Art. 32 - As licenças poderão ser suspensas, cassadas ou canceladas no interesse

da  saúde  pública,  mediante  despacho  fundamentado  da  autoridade  competente,
assegurado o direito de defesa em processo administrativo, instaurado pelo órgão
sanitário.

(...)
Art.  44  -  Compete aos órgãos de fiscalização sanitária  dos Estados,  do Distrito

Federal e dos Territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei,
para verificação das condições de licenciamento.

Art. 45 - A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
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e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, pelos Estados,
Distrito Federal e Territórios, através de seus órgãos competentes.

Art. 46 - No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de
drogas,  medicamentos,  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  a  fiscalização
apreenderá duas unidades de produto, das quais uma será remetida para exame no
órgão  sanitário  competente,  ficando  a  outra  em  poder  do  detentor  do  produto,
lavrando-se o termo de apreensão, em duas vias, que será assinado pelo agente
fiscalizador, e o termo de apreensão em duas vias, que será assinado pelo agente
fiscalização  e  pelo  responsável  técnico  pelo  estabelecimento,  ou  seu  substituto
eventual e, na ausência deste, por duas testemunhas.

Parágrafo único - Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, será
lavrado auto de infração, aplicando-se as disposições constantes do Decreto Lei n°
785(*), de 25/08/69.”

“Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976.
Dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  a  que  ficam  sujeitos  os  medicamentos,  as

drogas,  os  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  cosméticos,  saneante  e  outros
produtos, e dá outras providências.

Art. 1° - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta lei os
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei n°
5.991,  de  17/12/73,  bem como os  produtos de  higiene,  os  cosméticos,  perfumes,
saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante
definidos.

Art. 2° - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar,
fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos
de que trata o art. 1° as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e
cujos  estabelecimentos hajam sido  licenciados  pelo  órgão sanitário  das Unidades
Federativas em que se localizem.

(...)
Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou

comerciais que exerçam as atividades de que trata esta lei, dependerá de haver sido
autorizado  o  funcionamento  da  empresa  pelo  Ministério  da  Saúde  e  de  serem
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atendidas,  em cada estabelecimento,  as  exigências  de  caráter  técnico e sanitário
estabelecidas  em  regulamento  e  instruções  do  Ministério  da  Saúde,  inclusive  no
tocante  à  efetiva  assistência  de  responsáveis  técnicos  habilitados  aos  diversos
setores de atividades.

Parágrafo único -  Cada estabelecimento terá  licença específica e independente,
ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa.

Art.  52  -  A legislação  local  supletiva  fixará  as  exigências  e  condições  para  o
licenciamento dos estabelecimentos a que se refere esta lei, observados os seguintes
preceitos:

(...)
Art. 80 - As atividades de vigilância sanitária de que trata esta lei serão exercidas:
I  -  no  plano  federal,  pelo  Ministério  da  Saúde,  na  forma  da  legislação  e  dos

regulamentos;
II - nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios,

observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva”.
É  importante  ressaltar  que,  atualmente,  os  medicamentos  comercializados  são

entregues  aos  consumidores  sem  serem  acompanhados  da  bula,  afrontando  as
indicações da legislação sanitária pertinente e também da Lei do Consumidor, que
garante o direito à informação sobre os produtos que estão sendo adquiridos.

O mérito desta proposição é inquestionável, pois consideramos que o Estado não
pode permitir que medicamentos sejam vendidos sem a devida informação. No mês
de  dezembro de  2011,  os  mineiros,  estarrecidos,  acompanharam  12  mortes  que,
investigadas pela Polícia Civil, teriam sido causadas pela ingestão do medicamento
Secnidazol  500mg,  fabricado  por  uma farmácia  de  manipulação  que  funciona  no
Município de Teófilo Otôni, Vale do Mucuri.

Por outro lado, no Brasil existem inúmeras denúncias de venda de medicamentos
manipulados  até  mesmo sem prescrição  médica.  A regulamentação proposta  tem
caráter  preventivo  e  visa  garantir  a  saúde  dos  mineiros.  É  fundamental  salientar,
ainda,  que o  medicamento  manipulado é  feito  especificamente para  um paciente,
diferentemente  dos  medicamentos  convencionais,  que  são  industrializados  em
grande escala.
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Por essa razão, todas as informações sobre o médico prescritor, sobre a farmácia e
principalmente sobre o responsável  técnico que manipulou o produto devem estar
presentes  na  bula,  documento  que  se  vinculará  à  rotulação  da  embalagem  do
medicamento. Trata-se de uma bula específica para o medicamento personalizado.

Diante do exposto e pela importância da matéria, contamos com o apoio de nossos
pares  para  aprovação  deste  projeto,  que  obriga  as  farmácias  e  ervanárias  à
manipulação com bula e o órgão sanitário fiscalizador estadual a garantir esse direito
aos consumidores mineiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 31/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.730/2013)

Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde
do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 82 - (...)
§ 3º - Consideram-se submetidos ao controle e fiscalização sanitária, sem prejuízo

das disposições complementares estabelecidas em legislação estadual ou municipal,
os banheiros públicos ou de uso público.”.

Art. 2º - O art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 83 - (...)
§ 1°  -  Os banheiros públicos ou de uso público individuais  e coletivos utilizarão

torneiras,  porta-papel,  dispensadores de sabão,  válvulas  de descarga e portas  de
entrada principal com sistemas que dispensem o uso das mãos pelo usuário.

§ 2° - No lugar das portas de entrada principal dos banheiros públicos ou de uso
público  individuais  e  coletivos,  poderão ser  adotadas  soluções arquitetônicas com
paredes paralelas que assegurem os mesmos efeitos do ponto de vista do controle
dos riscos de contaminação dos usuários, ou seja, não possuir qualquer obstáculo
que necessite de maçaneta (fechadura) para o acesso.
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§ 3° - No controle e fiscalização do disposto nos parágrafos anteriores os órgãos
estaduais  de  vigilância  sanitária  atuarão  supletivamente  aos  órgãos  municipais
responsáveis por obras e edificações.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei  proposto traz medida simples, mas extremamente relevante,  no
campo  da  saúde  pública.  Prevê  que  os  banheiros  públicos  ou  de  uso  público
individuais e coletivos utilizem sistemas que dispensem o uso das mãos pelos seus
usuários,  evitando a contaminação por  bactérias  e  outros  agentes  causadores  de
doenças.

Cabe registrar ainda que, para assegurar um prazo razoável para a adaptação dos
estabelecimentos às regras , está previsto prazo de um ano para a plena aplicação da
lei.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto, revestido de interesse público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 32/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.690/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves 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 Ribeirão das

Neves o imóvel com área de 63.206m² (sessenta e três mil duzentos e seis metros
quadrados) localizado na Praça da Esplanada, no Município de Ribeirão das Neves.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput deste artigo destina-se à instalação
de uma unidade de ensino superior.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves o imóvel
com área de 63.206m², localizado na Praça da Esplanada, em Ribeirão das Neves,
conhecido como Penitenciária José Maria Alkimin.

A penitenciária  se encontra em perímetro urbano,  especificamente no centro  do
Município  de  Ribeirão das  Neves,  o  que causa grandes  transtornos à  mobilidade
urbana, assim como insegurança para a população nevense. Apesar de ainda abrigar
mais de 1.000 detentos, há muito a penitenciária deixou de cumprir seus objetivos
iniciais, como penitenciaria agrícola.

Por outro lado, a proposição prevê a utilização do bem para o funcionamento de
unidade de ensino superior, em benefício dos moradores da localidade. Portanto, o
que  se  pretende  é  garantir  a  melhoria  das  condições  de  vida  da  população e  a
otimização do uso do imóvel. Para tanto, é importante que o imóvel seja incorporado
ao patrimônio municipal, de forma que possa receber recursos de seu orçamento.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto, uma vez que é revestido de interesse público.

- 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 33/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.847/2012)

Assegura a certificação de controle de qualidade dos exames de mamografia nos
hospitais das redes particular e pública de saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigados os hospitais e as clínicas de radiodiagnóstico das redes

privada e pública do Estado de Minas Gerais que realizam o exame de mamografia a
fornecer selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia em todos os
exames efetuados.
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Art.  2º  -  O  médico  responsável  pelo  laudo  do  exame  de  mamografia  deverá
obrigatoriamente  ser  especialista  em  radiodiagnóstico  ou  possuir  titulação  de
especialista em mamografia expedida por sociedade médica legalmente reconhecida.

Art. 3º - O exame de mamografia só poderá ser realizado por técnico em radiologia
nas instituições hospitalares referidas no caput do art. 1º desta lei.

Art.  4º  -  A infração às disposições desta lei,  cuja  fiscalização ficará a cargo da
Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, acarretará as
seguintes  penalidades  aos  hospitais  e  às  clínicas  de  radiodiagnóstico  das  redes
privada e pública:

I - advertência;
II - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

após  a  primeira  advertência,  valor  que  será  cobrado  em  dobro  em  caso  de
reincidência;

III - interdição do estabelecimento;
IV  -  descredenciamento  da  instituição  de  saúde  junto  à  Superintendência  de

Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.
Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Esta proposição tem por finalidade assegurar a qualidade dos exames

de mamografia realizados pelos hospitais e pelas clínicas de radiodiagnóstico das
rede  privada  e  pública  de  saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  possibilitando  a
detecção  precoce  do  câncer  da  mama.  Este  projeto  se  baseia  no  incontestável
consenso médico de que a mamografia, atualmente, é o método mais eficaz para o
diagnóstico precoce do câncer da mama. Um exame com alto padrão de qualidade
pode visualizar,  em 85% a 90% dos casos, um tumor dois anos antes de ocorrer
acometimento ganglionar, em mulheres com mais de 50 anos de idade.

O câncer da mama representa o segundo tipo mais frequente na população geral e
o mais comum entre as mulheres, constituindo a primeira causa de morte entre as
mulheres no Brasil.  Os altos  índices de mortalidade se devem à detecção tardia,
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levando a tratamentos agressivos, que geralmente não são bem-sucedidos.
Nos casos em que a detecção é feita precocemente, o índice de cura é alto, e a

qualidade de vida é garantida. Desde 2003 as neoplasias malignas são a segunda
causa de morte na população,  representando quase 17% (140 mil)  dos óbitos  de
causa conhecida notificados em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade
do Ministério da Saúde.

Apenas as doenças circulatórias matam mais que o câncer, em torno de 27,9% do
total de mortes no mundo. O aumento global na sobrevida de mulheres com câncer
da mama ocorre principalmente para os casos em que a doença se encontra em
estágios  clínicos  iniciais.  Nos  Estados  Unidos,  considerando  a  sobrevida  de
1.300.000  mulheres  com  a  doença,  em  10  anos  de  seguimento  (1985  a  1996),
apenas 5% a 12% das pacientes em estágio inicial (0, I ou II) morreram; porém, para
os casos mais avançados (III ou IV) cerca de 90% foram a óbito (Bland “et al”, 1998).
O câncer da mama apresenta um prognóstico relativamente bom, se diagnosticado e
tratado  oportunamente.  De  acordo  com  dados  do  Ministério  da  Saúde,  60% dos
casos no Brasil são detectados em estágios avançados, o que tem por consequência
o aumento de recidivas, o aparecimento de metástases e a redução da sobrevida.

Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%, aumentando
nos países desenvolvidos para 73%. Nos países em desenvolvimento fica em torno
de 57%. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, realizadas entre 1999 e
2003 revelaram que, nesse período, apenas 3,35% dos casos da câncer da mama
receberam diagnóstico no começo da doença (MS-Inca, 2003).

A prevenção secundária do câncer da mama, embora não totalmente possível, se
dá  pela  realização  periódica  de  exame  clínico  e  radiológico,  sendo  a  principal
estratégia de rastreamento da doença. Por outro lado, é importante ressaltar que a
diferença radiográfica entre o tecido normal e o doente é extremamente tênue.

Dessa forma, a alta qualidade do exame é indispensável para alcançar resolução
de alto contraste que permita um diagnóstico correto. Foi o que demonstrou estudo
realizado pelo Inca em 53 clínicas de mamografia nos Municípios de Goiânia, Porto
Alegre e Belo Horizonte e na Paraíba, revelando que apenas 66% dos serviços de
mamografia credenciados pelo SUS atendem às normas e aos padrões de qualidade
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estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia.

Outro aspecto de destaque é a constatação científica de que ocorrem defeitos no
processamento do filme que comprometem o resultado final da imagem, podendo
resultar  em  informações  incompletas  ou  mascaradas.  Há  numerosos  tipos  de
problemas na obtenção da imagem, como os que podem ocorrer com o processador,
o desempenho do técnico de radiologia, o mamógrafo ou o paciente, resultando na
degradação da imagem obtida. Acresça-se a isso a falta de especialização do médico
que emite o laudo do exame.

Por  essa  razão,  é  fundamental  exigir  a  especialização  em  radiodiagnóstico  do
médico  responsável  pelo  laudo  da  mamografia,  para  que  se  alcance  o  elevado
padrão necessário para  que o  exame mamográfico siga protocolos  rígidos e pré-
estabelecidos.  Do  mesmo  modo,  consideramos  ser  essencial  a  exigência  que  o
mamógrafo seja operado conforme suas especificações por  técnico em radiologia
devidamente credenciado, principalmente pelo fato de que aumentou o número de
exames de mamografia realizados no Brasil depois da sanção da Lei nº 11.664, de
2008, que, no caput do art. 2º, combinado com o inciso III, determina que “o Sistema
Único  de  Saúde  -  SUS,  por  meio  dos  seus  serviços,  próprios,  conveniados  ou
contratados, deve assegurar:

(...)
III  -  a  realização  de  exame  mamográfico  a  todas  as  mulheres  a  partir  dos  40

(quarenta) anos de idade;”.
Eis o objetivo desta proposição: possibilitar que as cidadãs mineiras que realizarem

o exame de mamografia tenham a certeza de que receberão o diagnóstico correto.
Sendo a  proposição de mérito  e de  importância  indiscutível,  espero  o apoio de

meus pares a que seja aprovada por esta Assembleia.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 34/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.805/2013)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé terreno

com área  de  50.000m² (cinquenta  mil  metros  quadrados),  localizado na  Fazenda
Santa Rita ou Leblon, nesse Município, registrado sob a matrícula 9.233, Livro 2 H, à
fl. 227, cujo registro se encontra no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Muriaé.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção da sede da Associação de Proteção aos Condenados - Apac - de Muriaé.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Muriaé de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município. Esta proposição visa a atender ao
interesse  público,  o  Executivo  Municipal  solicita  a  doação  do  imóvel,  a  fim  de
incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse social e para a
construção da sede da Associação de Proteção aos Condenados - Apac - de Muriaé.
Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº  138/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/2/2015, em João
Monlevade, que resultou 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. (- À Comissão de Segurança
Pública.)
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Nº  139/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
promoção dos militares mencionados no Reds 2015-001663028-001 e no Boletim de
Ocorrência M7133-2015-80162729, por ato de bravura que resultou no salvamento de
duas pessoas idosas e de um homem com deficiência mental, vítimas do incêndio
que destruiu a residência em que moravam, em Pouso Alegre.

Nº  140/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
implementação do Programa Fica Vivo no Município de Belo Oriente.

Nº  141/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a instalação
de um batalhão de Polícia Militar no Município de Pará de Minas.

Nº  142/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais da Secretaria
Municipal  de  Serviços  Urbanos  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  seja
intensificada a fiscalização nos bairros adjacentes ao Estádio Governador Magalhães
Pinto, para coibir e punir eventuais comerciantes informais de alimentos.

Nº  143/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de
Justiça,  à  presidência  do  Tribunal  de  Justiça  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,
juntamente com as notas taquigráficas da 34ª Reunião Ordinária dessa comissão,
pedido  de  providências  para  avaliar  os  procedimentos  de  adoção  de  filhos  de
usuárias  de substâncias entorpecentes,  conforme a Recomendação nº 6/2014,  do
Ministério  Público,  por  intermédio  dos  promotores  de  justiça  da  Infância  e  da
Juventude,.

Nº  144/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
reimplementação de uma companhia da Polícia Militar em Belo Oriente.

Nº 145/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 201ª Cia.
TM  pela  operação  realizada  em  11/2/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na



503
____________________________________________________________________________

apreensão de  armas  de fogo,  carregadores,  munição,  drogas  e  na  prisão de um
homem.

Nº  146/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso
para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 2015, tendo em vista a
possibilidade  de  aproveitamento  de  todos  os  excedentes  para  recomposição  do
efetivo da instituição.

Nº  147/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso
para o quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar, Edital nº 13/2012, tendo em vista
a possibilidade de aproveitamento de  todos os excedentes para recomposição do
efetivo da instituição.

Nº  148/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao corregedor-geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  a
conclusão  da  Sindicância  Administrativa  nº  216.488/2014,  instaurada  contra  o
delegado de Polícia Civil Vinícius da Costa Miguel, e sobre as providências adotadas
quanto a comentários postados pelo delegado nas redes sociais a respeito da ação
parlamentar  do  deputado  Sargento  Rodrigues  no  que  tange  aos  agentes
penitenciários contratados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  149/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao promotor de justiça de Defesa da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte pedido de informações sobre o número de crianças filhas de mães usuárias
de substâncias  entorpecentes encaminhadas para  a  adoção nos anos de 2013 e
2014. (- À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  125/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 71/2011.
Nº  126/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 73/2011.
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Nº  127/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 259/2011.

Nº  128/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 260/2011.

Nº  129/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 334/2011.

Nº  130/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 356/2011.

Nº  131/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 357/2011.

Nº  132/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 424/2011.

Nº  133/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.596/2011.

Nº  134/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.823/2011.

Nº  135/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.858/2011.

Nº  136/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.027/2011.

Nº  137/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.076/2011.

Nº  138/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.290/2011.

Nº  139/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.946/2012.

Nº  140/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.986/2012.

Nº  141/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.000/2012.

Nº  142/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.332/2012.
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Nº  143/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.366/2012.

Nº  144/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.374/2012.

Nº  145/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.512/2012.

Nº 146/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.022/2014.

Nº  147/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.582/2012.

Nº 148/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.906/2014.

Nº  149/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.800/2013.

Nº  150/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.922/2013.

Nº  151/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.959/2013.

Nº  152/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.960/2013.

Nº  153/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.706/2013.

Nº  154/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.061/2013.

Nº  155/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.986/2014.

Nº  156/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.238/2014.

Nº  157/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.457/2014.

Nº  158/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.535/2014.
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Nº  159/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.581/2014.

Nº  160/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Resolução nº 4.959/2014.

Nº  161/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Complementar nº 52/2013.

Nº  162/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Complementar nº 65/2014.

Nº 163/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.946/2011.

Nº 164/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.758/2011.

Nº 165/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.595/2012.

Nº 166/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.772/2013.

Nº 167/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.773/2013.

Nº 168/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.064/2013.

Nº 169/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.506/2013.

Nº 170/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.632/2014.

Nº 171/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.633/2014.

Nº 172/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 604/2011.

Nº 173/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 682/2011.

Nº 174/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 683/2011.
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Nº 175/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 685/2011.

Nº 176/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 689/2011.

Nº 177/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 694/2011.

Nº 178/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 698/2011.

Nº 179/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 700/2011.

Nº 180/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 704/2011.

Nº 181/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 791/2011.

Nº 182/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.402/2011.

Nº 183/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.461/2011.

Nº 184/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.226/2011.

Nº 185/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.370/2011.

Nº 186/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.506/2011.

Nº 187/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.623/2011.

Nº 188/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.900/2012.

Nº 189/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.965/2012.

Nº 190/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.983/2012.
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Nº 191/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.012/2012.

Nº 192/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.041/2012.

Nº 193/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.095/2012.

Nº 194/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.224/2012.

Nº 195/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.248/2012.

Nº 196/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.249/2012.

Nº 197/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.261/2012.

Nº 198/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.406/2012.

Nº 199/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.700/2013.

Nº 200/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.702/2013.

Nº 201/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.763/2013.

Nº 202/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.167/2013.

Nº 203/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.426/2013.

Nº 204/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.508/2013.

Nº 205/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Resolução nº 4.853/2014.
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Educação e  dos deputados João Leite,  Duarte  Bechir,  Ivair  Nogueira  e Noraldino
Júnior,  Gustavo  Corrêa  (2),  Durval  Ângelo,  Rogério  Correia  (3),  Luiz  Humberto
Carneiro, Agostinho Patrus Filho (5), Dirceu Ribeiro e Antonio Lerin.

Questão de Ordem
O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  presidente  Hely  Tarqüínio.

Cumprimento V.  Exa.  e os  demais deputados e deputadas que iniciam mais esta
semana na atividade parlamentar. Sr. Presidente, o que me traz a esta questão de
ordem é a preocupação e o sentimento não somente meu, mas também de todos os
parlamentares  que  vêm  acompanhando  todo  o  desenrolar  da  questão  dos
designados, ou seja, da Lei nº 100. Estamos acompanhando isso. Como advogado,
tenho  dado  um  olhar  muito  especial  a  toda  a  tramitação  da  ação  de
inconstitucionalidade  que  está  no  STF.  Quem  acompanha  poderá  verificar,  Sr.
Presidente, que já temos um julgamento para o próximo dia 5 de março, a fim de
julgar os embargos de declaração, que foram aforados pelo governo Alberto Pinto
Coelho por meio da Advocacia-Geral do Estado - diga-se de passagem, muito bem
fundamentados -, buscando a suspensão dos efeitos da liminar que, com certeza, já
significa  a  dispensa  dos  59  mil  servidores  da  educação.  Esse  assunto  tem
preocupado demais não somente o Estado mas também nós, parlamentares. Houve a
tramitação de uma PEC, e várias outras ações já foram feitas. Portanto, considerando
que  a  data  está  próxima  e  que  o  próprio  ministro  Toffoli  será  o  relator  desse
julgamento no dia 5, temos ciência de que o secretário da Casa Civil do atual governo
está buscando uma audiência para se reunir com os ministros, a fim de demonstrar a
lesão, o perigo e principalmente a situação em que ficarão os servidores do Estado,
caso seja efetivamente transitada em julgado a decisão da Adin, que está marcada
para o dia 1º de abril. Sr. Presidente, quero, neste momento, unir-me ao secretário da
Casa  Civil  do  Estado  para  me  manifestar  também  em  nome  da  Comissão  de
Educação da qual faço parte, tendo como presidente o deputado Paulo Lamac, para
estarmos juntos nessa demanda. A questão é muito séria e preocupante para todos
nós. Principalmente teremos o julgamento de embargos de declaração - muito bem
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aforados  -,  pedindo a  suspensão da  dispensa dos servidores.  Os  recursos  estão
terminando, o prazo urge e a decisão judicial tem de ser cumprida. Sabemos que, de
acordo com o princípio elementar do direito, a ordem da Justiça efetivamente foi dada
para o ano da tramitação dos processos de aposentadoria. E o tempo está chegando.
Sendo assim, quero neste momento fazer  com que a Casa se una também e se
coloque à disposição do próprio governo,  que a Comissão de Educação também
compareça para juntar forças e demonstrar não só ao ministro Toffoli, mas também
aos outros ministros o sério prejuízo que terá o Estado de Minas Gerais. Quero dizer,
Sr.  Presidente,  que,  além  desses  servidores,  também  temos  outra  vertente,  os
trabalhadores das Apaes. Todos os que são designados, certamente com a decisão
no dia 1º  de abril,  caso não vingue o recurso interposto pela Advocacia-Geral  do
Estado nos embargos de declaração, automaticamente estarão dispensados. Então
estamos envolvidos numa situação emblemática, sofrendo há tempos - há um ano
estamos aí -, com tantos e tantos pronunciamentos. O momento é seriíssimo. Quero
que  a  Casa  se  debruce,  pois  os  servidores  da  educação  estão  aguardando  um
posicionamento. Todos nós, deputados, estamos preocupados com a decisão judicial.
Neste  momento,  além de desejar  boa sorte ao  secretário  da  Casa Civil,  também
gostaria que o Parlamento mineiro, através da própria comissão ou então por nosso
presidente,  Adalclever  Lopes,  que  muito  bem  poderá  representar  o  Parlamento,
dissesse  que  quando  votamos  a  Lei  nº  100  tínhamos  absoluta  certeza  de  sua
constitucionalidade e legalidade. Tanto é que isso ocorreu em 2004 e, posteriormente,
em 2007, pela ação de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da
República.  Então  não  é  justo  que  nada  façamos  em  momento  algum.  Está  aí  o
julgamento dos embargos de declaração, no próximo dia 5, e,  consequentemente,
uma  decisão  cruel,  uma  decisão  final  que  será  praticamente  já  anunciada  pelo
acórdão no dia 1º de abril vindouro. Quero deixar isso registrado. Também falo como
professor, em nome da nossa Comissão de Educação. Através de requerimento de
minha autoria aprovado na sexta-feira em nossa comissão, convidamos a secretária
de Educação para estar aqui e trazer sua sugestão. Nada importa mais do que todos
parlamentares de todas as frentes, de todas as correntes estarem unidos e, quem
sabe, estarem também nessa audiência, através de comissão da própria Assembleia,
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para  levar  a  preocupação  de  praticamente  100  mil  servidores  nos  embargos  de
declaração  que  estarão  sendo  decididos  no  próximo  dia  5.  Se  isso  não  vingar,
certamente  teremos  de cumprir  a  decisão no dia  1º  de  abril.  Portanto,  temos de
discutir a questão à luz da jurisprudência, à luz do direito. E o direito está aí, líquido e
certo, enfrentando com certeza as ações deste Parlamento. Agradeço a V. Exa. Já
ouvi sua preocupação, meu caro presidente Hely Tarqüínio, sobre sua querida Patos
de Minas, assunto de que temos falado muito, e também trataremos a questão dos
designados. Agora está chegando, dia 5, o julgamento dos embargos opostos, muito
bem fundamentados, até se decida a ação de inconstitucionalidade da função pública,
que não se decidiu ainda. Assim, acho mais justo ainda aguardarmos a decisão da
ação  de inconstitucionalidade  da  função  pública  do  que ir  para  o  enfrentamento.
Queremos dizer ao governo que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de
Educação,  fará  muita  questão  de  acompanhar,  de  expor  e  dizer  aos  ministros  o
prejuízo  nocivo às  famílias,  às  nossas Apaes e ao Estado de Minas Gerais.  Não
vamos  medir  a  força  pela  força.  Estamos  analisando  à  luz  da  jurisprudência,  da
legalidade e, principalmente, pelos princípios da ética e do respeito que tenho pelo
STF.

O presidente -  Registrem-se as palavras do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  mas
gostaria de informar ao deputado que essa incompatibilidade jurídica da Adin está
sendo perfeitamente analisada. O governo está estudando a melhor forma de resolver
o mérito, porque, no formal, cabem todos esses recursos que V. Exa. citou aqui com
muita propriedade, porque é conhecedor da matéria. Mas a informação que temos,
conforme  solicitação  do  nosso  governador  há  três  meses,  para  avaliar,  fazer
diagnóstico e compatibilizar orçamento, é que está no bojo das intenções do governo
dar solução a essa situação social. Tenho certeza de que o mérito triunfará, e até
agora ninguém foi prejudicado. É esperar uma solução para acolher aquelas pessoas
que, no imaginário delas, seriam prejudicadas. Jamais isso passa pela cabeça do
nosso  governador.  Haverá  uma  solução  até  o  dia  que  V.  Exa.  marcou,
aproximadamente a partir de 2 de abril, porque 1º de abril é o Dia da Mentira.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
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O deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde ao presidente desta reunião, deputado
Hely Tarqüínio, nosso decano na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aos meus
caros  colegas  deputados  e  deputadas  que  se  encontram  neste  Plenário.
Cumprimento todos os telespectadores,  deputado Alencar da Silveira Jr.,  que nos
acompanham pela TV Assembleia, TV criada e instituída por V. Exa. há alguns anos,
mas faço questão sempre de frisar que hoje tem qualidade bem superior àquela de
quando foi  criada,  graças  à  gestão  do  ex-presidente  desta  Casa,  deputado Dinis
Pinheiro, que fez com que o sinal chegasse a todos os mineiros de forma digital.
Cumprimento o público presente nas galerias. Quero dizer que o que me traz aqui
hoje são alguns motivos sobre os quais venho alertando todos os mineiros desde que
se passaram as últimas eleições.

Mas, antes de entrar no tema proposto, eu gostaria de publicamente agradecer o
voto de confiança que me foi dado pelos deputados que compõem o Bloco Coerência
e Verdade, que me conduziram à condição de líder desse bloco.

De  público,  quero  dizer  que  estarei  empenhado,  sem  medir  esforços,  para
corresponder  a  todos  os  anseios  e  desejos  dos  parlamentares  desse  bloco,
mantendo, sobretudo, o que o próprio nome do bloco faz questão de dizer: coerência
e verdade. Procuraremos continuar o nosso trabalho com a coerência pautada pelos
deputados que ali se encontram. Muitos deles foram base de sustentação do governo
Aécio  Neves  e,  posteriormente,  dos  governos  Antonio  Anastasia  e  Alberto  Pinto
Coelho.

Temos no bloco 22 parlamentares, homens e mulheres, que defenderam os últimos
governos de forma coerente, tendo sempre a convicção de que as medidas e ações
tomadas por eles eram as melhores para o Estado de Minas Gerais. Então, Deputado
Mourão, gostaria de agradecer o voto de confiança de todos esses parlamentares e
desculpar-me  se,  de  alguma  forma,  não  conseguimos  contemplar  todos  esses
parlamentares e atendê-los.  Tenho certeza de que teremos quatro anos de muito
trabalho e, no final, todos serão contemplados e beneficiados nas áreas que desejam
realizar a sua atuação. Essas são as minhas primeiras palavras de agradecimento.

Em segundo lugar, quero dizer que, tão logo se passaram as eleições no Estado de
Minas Gerais, desta tribuna fiz questão de frisar que foi a vontade da maioria dos
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mineiros  que  nos  conduziu  à  oposição,  que  fez  com  que  o  atual  governo  fosse
vitorioso nas eleições. Este parlamentar subiu a esta tribuna para dizer que estaria
atento,  vigilante,  para  cobrar  do  atual  governo todas  as  ações  e,  mais  que isso,
deputado Inácio Franco, que cumprisse todas as suas promessas, porque, para este
parlamentar e pelo pouco que conheço do Estado - fui secretário no governo Aécio
Neves por três anos e meio -, o que foi prometido aos mineiros, durante a campanha
eleitoral, são ações, promessas meramente eleitoreiras e, infelizmente, os mineiros
seriam os grandes prejudicados.

Da mesma forma, uma minoria brasileira reconduziu a presidente da República por
mais quatro anos. Presidenta essa,  deputado Luiz Humberto,  que, durante toda a
campanha eleitoral, fez questão de dizer que não tomaria medidas impopulares, que
a economia do País caminhava bem, que não haveria aumento da gasolina e que a
inflação estava controlada.  Mas,  infelizmente,  começamos  a  perceber  que isso  é
típico do partido que governa o País e o nosso estado. São aqueles que fazem tudo
para estar no poder, são aqueles que assaltaram à mão armada a maior empresa
brasileira, a Petrobras, e agora querem dizer que isso se iniciou no governo Fernando
Henrique  Cardoso.  Ora,  gente,  tivemos,  nesse  meio  tempo,  o  governo  do  ex-
presidente  Lula,  e  nada foi  feito?  Já se passaram  12 anos,  e  o  atual  partido  da
presidente  da  República  se  preocupa  apenas  em  fazer  caixa  para  agradar  seus
companheiros políticos.

O que temos percebido claramente é, mais uma vez, a forma como a presidente da
República  tem  tratado  os  mineiros.  Acompanhando  os  jornais  da  última  semana,
deputado João Vítor Xavier, vemos que as obras que passam perto da sua Caeté, da
duplicação da 381, caminham a passos de formiguinha, quase. Parlamentares que
aqui subiram disseram que as obras agora iriam sair, que estavam andando rápido,
que o túnel estava pronto.

Mas infelizmente não temos visto isso. Prometer é muito fácil. Digo sempre a cada
um dos parlamentares que aqui se encontram que este deputado não é um deputado
que  faz  promessa  que  não  pode  cumprir.  Prometo,  sim,  empenho,  trabalho,
dedicação e, sobretudo, honrar os votos que os mineiros me confiaram nas últimas
eleições.
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Por  outro lado,  temos visto que o atual  governador,  que,  diga-se de passagem,
começou muito bem, já fez uma viagem a Portugal, foi ao Rio de Janeiro e frequentou
um restaurante que alguns parlamentares desta Casa sempre fizeram questão de
criticar  dizendo  ser  a  segunda  casa  do  ex-governador  Aécio  Neves.
Coincidentemente, encontrou-se lá na última semana, utilizando, deputado Bonifácio
Mourão, a máquina pública, os carros oficiais e os seguranças, e não sei quem pagou
a conta. Vamos esperar para ver. Enquanto isso, Minas Gerais continua parada no
tempo.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Gustavo Corrêa, eminente
líder do nosso bloco, queremos, por meio deste aparte, ratificar o pronunciamento de
V.  Exa.  e  dar  testemunhos.  V.  Exa.  faz  algumas  alusões  ao  governo  Fernando
Pimentel, e eu, como próximo orador inscrito, trarei ao conhecimento desta Casa e de
toda Minas Gerais  que o  governo Pimentel  suspendeu a construção de todos os
hospitais  regionais  de  Minas  Gerais,  gerando  milhares  de  desempregos.  Isso  é
extremamente grave. Estou falando para todos os deputados, e muitos são da área
da saúde. Nós vamos acompanhar tudo desta tribuna.

V.  Exa.  também  fez  alusão  à  BR-381,  que  liga  Belo  Horizonte  a  Governador
Valadares. Passei,  na semana passada,  às vésperas do Carnaval,  nessa estrada.
Gastamos, daqui ao trevo de Itabira, que normalmente se faz em 50 minutos, 4 horas.
Por quê? Porque havia algumas máquinas atravancando o trânsito, sem produzir nem
1/10 do necessário, conforme V. Exa. está registrando. Lamentavelmente, prevê-se
que a duplicação da BR-381, que liga Belo Horizonte não a Valadares, mas somente
até à Cenibra - e da Cenibra a Valadares são 70km -, será apenas de melhorias,
relegando Governador  Valadares  a  um  plano secundário,  não  só  Valadares,  mas
todas as outras cidades além dessa cidade.

Então, estou aqui para assinar embaixo das belas palavras, de rico conteúdo, que
V. Exa. está pronunciando dessa tribuna.

O deputado Gustavo Corrêa*  -  Agradeço,  deputado Bonifácio  Mourão.  Como V.
Exa. bem disse, o senhor irá me suceder, e tenho certeza de que trará aos mineiros e
aos parlamentares tema de suma importância. Mas, pegando um gancho nas suas
palavras, espero que os deputados que fazem parte da bancada da área médica
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possam  cobrar  do  atual  governo  medidas  que  não  venham  prejudicar  inúmeras
famílias, como as que foram anunciadas.

Não tenho dúvida nenhuma, deputado Wander Borges, de que o que ocorre em
Minas Gerais é porque - e não faço crítica pessoal a nenhum membro deste governo,
pois não é do feitio deste parlamentar - o atual governo não estava preparado para
assumir os destinos de Minas Gerais. Quando você não sabe o que fazer, você para
e diz:  “Vamos esperar  90 dias para ver  o que faremos”.  Durante esse período,  o
Estado de Minas fica parado, e as coisas não acontecem.

Na última semana, inúmeros parlamentares subiram a esta tribuna para questionar
a  ação,  a  postura  que  foi  implementada  pela  Secretaria  de  Planejamento,  que
suspendeu  as  férias-prêmio  de  vários  servidores  do  Estado,  coisa  que  é  direito
adquirido. É mais fácil suspendê-las, e depois pinçar os seus companheiros políticos
para benefícios, algo típico do partido que atualmente governa Minas Gerais e nosso
país.

Fico  preocupado  quando  vejo  os  secretários  de  Planejamento  e  da  Fazenda
dizerem que a situação financeira do Estado está lastimável, com falta de recursos e
fluxo  de  caixa.  Entretanto,  quando vemos,  inclusive  na  pauta  de  hoje,  a  reforma
administrativa  que foi  encaminhada pelo  atual  governo,  constatamos  que  ela  cria
inúmeros  cargos  e  secretarias,  com  apenas  uma  finalidade,  deputado  Bonifácio
Mourão: tentar, de alguma forma, que não é a mais correta e tem sido praxe do atual
partido da presidente da República e do governador de Minas, trazer para o seu lado
parlamentares em troca de cargos políticos.

Nunca  se  viu  na  história  de  Minas  Gerais,  considerados  os  últimos  anos,  um
governo que criasse tantas secretarias para acolher seus colegas derrotados ou para
trazer para esta Casa mais partidos políticos a fim de fazerem parte da base de apoio
e, em troca, fazer subir alguns deputados. Não tenho absolutamente nada contra os
parlamentares que aqui se encontram, mas, nos dias de hoje, quando a imprensa
cobra austeridade, cobra boa aplicação dos recursos públicos, vamos cobrar, meus
amigos, do atual governo que não coloque aqui seus aliados políticos. Vamos manter
a coerência, vamos cobrar ética. Se não é bom para esta Casa, também não é bom
para o governo de lá. Vamos trabalhar na linha que o povo deseja.
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Fico preocupado porque Minas Gerais era um estado-referência, um estado que
sempre  obteve  os  melhores  índices  dos  órgãos  de  fomento  internacional.  Faço
questão de falar sobre a prova disso. Se foram realizados inúmeros empréstimos é
porque o governo tinha credibilidade e crédito. Ninguém empresta dinheiro, recursos
públicos, a não ser o BNDES para os amigos do presidente Lula e para os amigos da
presidenta  Dilma,  relativos  a  recursos  públicos,  sem  as  respectivas  cobranças.
Quantas empresas foram socorridas nos últimos anos por causa de empréstimo do
BNDES?  Com  Minas  Gerais,  não,  quando  pegaram  recursos  junto  aos  órgãos
internacionais era porque havia crédito.

Quero  alertar  mais  uma  vez  todos  os  mineiros.  Fomos  enganados  pelo  atual
governo,  que  se  preocupou  apenas  em  ganhar  as  eleições  para  abrigar  seus
companheiros políticos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O  deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Sr.  Presidente,  senhores  membros  da  Mesa,

senhoras  e  senhores  deputados,  começo  minhas  palavras  saudando  todos  os
colegas, especialmente os novos que chegam a esta Casa. Abro meus braços para
dar-lhes as boas-vindas.  Teremos a melhor  convivência possível.  Se Deus quiser,
faremos aqui sólidas amizades.

Vim a esta tribuna, senhoras e senhores deputados, para trazer-lhes um assunto
extremamente  grave.  O  governo  Fernando  Pimentel  suspendeu  as  obras  de
construção dos hospitais  regionais  de Minas Gerais.  Minha região de  Governador
Valadares  está  extremamente  prejudicada,  assim  como Sete  Lagoas,  Conselheiro
Lafaiete, Teófilo Otôni e tantas outras cidades regionais que tiveram obras suspensas.
Em Governador Valadares, a ordem de suspensão para a empresa chegou no dia 12
de janeiro. Foram dispensadas 300 pessoas. O ato do governador Pimentel gerou
300 desempregados.

A situação é grave para os dois lados. Primeiramente, em razão da dificuldade e da
gravidade da saúde em termos nacionais.  Não há um dia  sequer  que se  ligue a
televisão, que se leia um jornal, que se ouça rádio, que não se perceba notícia de
pacientes morrendo às portas dos hospitais brasileiros. Lá em Governador Valadares,
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em nossa região,  não é diferente. O Hospital  Municipal  de Governador  Valadares
funciona como hospital regional.

Lá não há vaga nos corredores nem para ficar nas macas. Muitas pessoas estão
morrendo,  perdendo  sua  vida  por  falta  de  tratamento  adequado.  Refiro-me,
sobretudo, aos pacientes mais carentes, àqueles pobres que não têm dinheiro para
pagar um plano de saúde particular e que estão sofrendo terrivelmente. Por causa
disso,  o  governador  Antonio  Augusto  Anastasia,  atendendo  ao  nosso  pedido,
autorizou e iniciou a construção do Hospital Regional de Governador Valadares, que
irá  atender  a  86  municípios  da  região,  às  regionais  de  Valadares  e  de  Coronel
Fabriciano. Afirmo-lhes que 75% das obras já estavam prontas, e agora o governador
manda  paralisar  tudo.  O  que  está  acontecendo?  As  obras  são  candidatas  à
depredação iminente, porque têm material de grande valor. O acabamento já está em
marcha, a pintura já está avançada, e os pisos, praticamente prontos. As obras de
instalações hidráulicas e de energia já estão praticamente prontas. Uma obra dessas
paralisada é um prejuízo violento, não só para a região, mas também para o Estado
de Minas Gerais.

A denúncia é grave. Levamos o assunto ao conhecimento do Ministério Público,
porque é dever do Estado conservar o patrimônio público. Sabemos que uma obra
paralisada é candidata à depredação, conforme já afirmamos. Por isso protocolamos
na Ouvidoria-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado uma denúncia contra
essa situação. Alguém pode perguntar: por que o governador Pimentel suspendeu as
obras  dos  hospitais  de  Minas  Gerais?  A alegação  está  aqui,  feita  pela  própria
Secretaria de Estado de Saúde do governo Pimentel. A alegação se fundamenta em
duas  partes.  A primeira  delas  diz  que  a  causa  da  paralisação  está  no  governo
anterior, no governo do honrado Alberto Pinto Coelho. E por que se diz isso? Porque
a empresa que fez a obra não havia recebido os meses de novembro e de dezembro.
Todos os deputados sabem disto: pagamento feito em dia pelo Estado é sempre feito
dois meses depois da obra pronta. Por quê? Porque é necessário fazer as medições,
e, depois, faz-se a nota fiscal. Cumpre-se a burocracia, e paga-se, desde o início das
obras.  Desde  abril  de  2013,  as  obras  não  pararam  um  minuto,  caminhavam  em
marcha acelerada. Elas só pararam agora no governo Pimentel.
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O segundo motivo que ele alega é mais grave, é até aberrante. Alega-se que a
culpa está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Diz-se que não estão fazendo
as obras de todos os hospitais regionais e que elas estão paralisadas por culpa da
Assembleia,  deputado Arlen Santiago.  Por que dizem isso? Porque alegam que a
Assembleia  não  votou  o  orçamento  em  dezembro,  como  tinha  de  ser  votado.
Deputado  Wander  Borges,  senhoras  e  senhores  deputados,  especialmente,
deputadas e deputados novatos, refiro-me a eles porque nós, da base de sustentação
do governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho, queríamos votar o orçamento. Nós nos
plantamos  aqui,  em  todas  as  horas,  para  votar  o  orçamento,  como é  obrigação
constitucional de cada um de nós, mas a bancada do PT e a bancada do PMDB,
orientadas pelo governador Pimentel, obstruíram a votação e não nos deixaram votar
o  orçamento.  Quiseram  governar  com  o  orçamento  elaborado  pelo  governador
Pimentel, de forma inconstitucional, porque a Constituição Federal no art. 166, § 5º, e
a  Constituição  Mineira,  no  art.  170,  §  1º,  são  claras:  “O  orçamento  precisa  ser
elaborado em um ano para vigorar  no ano seguinte”.  O orçamento não pode ser
elaborado em um ano para vigorar no mesmo ano.

Estamos prontos. Desafio a bancada do governo a colocar o orçamento do ano
passado  em  votação,  e  o  votaremos  imediatamente.  Ninguém  pode  mais  dar
desculpa de se paralisarem obras porque não votamos o orçamento. O que não pode,
senhoras  e  senhores  deputados,  é  trazerem  substitutivo  de  orçamento  aqui  para
votarmos, porque isso é flagrantemente inconstitucional, e nós haveremos de provar
essa questão.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro deputado Mourão, Srs. Deputados,
povo de Minas Gerais, parabenizamos a fala de V. Exa. Realmente, nas campanhas
políticas,  vimos  o  candidato  e  a  candidata  à  presidência,  do  PT,  andarem  em
Valadares e em todos os lugares dizendo que fariam as obras da Rodovia da Morte, a
381.  Foram  um,  dois,  três,  quatro  mandatos,  e  não  deram  conta.  Depois,
provavelmente,  dirão  que  não  as  fizeram  em  13  anos  por  culpa  do  Fernando
Henrique, talvez do Pedro Alvares Cabral ou de algum outro personagem da história.
Da mesma forma, havia um grande programa para resolver o problema de água do
Brasil, a transposição do Rio São Francisco, que está parada, dando dinheiro para as
empreiteiras. A situação é terrível. Há mais: ficamos pasmados com o braço forte da
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perseguição.  Hoje  pela  manhã,  vi  na  televisão  a  Advocacia-Geral  da  União
comemorando -  e  provavelmente  a  presidente  da  República  estava toda alegre -
porque  a  Polícia  Rodoviária  Federal  foi  autorizada  a  tratar  com  porrete  os
caminhoneiros  que  fazem  transporte,  que  levam  comida.  O  combustível  foi
aumentado duas, três vezes. Também existe a questão da energia elétrica. Vemos a
presidente da República ir à televisão para dizer que a tarifa diminuiria 20%. Hoje os
cabeleireiros pequenos estão fechando as portas, assim como os proprietários de
boteco que têm dois congeladores. O aumento é inexorável. O que está havendo é
perseguição. Agora conseguiram autorização para que a Polícia Rodoviária Federal
aja com truculência contra os caminhoneiros. E tem mais, porque parece que aqui,
em  Minas,  querem  copiar  o  que  é  feito  lá.  Vemos  férias-prêmio  publicadas  dos
funcionários da educação, superintendentes de ensino, serem cassadas. Para que
esse braço perseguidor do PT? Para que isso? A hora é do diálogo. Queremos ouvi-
lo. A lei delegada está aqui na pauta. Levantarei os discursos de alguns deputados
quando essa lei foi feita. E agora? Ela é boa? Estou em dúvida, votei a seu favor e
agora não sei mais. Eles disseram que a lei era muito ruim, mas agora a querem para
aumentar secretarias e cargos.

Estamos  estupefatos,  Mourão,  com  a  forma  com  que  o  nosso  país  está
caminhando. Todas as classes estão sofrendo, a saúde está acabando em todo o
Brasil,  os  hospitais  estão  fechando.  Há  dinheiro  do  BNDES para  todo  o  mundo,
menos para ajudar as Santas Casas e conceder-lhes juros módicos, além de 15%,
20%, como está acontecendo. Portanto somos solidários.

O deputado Bonifácio Mourão* - Obrigado pelo aparte.
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, quero

parabenizá-lo pelo pronunciamento. Terei a oportunidade também, em mais ou menos
20 minutos, de subir  à tribuna para discorrer sobre um assunto que envergonhou
todos  nós  mineiros.  Agora,  especialmente,  quero  fazer  um  alerta:  é  chegado  o
momento  de  cobrar  o  que  foi  prometido  durante  a  campanha  pelo  PT  e  pelo
governador  Fernando  Pimentel.  Quantos  hospitais  regionais  foram prometidos? O
governo do PT começou muito mal.  Um hospital que estava sendo construído em
Governador Valadares...
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O deputado Bonifácio Mourão* - Ele está 75% pronto, deputado.
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - As obras foram paralisadas sob o

argumento de que o orçamento não foi  aprovado por  esta Casa,  por  isso,  novos
investimentos não podem ser feitos. Faço coro com o que disse V. Exa. Quem não
deixou que o orçamento de 2015 fosse aprovado no final do ano passado foi o PT e a
sua bancada. Agora vêm com uma história, que acredito ser por desconhecimento da
Constituição do Estado e do Regimento da Casa, dizendo que, até meados de março,
apresentarão substitutivo ao projeto de lei orçamentária.

Será que não sabem os senhores e o senhor governador, assim como os senhores
secretários, que o prazo para a apresentação de emendas ao orçamento de 2015 já
se encerrou  no início do mês de dezembro? Será que não têm consciência,  não
conhecem o Regimento da Assembleia, não conhecem a Constituição Estadual, para
dizerem uma bobagem dessas, como disseram hoje na reunião que o secretário de
governo  realizou  com  os  deputados  da  base  de  governo  e  do  chamado  bloco
independente?

Mais que isso, Deputado Bonifácio Mourão, é chegada a hora de dar um retorno
aos mineiros a respeito daquilo que já se vislumbra para o próximo mês: o aumento
da tarifa da energia elétrica. É preciso que o governador Fernando, do PT, envie a
esta  Casa,  o  que  aprovaremos  com  muita  felicidade,  um  projeto  que  reduza
significativamente o valor cobrado do imposto estadual na conta de energia elétrica, o
ICMS. Só assim salvaremos os consumidores mineiros do reajuste de quase 70%
que está para entrar em vigor nas contas de energia de todos nós mineiros.

Para terminar, Sr. Governador, cumpra o compromisso de Estado assumido com os
agentes  penitenciários,  convocando  os  170  que  já  estão  para  serem  chamados,
conforme o cronograma estabelecido no final do ano passado, mas que até agora não
foram  chamados.  Que  cumpra  a  palavra,  honre  o  compromisso  do  governo  do
Estado,  chamando  esses  170  agentes  penitenciários  concursados  e  que  estão
prontos para tomar posse! Muito obrigado, deputado.

O deputado Bonifácio Mourão* - Obrigado, deputado Gustavo Valadares.
Queremos  chamar  a  atenção  para  aquilo  que  dissemos  aqui  às  senhoras

deputadas e aos senhores deputados. O governador Fernando Pimentel suspendeu
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todas  as  obras  dos  hospitais  regionais  e  pôs  a  culpa  na  Assembleia.  Isso  é  um
atentado  contra  a  nossa Casa,  contra  o  nosso Poder,  porque está  denegrindo a
imagem da Assembleia.  Ela  não  tem absolutamente  nenhuma culpa.  Isso  é  uma
mentira. O governo Pimentel não nos deixou, numa interferência indevida por meio da
sua  bancada,  votar  o  orçamento.  Mas  quer  agora  mandar  um  substitutivo
inconstitucional para ser votado. Se quiser votar o orçamento do ano passado, isso é
constitucional e poderemos votá-lo imediatamente. Ninguém pode jogar a culpa na
Assembleia por causa disso. Estaremos sempre, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs.  Deputados,  cobrando  a  conclusão  do  Hospital  Regional  de  Governador
Valadares, que está 75% concluído. O governador Pimentel prometeu não só concluir
o de Valadares, mas também aqueles de todas as regiões de Minas Gerais.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) - Agradeço ao generoso médico do Triângulo,
Hely Tarqüínio, pela benevolência com este orador.

Peço ao Mourão para colocar muito bem, como expôs aqui, não só o problema das
rodovias,  mas também  o do nosso orçamento.  Acho que o  governador  Fernando
Pimentel errou ao tentar impedir, no ano passado, a sua votação. Ele deveria ter sido
votado. Há margem para suplementações, para a abertura de créditos especiais, que
podem ser enviados a esta Casa. Deveria ter acertado o orçamento e preparado para
2016 um novo.

Não podemos ficar sem orçamento. Também acho que é um erro da Assembleia
colocar que será executado 1/12 da peça do orçamento não aprovada. É do exercício
anterior que foi aprovado, porque o orçamento não foi aprovado. Na verdade, isso é
inconstitucional  e fere a  Lei  nº  4.320,  de 1964,  e as  portarias  interministeriais  da
Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda.

Precisamos votar o orçamento de Minas o mais rápido possível. Isso é estranho, é
difícil.  Não  adianta  colocar  a  culpa  na  Assembleia,  pois  sabemos  que  as  coisas
andam  aqui  conforme  o  governo  determina.  Infelizmente  houve  a  perda  do
governador Anastasia e de seus assessores. O Pimentel começou a dar as cartas no
mês  de  dezembro,  e  erroneamente  o  orçamento  do  Estado  não  foi  votado.  O
deputado Bonifácio Mourão está correto. Nunca vimos na história da Federação um
substitutivo  de  orçamento  no  ano seguinte  para  o  próprio  ano.  Isso  é  uma coisa



522
____________________________________________________________________________

notoriamente  inédita  e  contrária  às  leis  do  País  e  à  Lei  nº  4.320,  de  1964,  que
disciplina a questão orçamentária no Brasil.

É preciso agir, e que não venhamos com espetáculos circenses de invenções que
não existem na legislação financeira e orçamentária brasileira.  Devolvo a palavra,
mas quero, o mais rápido possível, como membro da comissão, saber o que está se
passando  com  esse  orçamento.  Sei  que  está  havendo  reuniões  e  espero  que
possamos dar aos mineiros a previsão de gastos do Estado, de obras, de pagamento
de salários, organização e a previsão da receita e da despesa que fixa e estima o
nosso orçamento. Muito obrigado.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Deputado  Felipe  Attiê,  muito  obrigado.  Sr.
Presidente,  termino  em  menos  de  um  minuto.  Quero  somente  registrar  que
apresentaremos requerimento à Comissão de Saúde desta Casa, pedindo audiência
pública sobre a suspensão das obras do hospitais regionais de Minas Gerais. Quando
digo que o governo Pimentel está jogando a culpa na Assembleia, faço-o munido de
documento da Secretaria de Saúde do governo Pimentel. O deputado Antônio Jorge,
que foi nosso ilustre secretário, diz: (- Lê:) “A previsão inicial é que as obras sejam
finalizadas no segundo semestre de 2015. Cabe esclarecer que o orçamento estadual
de 2015 ainda não foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Sem a aprovação da
Assembleia, o governo não pode aplicar recursos em investimentos e obras, como as
do Hospital Regional de Valadares”. Jogam a culpa na Assembleia, mas não podemos
admitir isso. A culpa é do governo Fernando Pimentel, conforme todos sabemos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Cumprimento o Sr. presidente, os deputados, as

deputadas, o público que nos acompanha pela TV Assembleia e os visitantes nas
nossas galerias.

Sr. Presidente, gostaria de trazer hoje uma fala do secretário de Segurança Pública
do Rio de Janeiro, estado governado pelo PMDB. O secretário é de uma lucidez, e o
Brasil  inteiro  acompanha  sua  atuação.  Ele  tem  demonstrado  ser  realmente  um
secretário competente. Deputado Wander Borges, o que ele traz aqui é o que temos
falado na Comissão de Segurança Pública desde 2011, quando a presidente Dilma
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Rousseff sancionou a Lei nº 12.403, de 2011. Essa lei trouxe um benefício enorme,
gigantesco  aos  bandidos  do  Brasil.  Essa  lei  trouxe  um  grande  benefício  aos
criminosos. Se fosse o secretário de Defesa Social do governo anterior que estivesse
falando isso, talvez hoje a atual base de governo criticaria. Mas é um secretário de
Estado do PMDB do Rio de Janeiro que trata dessa matéria. Beltrame diz:  (- Lê:)
”Hoje,  policial  é  babá de bandido”.  Esta matéria está  no jornal  O Globo  de hoje.
Qualquer dos deputados e deputadas que acessarem o site, verão essa matéria lá
disponível: (- Lê:) “Secretário reclama que adolescente infrator só pode ser detido em
flagrante e critica lei que teve ministro como relator”. Deputado Wander Borges, V.
Exa. preste bem atenção na matéria e na entrevista do secretário. (- Lê:) “O que o
senhor  quer  dizer  quando afirma que a polícia  está só?”  Mariano Beltrame diz  o
seguinte: (- Lê:) “A legislação, do jeito que está, faz com que a polícia prenda várias
vezes, mas depois é obrigada a soltar. Quer um exemplo? Policiais da 33ª DP de
Realengo foram cumprir mandados de prisão contra uma quadrilha especializada em
roubos de veículos e assaltos a estabelecimentos comerciais. Um dos integrantes do
bando havia sido preso em flagrante na semana anterior  por receptação de carro
roubado.

Isso  é consequência  da  Lei  nº  12.403,  da qual  o José Eduardo Cardozo,  atual
ministro  da  Justiça”  -  não  sei  de  qual  justiça  esse  moço  é  ministro  -  “foi  relator
enquanto deputado federal. Ela diz que a pessoa que comete um crime com pena
prevista  de  até  quatro  anos de prisão pode responder  o  inquérito  em liberdade”.
Deputado Tito Torres, isso é um pequeno trecho da entrevista, muito bem pontuada,
de alguém que vive a segurança pública no seu dia a dia, na qualidade de gestor,
exercendo o cargo de secretário de Estado de Segurança Pública no Rio de Janeiro,
do PMDB. Beltrame não traz aqui nenhuma novidade.

Quando da edição dessa lei, como membro da Comissão de Segurança Pública,
pedi a palavra e fiz um relato dizendo que estava extremamente preocupado, porque
essa lei,  deputado Tito Torres, veio abrandar mais ainda para o criminoso, para o
bandido. Infelizmente, ao que temos assistido é o PT, no plano nacional - e vou repetir
em tom de voz bem claro para todos ouvirem, deputado Wander Borges -, trabalhar
na linha do direito penal mínimo. Por eles não se prende ninguém. Olhem a belezura
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do projeto de lei encaminhado pela presidente Dilma Rousseff, tendo como relator o
então deputado federal José Eduardo Cardozo.

Deputado  Wander  Borges,  tivemos  uma  reunião  no  ano  passado  com  vários
secretários, especialmente do Sudeste - Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito
Santo  -,  que  foram  ao  Congresso  Nacional  pedir  pelo  amor  de  Deus  para  que
mudassem essa e outras leis penais de forma pontual, especialmente no que tange
aos crimes violentos contra a pessoa. O que o Congresso fez, o que a presidente da
República  fez?  Absolutamente  nada.  Onde  está  a  presidente  da  República  para
mobilizar a sua base no Congresso Nacional, bem alicerçada pelo PT e pelo PMDB,
para aprovar as propostas que foram levadas de quatro secretários extremamente
preocupados?

Aí V. Exas. percorrerão o interior do Estado, a Zona da Mata, a região Leste, o
Norte  de  Minas,  o  Triângulo,  a  região  Central  ou  qualquer  parte,  deputado  Léo
Portela, nosso amigo. O pai desse deputado é deputado atuante, sério, competente,
combativo.  Este  deputado,  o  deputado  João  Leite  e  a  Comissão  de  Segurança
Pública visitamos o deputado Lincoln Portela e levamos propostas na mesma área.
Esse  deputado  fez  um  desabafo,  dizendo:  “Deputado,  não  guardo  segredo  para
ninguém,  falo  isso  da  tribuna.  Infelizmente,  enquanto  estiver  essa  turma  de
pseudoesquerda no poder, não conseguiremos mudar essas leis, não conseguiremos
endurecer um pouco mais o direito penal”. Olhe que o deputado Lincoln Portela, vou
repetir novamente, deputado Léo Portela, porque é bom que você ouça isso de outro
deputado, é um deputado sério, competente, combativo, aguerrido. Precisamos muito
do deputado Lincoln Portela naquela Casa. Ele está cansado de cobrar, na Comissão
de  Segurança  Pública  e  Combate  ao  Crime  Organizado,  a  aprovação  dessas
alterações na legislação penal.  A Dilma envia o projeto e José Eduardo Cardozo,
relator -  olhem o que produziu -,  arrebentou com as forças policiais brasileiras. A
polícia pede socorro, porque está enxugando gelo todos os dias.

O  deputado  Wander  Borges*  -  Quero  só  cumprimentar  o  deputado  Sargento
Rodrigues pela lúcida explanação e talvez expor algumas questões. A concentração
de  riqueza  na  mão do governo federal,  nos  últimos  anos,  tem  levado  estados  e
municípios a uma situação de penúria, situação que é verificada a cada momento no
dia a dia das pessoas.
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Na  realidade,  o  que  se  faz  hoje  é  uma  fábrica  de  bandagens  em  estados  e
municípios,  por  não  terem  os  recursos  necessários  para  combater  o  crime
organizado.  Como  consequência  disso,  as  leis  são  extremamente  fragilizadas,
antigas, sem a punição mínima devida. Aliados a isso, uma educação de péssima
qualidade e um ajuste fiscal não feito.

Voltando  ao  ano  passado,  nesta  Casa,  talvez  neste  mesmo  lugar,  falamos  ao
governo federal que eles deveriam ter tido humildade suficiente para dizer ao povo
brasileiro que erraram. A prova está aí. As consequências são as mais graves, as
mais danosas, as mais perversas para com o povo brasileiro. No controle da inflação,
organizaram o consumo por meio da mídia. Hoje o povo brasileiro já deve mais de um
R$1.300.000.000.000,00. Aí vem uma taxa de juros de mercado de 230% a 240% ao
ano. Isso,  descapitalizado,  são juros de 20% ao ano.  O agiota deixou de ser um
cidadão de rua comum, o que emprestava ao aposentado R$1.000,00, R$5.000,00,
R$10.000,00,  que cobrava 30%,  para  ser  como os  bancos,  com aquiescência  do
governo federal.

Poderia  falar  de  outras  questões  que  hoje  afligem  o  povo  brasileiro,  que  está
apático, sem saber o que fazer, como fazer e onde vai fazer, mas o tempo é de V.
Exa. É preciso alguém dizer: muda. Mas como vamos mudar?

Meus amigos, as consequências são as mais graves possíveis. Fala-se muito da
guerra  da  Síria,  das  mortes  no  Afeganistão,  mas  no  nosso  país  estão  matando
inúmeras vezes mais do que nesses países. Estão matando sob a tutela do regimento
jurídico legal. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* -  Agradeço a V.  Exa,  que sempre é coerente,
contundente e, acima de tudo, apresenta muita precisão em sua fala. Quero ainda,
deputado  Wander  Borges,  ler  mais  uma  das  perguntas  que  a  jornalista  fez  ao
secretário  Mariano Beltrame.  Ela  pergunta:  “O que o  senhor  acha mais  grave na
situação atual  da  segurança pública  no  Brasil”?  Ele  responde:  “Tiram a  vida  das
pessoas de maneira muito natural. Tiram por causa de um carro, de um celular, de
R$30,00. Todos têm sua parcela de culpa. Não me isento da minha, quando uma
pessoa liga para o 190 e não há viatura para atendimento. O sistema de segurança
tem de funcionar como uma engrenagem”.
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Quero abrir um parêntese para repetir essa frase ao Sr. Bernardo Santana, atual
secretário de Defesa Social de Minas Gerais. Sr. Secretário Bernardo Santana, dê
uma lida nessa entrevista  de  Mariano Beltrame.  O sistema de segurança tem de
funcionar  como  uma  engrenagem.  Cuidado  com  as  vaidades  pessoais  de
determinadas categorias de servidores na Defesa Social, para que o senhor nem o
atual  governador  Fernando  Pimentel  não  consigam  encaixar  as  engrenagens  da
segurança.  Sabemos  de  alguns  pleitos,  de  determinados  segmentos,  que  podem
colocar tudo por água abaixo. É isso o que o secretário Mariano Beltrame estava
dizendo.

Quero ainda falar de outra preocupação. O Congresso - já disse isso várias vezes -
parece  que  dorme  em  berço  esplêndido.  Levamos  as  propostas  junto  com  o
secretário, e, praticamente na mesma semana, a Comissão de Segurança Pública se
reuniu com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados. Falamos com o deputado Pauderney, à época presidente da
comissão, e o Congresso continua sem fazer nada.

Quanto à presidente da República, até hoje estou esperando uma proposta cabível
em termos de segurança pública. Pasme, deputado Lafayette de Andrada, durante a
campanha presidencial ela dizia: “Na segurança pública já tivemos uma experiência
muito boa, o Centro de Comando e Controle na Copa do Mundo, e vamos repetir.”
Acabou,  é  muito  raso,  é  muito  superficial  que  uma  candidata  à  reeleição  trate
segurança pública nesse plano. E a cara de pau, deputado Lafayette de Andrada, a
incompetência dessa mulher, essa tal de Dilma Rousseff, é tamanha, que ela chegou
a dizer publicamente durante a campanha que segurança pública é dever do Estado,
e  que,  portanto,  precisávamos  alterar  a  Constituição  da  República.  Esqueceram,
deputado Wander Borges, de ler a Constituição da República e ensinar à presidente
que lá estão citados dois órgãos executores do governo federal: Polícia Federal e
Polícia Rodoviária Federal. Será exercida pelos seguintes órgãos, e os primeiros são
do governo federal. As fronteiras continuam abandonadas, drogas e armas continuam
entrando  livremente,  e  o  impacto  disso  em  termos  de  segurança  pública,  a
consequência em termos de criminalidade e violência é devastadora nos estados e
municípios.
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O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, V.
Exa. abordou isso, e quero apenas reafirmar a necessidade do secretário de Defesa
Social, Bernardo Santana, convocar os agentes penitenciários aprovados no último
concurso.  O  governo  atual  furou  a  escala  de  convocação.  Foram  feitas  três
chamadas, a primeira deste ano não foi feita, já está na hora de fazer a segunda, que
também não foi feita, e isso gera um grave prejuízo para o sistema penitenciário de
Minas Gerais. Obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa.,  já que o meu tempo foi
recomposto em 42 segundos. Eu desafio  qualquer deputado desta Casa a ocupar
esta  tribuna  e  dizer  que  o  governo  federal  não  tem  competência  para  atuar  em
segurança pública. Mas, para a pessoa vir a esta tribuna dizer isso, é preciso fazer a
leitura atenta do art. 144, e não cometer a burrice que a senhora presidente Dilma
Rousseff cometeu ao dizer que precisa mudar a Constituição da República. Ou seja, é
a incompetência em pessoa. Até hoje não existe proposta nem política pública efetiva
do governo federal para a segurança pública brasileira.

O deputado Sargento Rodrigues (questão de ordem) - Presidente, pela contagem
que estou fazendo de plano, há apenas 20 deputados em Plenário. Para que V. Exa.
não encerre de plano, solicito que faça a recomposição de quórum.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Deputadas  e  deputados,  deputado  Bonifácio

Mourão, deputado Doutor Wilson Batista, que pertence ao Bloco Independente, vou
começar  o  meu pronunciamento  fazendo  um  convite  em  especial  aos  deputados
deste bloco para que prestem atenção na história que passo a narrar.

Na última sexta-feira, a colunista Cleo Guimarães, publicou no O Globo, jornal de
grande circulação no País, a matéria que passo a ler. “Por falar em mordomia. Dois
Sedãs pretos pararam o trânsito da Rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, sem a
menor cerimônia, na noite da segunda-feira de Carnaval. No meio de um buzinaço
dos  outros  motoristas,  eis  que  sai  de  um  dos  carrões  uma  mulher  de  cabelos
castanhos,  sozinha,  escoltada  por  quatro  seguranças  armados.  Logo em  seguida
encosta uma  van”. Segue a história. O grupo é liderado pelo governador de Minas
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Gerais, Fernando Pimentel” - por nós, na Assembleia, conhecido como Fernando do
PT - “e pelo ex-deputado federal Virgílio Guimarães, ambos do PT. Os seguranças os
escoltam nos dois metros que separam o meio-fio da porta do Gero. O governador
entra no restaurante com a mão direita sobre a cintura da mulher que havia chegado
um pouco antes — e os carros da comitiva são estacionados em cima da calçada,
com motores ligados,  poluindo o  ar  e  irritando os  pedestres.  Aliás  e a  propósito.
Depois de um jantar de horas, Pimentel e sua comitiva partem em direção à Sapucaí.
Chegaram a tempo de assistir ao desfile da Beija-Flor.”

Quem disse isso foi uma colunista do O Globo, um dos jornais de mair importância
e circulação... O nome é Cleo Guimarães, da coluna “Gente boa”, e seu e-mail, para
que V. Exa., deputado Durval Ângelo, entre em contato, é genteboa@oglobo.com.br.

O  senhor  está  desesperado  no  início  do  governo,  deputado?  Não  lhe  concedi
aparte. Deixe-me acabar de ler, deputado... Eu tenho que acabar de ler, deputado. O
senhor já está nervoso antes mesmo do final da leitura...

A história  seria  cômica  se  não fosse trágica,  deputado  Tito  Torres,  porque têm
alardeado o governador e o secretário de Planejamento, Helvécio Magalhães - um
dos poucos a quem, nesse um mês e meio de mandato, ele tem dado a oportunidade
de  se  pronunciar  -,  que  o  Estado  se  encontra  em  uma  situação  econômica  e
financeira  complicadíssima.  “Estamos  todos  apertados;  Minas  vive  um  momento
trágico em suas finanças e sua economia!” Seria, então, cômico, se não fosse trágico,
que, nessa situação de total penúria nas contas públicas, o senhor governador, com
sua comitiva, resolva, na segunda-feira de Carnaval - com certeza, em missão oficial
-, frequentar um dos restaurantes mais caros - senão o mais caro - do Rio de Janeiro,
pertencente ao Grupo Fasano, daquela rede de hotéis de luxo que tem unidades no
Rio  de  Janeiro  e  em São  Paulo.  Seria  cômico,  não  fosse  trágico,  que  o  senhor
governador resolva entrar nesse restaurante para jantar, com sua comitiva, e por lá
permaneça por horas, mantendo os carros da sua segurança na calçada e ligados,
para que o ar-condicionado mantivesse a temperatura interna, causando mal-estar
em todos que por ali passavam.

E, depois de horas, ele sai dali,  de um dos restaurantes mais caros do Rio. No
entanto faço aqui um parêntese, porque, se isso foi custeado com dinheiro próprio,
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não há o menor problema, aliás, nenhum, só fica aqui a chateação de não ter ele me
convidado; mas, se foi custeado com dinheiro público, quero as informações, quero
saber quem eram os membros dessa comitiva, saber qual foi a razão dessa viagem
oficial ao Rio de janeiro.

Então eu, em razão dessa notícia da colunista do jornal O Globo, resolvi apresentar
um requerimento, Sr. Presidente, não à Mesa da Casa, porque os trâmites da Mesa
são um pouco mais demorados, mas à Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa.  Também apresentarei  aqui  o  porquê de ser  a essa comissão:  “Art.  73  -  A
sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. (…) § 2° - É direito
da sociedade manter-se, correta e, oportunamente, informada de ato, fato ou omissão
imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público de que
tenham  resultado  ou  possam  resultar.  Inciso  I”  -  deputado  Wander  Borges,  que
pertence também ao bloco independente - “ofensa à moralidade administrativa, ao
patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos.”

Por essa razão, Sr. Presidente, apresentarei hoje, após este meu pronunciamento,
à Comissão de Constituição e Justiça - que não precisa estar aberta para recebê-lo -
requerimento,  para  ser  apreciado  na  próxima  reunião,  solicitando  as  seguintes
informações...

Em seguida, concederei aparte aos deputados Durval Ângelo, Bonifácio Mourão e
ao nobre colega, se aqui estiver, do bloco independente, o deputado Doutor Wilson
Batista, que, independente como é, poderá fazê-lo também.

Então são as seguintes as questões: primeiro, qual foi o motivo da viagem ao Rio
de Janeiro? O Governador  se encontrava em missão oficial? Especificamente  no
horário noturno, em plena segunda-feira de Carnaval, em restaurante apontado pelos
guias turísticos como um dos mais caros daquela cidade? Deputado Cherem, V. Exa.,
que também é do bloco independente,  qual  era a composição da comitiva,  cujos
membros  ocuparam,  com  seus  inúmeros  seguranças,  os  carros  e  vans que
obstruíram o trânsito na Rua Aníbal de Mendonça, no Bairro de Ipanema? Terceiro,
qual foi a duração dessa estada de V. Exa. na capital do Estado do Rio de Janeiro?
Quarto,  qual  foi  o  custo  dessa  viagem?  E,  quinto,  quem  a  custeou,  senhor
governador? Quem a custeou, quem bancou a farra de V. Exa. e de seus convidados
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num dos  restaurantes  mais  caros  do  Rio  de  Janeiro,  em  plena  segunda-feira  de
Carnaval,  senhor  governador?  Quantos  agentes  públicos  encontravam-se  com  o
senhor  naquela  noite  de  segunda-feira  de  Carnaval,  no  Rio  de  Janeiro,  senhor
governador, esperando que a sua farra se encerrasse, num restaurante caríssimo do
Rio de Janeiro, para que depois se deslocasse à Sapucaí a fim de assistir ao desfile
de escolas de samba?

Minhas  senhoras  e  meus  senhores,  seria  cômico  se  não fosse trágico.  Há um
ditado: “Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza”. Com menos de 45
dias de governo, esse já é o retrato do que serão os próximos quatro anos desse
governo do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Agradeço, deputado Gustavo Valadares, o
aparte democrático de V. Exa., pedindo-lhe desculpas, pois não queria interrompê-lo
no momento anterior. Simplesmente, como fiz a pergunta sobre a jornalista e insisti
no nome, Cléo Guimarães, quero apresentar uma questão, de início.

Aqui,  durante  12  anos  na  oposição  ao  governo  do  PSDB,  nunca,  nunca,  em
momento nenhum, fiz uma oposição que fosse sobre vida pessoal, vida privada em
relação aos  ocupantes  do cargo do Executivo;  sempre  mantive  essa postura.  Eu
entendia  que  vida  privada,  questões  pessoais  não  deveriam  se  confundir  com
questão pública.

Então, minha intervenção tem motivo por isso. Insisti...  Se V.  Exa. for  pesquisar
sobre essa jornalista, digo-lhe que foi aquela mesma que certa vez fez o registro de
que um ex-governador de Minas e atual senador estaria embriagado num restaurante
no Rio de Janeiro. Ela posta um vídeo desse ex-governador dando gorjeta - aliás não
direi o nome dele porque não quero negar os meus 12 anos de oposição e entrar na
vida  privada -  a  um garçom. É a mesma que fez aquele  registro,  três  ou  quatro
registros  sobre  o  ex-governador,  sobre  sua vida  privada,  falando  sobre hábitos  e
costumes que não interferem na vida política.

É interessante que eu não tivesse trazido esse fato à discussão, e não o traria, mas
é a mesma jornalista. Se essa notícia tem credibilidade, significa que as anteriores,
sobre o ex-governador e senador também têm. O grupo Fasano é aquele para o qual
esse mesmo governador queria dar a sede do Ipsemg, para que ali se construisse um
hotel, sem concorrência, sem nada, na Praça da Liberdade; mas o Ministério Público
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não deixou. Ao mesmo tempo, imaginem se alguém aqui propusesse uma discussão
sobre o fato de que temos um ex-governador e um senador de Minas Gerais que não
mora em Minas, mas no Rio de Janeiro, e é conhecido como Menino do Rio. Penso
que, com esse tipo de postura ou de intervenção, levaríamos aqui a luta política para
um ambiente que não seria muito bom. Não faço isso, mas acredito que haja pessoas
da bancada da situação que falariam algumas coisas sobre isso.

O deputado Gustavo Valadares* - Antes de conceder aparte ao deputado Bonifácio
Mourão,  quero  responder  ao  deputado  Durval  Ângelo,  para  que  não  fique  sem
resposta.

Primeiro, esse assunto foi trazido ao Plenário da Casa à época, não por V. Exa.,
mas foi trazido. Segundo, estava o ex-governador em carro particular  ou público?
Estava o ex-governador acompanhado de seguranças? Estava o ex-governador em
plena segunda-feira de Carnaval em carro oficial? Sabe por que não tratamos disso
aqui, deputado Durval Ângelo? Porque é questão de vida particular. Agora, no caso
do  governador  Pimentel,  estava  ele  em  carro  oficial,  acompanhado  de  diversos
seguranças.  Além  disso,  de  policiais  militares  que  acompanhavam  a  comitiva  do
senhor governador, com dois carros oficiais e uma  van. Mais do que isso, o que o
deputado  Durval  Ângelo  trouxe  de  forma  equivocada,  acredito  que  foi  por
desconhecimento. O grupo Fasano tentou, sim, por meio de uma licitação em que foi
o único que se habilitou, ser o responsável pela reformulação do antigo prédio do
Ipsemg para que ali fosse construído um hotel de luxo. Quem resolveu não deixar
prosseguir a construção foi o próprio grupo Fasano, que pensou que não valia a pena
dar prosseguimento a ela; aliás, tinha vencido, e tinha o aval do próprio Tribunal de
Contas do Estado. Não houve Ministério Público envolvido, nem nada disso. O grupo
Fasano  é  que resolveu  sair  fora,  porque acreditou  que não  valeria  a  pena  fazer
tamanho  investimento  àquela  altura,  porque  não  receberia  retorno.  Então,  são
situações  completamente  distintas:  uma,  tem  carro  oficial  acompanhado  de
seguranças e de comitiva; outra, diz respeito a uma questão particular, da qual não
tratarei.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Caro deputado Gustavo Valadares, só
lembrando, deputado Gustavo Valadares, o deputado Durval Ângelo, ao censurar o
comentário  aqui  da  tribuna  sobre  vida  particular  de  políticos,  está,  com  certeza,
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censurando seus colegas - deputado Rogério Correia, hoje líder, e deputado Sávio
Souza Cruz, hoje secretário -, e com toda razão. Aliás, dou-lhes razão também por
esse  motivo.  No  entanto,  não  quero  entrar  muito  nesse  assunto  de  restaurante
porque, primeiro, estou de acordo com o deputado Durval Ângelo; e, segundo, pode
aumentar-me alguns gramas e estou preocupado com essa questão. Então, vamos
voltar  à  questão  do  orçamento  ligeiramente,  Sr.  Presidente,  porque  é  muito
importante.

O PT, juntamente com o PMDB, a bancada do governo, não quer votar o orçamento
este  ano.  Escutem  o  que  estou  dizendo.  Trarão  um  substitutivo  totalmente
inconstitucional.  Ficaremos discutindo a vida toda,  e o PT ficará governando com
duodécimo e alegando que não está fazendo obras por falta de orçamento. Estou
fazendo advertência nesse sentido, porque isso é visível aos olhos de todo mundo.

Só podemos  votar  o  orçamento do  ano passado.  Estamos prontos para  votá-lo
imediatamente, mas o substitutivo é totalmente inconstitucional e desculpa para não
termos  orçamento,  governar  com  duodécimo  e  não  fazer  obra,  alegando  que  a
Assembleia não votou orçamento.

O deputado Gustavo Valadares* - Muito obrigado. Como eu disse, desde o final do
ano  passado  e  já  neste  mandato,  daria  100  dias  ao  governador  para  que
encaminhasse a esta Casa as primeiras medidas ou compromissos de campanha, em
especial a questão da reforma do salário dos servidores da educação e a queda do
ICMS da energia elétrica. Vou incluir nesse prazo - porque ainda temos quarenta e
poucos  dias  até  alcançar  os  100  dias  de  governo  -  a  solicitação  para  que  ele
encaminhe as respostas referentes a quem custeou essa farra no Carnaval do Rio de
Janeiro  em  plena  segunda-feira  e  quem  eram  os  seus  acompanhantes.  Prezado
governador, o senhor tem 100 dias - já se passaram cinquenta e poucos - para dar
essa resposta não só a mim, mas à população de Minas Gerais. Muito obrigado

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
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Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que no dia 19 de fevereiro foi recebido ofício do

secretário de Estado de Governo, comunicando que o governador do Estado esteve
ausente do País, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2015, para tratar de assunto
oficial, em missão a Portugal, com ônus para o Estado.

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  139 a 147/2015, da
Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária,
em 20/2/2015, dos Requerimentos nºs 51, 54, 55, 57, 62 a 89, 90 com a Emenda nº 1
e 91 a 101/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Antônio Jorge, Missionário Márcio
Santiago  e  Lafayette  de  Andrada  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelos  deputados  Ivair
Nogueira e Noraldino Júnior,  Luiz Humberto Carneiro, Dirceu Ribeiro, Antonio Lerin,
Agostinho Patrus Filho, Rogério Correia, Gustavo Corrêa (2), Durval Ângelo, Rogério
Correia (2)  e Agostinho Patrus  Filho (4),  cujos  teores foram publicados na edição
anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
147,  149,  150,  151  e  152/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 71, 73, 259, 260, 334, 356, 357, 424, 1.596,
1.823, 1.858, 2.027, 2.076 e 2.290/2011, 2.946, 2.986, 3.000, 3.332, 3.366, 3.374,
3.512  e  3.582/2012  e  3.800,  3.922,  3.959  e  3.960/2013,  respectivamente;  os
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Requerimentos  Ordinários  nºs  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161  e
162/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita o desarquivamento dos Projetos
de Lei nºs 3.706 e 4.061/2013, 4.986, 5.238, 5.457, 5.535 e 5.581/2014, do Projeto de
Resolução  nº  4.959/2014  e  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  52/2013  e
65/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 163, 164, 165, 166, 167,
168,  169,  170 e  171/2015,  do  deputado  Celinho do Sinttrocel,  em  que  solicita  o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.946 e 2.758/2011,  3.595/2012,  3.772,
3.773,  4.064  e  4.506/2013  e  5.632  e  5.633/2014,  respectivamente;  e  os
Requerimentos Ordinários nºs 146, 148, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205/2015, do deputado Arlen Santiago, em que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5.022 e 4.906/2014, 604, 682, 683,
685, 689, 694, 698, 700, 704, 791, 1.402, 1.461, 2.226, 2.370, 2.506 e 2.623/2011,
2.900, 2.965, 2.983, 3.012, 3.041, 3.095, 3.224, 3.248, 3.249, 3.261 e 3.406/2012 e
3.700,  3.702,  3.763,  4.167,  4.426  e  4.508/2013  e  do  Projeto  de  Resolução  nº
4.853/2014, respectivamente.

Questões de Ordem
O  deputado  Rogério  Correia -  Não,  presidente.  Estou  inscrito  primeiro.  Estou

apenas referendando a inscrição dos deputados Cherem e Iran Barbosa, que também
pediram.  Estou  apenas  lembrando,  tentando  ajudar  V.  Exa.  Presidente,  acho  o
assunto exposto pela oposição, a ida do governador do Estado ao Carnaval no Rio de
Janeiro,  meio  fantasioso,  diria  que  é  até  falta  de  assunto.  Isso  é  tão  comum.
Presidentes da República também vão ao Carnaval no Rio de Janeiro. O Carnaval é
uma festa popular. Nem todos podem achar, mas o Carnaval é uma festa popular no
Brasil. É comum políticos irem ao Carnaval, seja como candidatos ou depois. Isso é a
coisa mais comum que existe. O governador Fernando Pimentel foi ao Carnaval no
Rio de Janeiro,  e a oposição quer fazer  um carnaval porque ele foi.  Mas não há
carnaval  a  ser  feito.  O  governador  Fernando  Pimentel  foi  em  missão  oficial  ao
Carnaval, porque a escola de samba Salgueiro, uma das maiores do Rio de Janeiro,
homenageou Minas Gerais,  mais especificamente a culinária mineira, por meio do
Restaurante D. Lucinha, tão tradicional quanto ela e a comida mineira. Os mineiros
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foram homenageados. Isso significa fazer com que o turismo em Minas Gerais seja
conhecido  no  mundo.  O  carnaval  carioca  é  conhecido  em  todo  o  mundo.  O
governador  Pimentel  foi  com  a  sua  comitiva  porque  houve  até  investimento
governamental para a escola de samba Salgueiro. Esse investimento não foi definido
pelo governador Pimentel, mas, sim, pelo ex-governador Alberto Pinto Coelho, que
estabeleceu,  no  orçamento  do  Estado  de  Minas,  recursos  para  a  homenagem  a
Minas Gerais. Não sei se foi correto ou não financiar a Salgueiro para homenagear
Minas, mas isso foi uma decisão do governo passado. É preciso até saber o valor
desse financiamento, que parece que foi da loteria mineira. Houve financiamento do
governo  do Estado.  É preciso  saber  se  esse financiamento  foi  bom ou não para
Minas.  O governador  Pimentel  resolveu ir  ao Carnaval  com a sua comitiva oficial
porque  havia  um  financiamento  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Então  ele  foi  ao
Carnaval. É isso, simples. Além de ele ter o direito e além de o Carnaval ser uma
festa popular, ele é governador do Estado de Minas Gerais. Sei que os tucanos não
gostam de escutar isso. O governador de Minas chama-se Fernando Pimentel e é do
PT, não é mais o governador do PSDB. Sei que isso dói, que incomoda os tucanos
até hoje, ainda mais porque Minas Gerais derrotou Aécio Neves. Aécio perdeu as
eleições em Minas Gerais e, por causa de Minas, perdeu a eleição nacional. Perdeu
duas vezes, e de balaiada. Perdeu no primeiro e no segundo turnos. Perdeu também
no Rio. Talvez por isso Aécio Neves não tenha ido, dessa vez, ao carnaval no Rio.
Ele, que é frequentador - ele, sim - assíduo, do Rio de Janeiro, inclusive foi flagrado lá
em Land Rover e carros da Rádio Arco-Íris. Então, não confundam os governadores.
É lamentável que o PSDB traga esse tipo de debate como cunho da oposição. Vamos
conversar sério sobre a situação de Minas, porque temos muitos problemas: o Estado
está  quebrado,  falido,  assim  foi  deixado.  Isso  talvez  seja,  aí  sim,  o  carnaval  da
oposição. Ou seja, esconder o sol com a peneira, como tentaram esconder a crise
hídrica, uma coisa grave, que estava escondida dos jornais, escondida de todo lugar,
censurada. Como também a crise financeira do Estado, que será mostrada em breve.
A auditoria vem aí. Já estão se completando, sim, 90 dias de auditoria.  Aí vamos
saber o quadro financeiro deixado pelo governo passado e pelo maldito choque de
gestão no Estado de Minas Gerais. É um assunto sério. Usar a tribuna para assuntos
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de brincadeira, pitorescos, não levam a nada, até porque a vida pessoal de quem foi
candidato à presidente da República pelo PSDB não é uma boa lembrança, um bom
assunto para o PSDB trazer. Cuidado com os assuntos. Vamos tratar as coisas e o
Parlamento como coisa séria. O governador Fernando Pimentel foi ao Rio de Janeiro,
num carnaval, quando uma das maiores escolas de samba, a Salgueiro, homenageou
Minas Gerais e a culinária mineira, e o governador foi prestigiá-la. Se o governador
esteve em bons  restaurantes no  Rio  de  Janeiro,  é  um direito  dele  e  ele  mesmo
prestará  contas  à  sociedade.  Então,  muita  calma  nessa  hora.  Levar  isso  para
questões  pessoais,  tendo  o  ex-governador  Aécio  Neves  o  passado  que  tem,
conhecido  pelos  mineiros,  que lhe  aplicaram  uma derrota  em Minas  -  e  um  dos
fatores foi esse -, não é um bom assunto para a oposição fingir que está fazendo
oposição no Parlamento. Obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada - Agradeço. Sr. Presidente, o Brasil todo está na
expectativa  da  CPI  do  Petrolão,  que  foi  instalada nesta  semana  e  começa  seus
trabalhos na quinta-feira. Obviamente - e é natural, de acordo com a regra da Câmara
dos Deputados - os maiores partidos indicam o presidente e o relator da CPI. Ficou
estabelecido que o presidente da referida CPI será do PMDB, e o PMDB, obviamente,
indicou um deputado do PT para relator dessa CPI. Quero trazer a seguinte notícia,
que lerei em alguns segundos: “PT acena ao PMBD e indica Luiz Sérgio para relatoria
da CPI da Petrobras. A coordenação da bancada do PT na Câmara decidiu nesta
quarta-feira indicar o deputado Luiz Sérgio, do Rio de Janeiro, para a relatoria da CPI
que  vai  investigar  irregularidades  na  Petrobras.  Pelas  regras  da  casa,  cabe  ao
presidente, após ser eleito pelo plenário da CPI, indicar o relator. A presidência e a
relatoria têm influência no ritmo das investigações, podendo blindar o governo”. Esta
é a matéria da Folha de S.Paulo. O que pasma, Sr. Presidente - e é essa a questão
que quero trazer -, é a indicação de um deputado do PT do Rio de Janeiro, onde fica
a sede da Petrobras, para relatar a CPI da Petrobras. De acordo com os dados do
TSE, ele obteve várias ajudas de campanha, entre elas da HRTO&G Exploração e
Produção  de  Petróleo  Ltda.,  da  Toyo  Setal  Empreendimentos  Ltda.  e  da  UTC
Engenharia S.A., que estão no olho do furacão. Quer dizer, é brincadeira. Já estamos
ligando o forno da pizza. O PT indicou um deputado do Rio de Janeiro, onde fica a
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sede da Petrobras, que foi financiado por empreiteira da Petrobras, para ser o relator
da CPI do Petrolão. Estão brincando. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Isso
não se faz. Isso é brincar com coisa séria. O PT está desmoralizando a instituição da
CPI e, mais do que isso, dando um tapa na cara da sociedade brasileira, querendo
acobertar os escândalos do Petrolão. Recentemente, a presidenta Dilma disse que a
culpa é do ex-presidente Fernando Henrique porque, há 16 anos, não investigou isso.
Vai dizer que a culpa é do Getúlio Vargas, porque foi ele quem criou a Petrobras? Não
é  possível.  Isso  nós  não  merecemos.  Isso  é  brincadeira,  Sr.  Presidente.  Quero
registrar minha revolta e tenho certeza de que é todo povo brasileiro. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia, após ouvir a fala do
ilustre deputado Rogério Correia, deixar de ocupar a tribuna desta Casa para dizer a
ele  que o  Sr.  Fernando  Pimentel,  ao  disputar  e  vencer  a  eleição,  iria  assumir  o
comando do Estado. O senhor deputado Rogério Correia fica dizendo que o governo
do PSDB tem de entender que perdeu as eleições, da mesma forma está na hora de
o deputado  Rogério  Correia  entender,  até  como líder  do  bloco  do governo nesta
Casa, que o governador tem de governar. A toda hora vem choramingar que pegou o
governo assim e assado. Está na hora de Fernando Pimentel começar a governar.
Quero  dizer  ao  deputado  Rogério  Correia  que  hoje  aprovei  um  requerimento  na
Comissão  de  Segurança  Pública...  Só  se  V.  Exa.  for  citado  de  forma  indevida,
deputado Rogério  Correia.  Não existe  essa interpretação  no  art.  164,  cuja  leitura
atenta V. Exa. pode fazer, assim como costumo fazer. Citei V. Exa. de forma normal,
quanto à sua fala mesmo. Se for agressivo, V. Exa. tem todo o direito de pedir art.
164. Corroborarei com a decisão da presidência, se assim ele o fizer. Caso contrário,
eu,  da  tribuna,  tentarei  impedir  que  o  art.  164  seja  concedido.  Eu  disse  que  o
Fernando Pimentel ganhou as eleições. O Fernando Pimentel, do PT, durante sua
campanha aqui em Minas Gerais não quis atrelar seu nome ao PT nem às cores do
PT. Ele fugiu o tempo todo, pois não desejava o vínculo de suas peças publicitárias às
cores do PT. Deputado Rogério Correia, hoje aprovei um requerimento na Comissão
de  Segurança  Pública  sobre  os  bombeiros  aqui  da  capital  -  do  3º  Batalhão  de
Bombeiros  Militar,  sediado na Avenida  Antônio  Carlos,  do  1º  Batalhão,  na  Afonso
Pena, e do 2º Batalhão, em Contagem. Eles estão sem dinheiro para colocar gasolina
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em seus veículos. O oficial CBU, coordenador de bombeiros da unidade, no turno de
serviço, está tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar gasolina para os
equipamentos e viaturas. Refiro-me aos equipamentos de mão, ao desencarcerador
para retirar pessoas de veículos acidentados. Deputado Antônio Jorge, V. Exa., que
atuou por muito tempo na Secretaria de Saúde, sabe da necessidade desse tipo de
aparelho por parte dos bombeiros. Está na hora de Fernando Pimentel começar a
olhar  isso.  O  secretário  de  Defesa  Social,  o  comandante-geral  dos  Bombeiros
precisam entender que não pode continuar assim. Isso é algo inadmissível no Estado
de  Minas  Gerais.  Se  os  bombeiros  que  estão  na  região  metropolitana  não  têm
dinheiro para colocar gasolina, se aqui falta viatura-autobomba, se falta viatura de
resgate e salvamento, imaginem a situação no interior do Estado. Agora mesmo o
deputado Carlos Pimenta está recebendo notícias do Norte de Minas, dizendo que o
batalhão de bombeiros do Norte de Minas vai acabar  fechando, porque está sem
nenhum recurso. Pasmem: é uma contramão, é um contrassenso, porque o Estado
recebe, cai lá no caixa único, no buraco negro, a taxa de incêndio. Os bombeiros
recebem taxa de incêndio. Taxa, segundo o Código Tributário Federal, só pode ser
criada mediante a contraprestação do serviço. Para haver taxa de incêndio, tem de
existir viatura, gasolina, equipamentos. Estão faltando, deputado Carlos Pimenta, até
produtos de limpeza para as piscinas, para os bombeiros treinarem e para treinar
aquelas pessoas que realizam cooperação com os bombeiros. Quero dizer que esse
é um serviço de cunho social  muito bem feito  pelos  bombeiros.  Está  na  hora de
Pimentel largar o Carnaval - ele estava no Rio de Janeiro -, e centrar seus esforços
aqui em Minas Gerais para realmente cuidar de questões relevantes. Talvez essa seja
uma questão.  Acredito,  deputado  Rogério  Correia,  que  isso  é  com  ele.  Não  é  a
competência, em que pese V. Exa. ter se revezado aqui durante 12 anos, única e
exclusivamente escalado para bater o ex-governador Aécio Neves. Esse foi o único
papel que V. Exa. desempenhou aqui por 12 anos seguidos. Foi escalado para bater
no governador Aécio Neves. Presidente, V. Exa. pode perceber que não temos 26
deputados  em  Plenário.  Portanto,  se  V.  Exa.  não  encerrar  de  plano,  peço
recomposição de quórum. Por querer a continuidade dos trabalhos para retornar à
tribuna, é que solicito a V. Exa. que faça a recomposição de quórum.
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O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Fábio Cherem) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 24 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/2/2015

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria, membros da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Luiz  Humberto
Carneiro,  Fábio  Cherem  e  João  Magalhães.  Havendo  número  regimental,  o
presidente ad hoc, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A presidência
informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente e fixar dia
e horário das reuniões ordinárias. A seguir,  anuncia o registro da candidatura dos
deputados  Arlen  Santiago  e  Carlos  Pimenta  para  presidente  e  vice-presidente,
respectivamente. Submetida à votação pelo processo nominal, ambos são eleitos, por
unanimidade, para os respectivos cargos, votando pela comissão os deputados Arlen
Santiago, Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria.  O
presidente  ad hoc proclama o resultado da eleição, declara empossado como vice-
presidente  o  deputado  Carlos  Pimenta  e  passa-lhe  a  direção  dos  trabalhos.  O
deputado  Carlos  Pimenta  declara  empossado  como presidente  o  deputado  Arlen
Santiago e passa-lhe a direção dos trabalhos. A presidência fixa dia e horário para as
reuniões ordinárias da comissão às quartas-feiras, às 15 horas. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
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comissão para a primeira reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Arlen Santiago, presidente - Glaycon Franco - Carlos Pimenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

12/2/2015
Às  9h39min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite e Gilberto Abramo (substituindo o deputado João Magalhães,
por indicação da liderança do bloco formado pelas bancadas do PT e do PMDB e
pelas representações partidárias do PRB, do PcdoB, do PtdoB, do Pros e do PR),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Celise  Laviola.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os candidatos
excedentes aprovados no concurso público para provimento do cargo de agente de
segurança penitenciário, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra à deputada Celise Laviola e ao deputado João Leite, autores do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1/2015, da deputada Celise Laviola e dos deputados Sargento Rodrigues e João
Leite,  em  que solicitam seja  encaminhado ao promotor  de  Justiça  de  Defesa da
Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte pedido de informações sobre
o  número  de  crianças  filhas  de  mães  usuárias  de  substâncias  entorpecentes
encaminhadas para a adoção nos anos de 2013 e 2014;
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nº 2/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a reimplementação de uma
companhia da Polícia Militar em Belo Oriente;

nº 3/2015, da deputada Celise Laviola e dos deputados Sargento Rodrigues e João
Leite,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à
Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para avaliar os procedimentos
de  adoção  de  filhos  de  usuárias  de  substâncias  entorpecentes,  conforme
Recomendação nº 6/2014, do Ministério Público, por intermédio dos promotores de
justiça da Infância e da Juventude,  juntamente com as notas taquigráficas da 34ª
Reunião  Ordinária  desta  comissão  na  4ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª
Legislatura;

nº 4/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria Defesa Social pedido de providências para a implementação do programa
Fica Vivo em Belo Oriente;

nº  5/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  em que solicita  seja encaminhada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 201ª Cia.
TM,  pela  operação  realizada  em  11/2/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de armas de fogo, carregadores, munição e drogas e na prisão de um
homem;

nº 6/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os plantões regionalizados da Polícia Civil e seus
reflexos;

nº 7/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
desta comissão ao Centro Integrado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar
do  Estado de Minas Gerais  para  verificar  as  condições de  trabalho do efetivo ali
lotado, bem como as condições estruturais das instalações e a logística de solução
adotada;

nº 8/2015, da deputada Celise Laviola e dos deputados Sargento Rodrigues e João
Leite, em que solicitam seja realizada visita desta comissão ao procurador-geral de
justiça Carlos André Mariani Bittencourt para discutir recomendações editadas pelas
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Promotorias de Saúde e da Infância e da Juventude, relacionadas à rede de saúde
mental, álcool e outras drogas e à adoção e acolhimento de filhos de mães usuárias
de substâncias entorpecentes;

nº 9/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  desta  Casa  pedido  de  providências  para  que  sejam  nomeados  os
candidatos  excedentes  aprovados  no  último  concurso  público  realizado  pela
Assembleia Legislativa;

nº 10/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão,  em  Juiz  de  Fora,  para  debater,  em  audiência  pública,  no  âmbito  do
programa Divisa Segura, a política de segurança pública na Zona da Mata, com o
objetivo de contribuir para a diminuição da crescente criminalidade na região, que faz
fronteira com outros estados da Federação;

nº 11/2015, do deputado João Leite e da deputada Celise Laviola, em que solicitam
sejam  ouvidos  nesta  reunião  os  representantes  dos  candidatos  excedentes
aprovados no concurso público para provimento no cargo de agente de segurança
penitenciário estadual, realizado em 2012;

nº  12/2015,  do  deputado  Inácio  Franco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  Polícia Militar  de Minas Gerais  pedido de providências  para a
instalação de um batalhão de Polícia Militar no Município de Pará de Minas;

nº 13/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos  -  Departamento  de  Fiscalização  de
Posturas Municipais  -,  pedido  de  providências  para  intensificar  a  fiscalização nos
bairros  adjacentes  ao  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  para  coibir  e  punir
eventuais comerciantes informais de alimentos em via pública;

nº 14/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao
Corregedor-Geral de Polícia Civil do Estado pedido de informações sobre a conclusão
da  Sindicância  Administrativa  nº  216.488/2014,  instaurada  contra  o  delegado  de
Polícia Civil Vinícius da Costa Miguel;

nº  15/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências com vistas
à  promoção  por  ato  de  bravura  dos  militares  mencionados  no  REDS  2015-
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001663028-001  e  no  Boletim  de  Ocorrência  M7133-2015-80162729,  por  ato  de
bravura que resultou no salvamento de duas pessoas idosas e de um homem com
deficiência mental, vítimas do incêndio que destruiu a residência em que moravam,
em Pouso Alegre.

nº  16/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências
para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso para o Curso de
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais de 2015, tendo em
vista a possibilidade de aproveitamento de todos os excedentes para a recomposição
do efetivo na instituição;

nº  17/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  e  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de
providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do concurso do
quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, referente ao
Edital  nº  13/2012,  tendo em vista a  possibilidade de aproveitamento  de todos  os
excedentes para a recomposição do efetivo na Instituição.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 18/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança no Bairro Belvedere;

nº 19/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança nas nove regionais do Município de Belo
Horizonte e as providências que vêm sendo tomadas pelo poder público municipal
para a solução do problema;

nº 20/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança nos Bairros São Bento e Santa Lúcia, em
Belo Horizonte;

nº 21/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir,  em audiência  pública,  os  serviços  prestados  ao idoso pela  Delegacia  de
Proteção à Pessoa Idosa;

nº 22/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião com
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convidados para ouvir  a  Polícia Militar  e a Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte
sobre o projeto Olho Vivo;

nº 23/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança dos taxistas e dos usuários desse serviço
no Estado, as medidas tomadas para intensificar a fiscalização dessa modalidade de
serviço e as deliberações resultantes do Fórum Permanente de Taxistas;

nº 24/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir,  em  audiência  pública,  a  segurança  no  entorno  das  escolas  públicas  e
particulares de Belo Horizonte;

nº 25/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança nos condomínios residenciais de Nova
Lima;

nº 26/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, a segurança nas casas lotéricas do Estado;

nº 27/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
conhecer,  em  audiência  pública,  o  plano  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico
adotado no Estado e os critérios exigidos para a emissão de alvará de funcionamento
de casas noturnas e afins;

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 24/2/2015, as seguintes comunicações:
Do deputado João Leite em que notifica sua ausência do País no período de 19 de

fevereiro a 3 de março de 2015. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Duarte Bechir  em que notifica o falecimento do Sr.  José Tadeu de

Souza, ex-prefeito de Conceição da Barra de Minas, ocorrido em 23/2/2015, em São
João del-Rei. (- Ciente. Oficie-se.)
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COMUNICAÇÕES
-  O  presidente  despachou,  na  8ª  Reunião  Ordinária  da  18ª  Legislatura,  em

25/2/2015, as seguintes comunicações:
dos deputados Antonio Lerin em que informa sua renúncia como membro efetivo da

Comissão do Trabalho (Ciente. Publique-se.);
e Agostinho Patrus Filho em que indica o deputado Isauro Calais para membro

efetivo da Comissão do Trabalho (Ciente. Designo. Às Comissões.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 35 a 84/2015 - Requerimentos nºs 150 a 179/2015 -
Requerimentos Ordinários nºs 206 a 262/2015 - Comunicações: Comunicações das
Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Administração  Pública  e  dos  deputados
Antonio Lerin e Agostinho Patrus Filho - Questões de Ordem - Oradores Inscritos:
Discursos dos deputados Felipe Attiê, Iran Barbosa, Doutor Jean Freire e Lafayette de
Andrada; Questão de Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitir  Parecer  sobre  as  Indicações  nºs  1,  2,  3  e  4/2015 -  Comunicação  da
Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:
Requerimentos Ordinários nºs 206, 207, 232, 208 a 225, 252, 259, 260, 226 a 231,
233 a 235,  254 a 258,  261,  262,  236 a  251 e 253/2015;  deferimento  -  2ª  Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do deputado Rogério Correia;
Questões de Ordem; chamada para verificação de quórum;  inexistência de número
regimental para votação; prejudicialidade dos requerimentos dos deputados Rogério
Correia  e  Gustavo  Corrêa  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.706/2015;  designação de relator;  emissão de parecer  pelo  relator;  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:
Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses Gomes - Alencar da

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos
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-  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique
- Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano
Silveira - Cristina Corrêa - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de Avelar -
Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon
Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran
Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Magalhães - João Vítor
Xavier - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos -
Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino
Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres -
Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h6min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada  Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  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:

OFÍCIOS
Do Sr.  Célio  Dantas  de  Brito,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 9.302/2014, da Comissão de Transporte.
Da Sra. Fátima Belani, secretária-geral da Câmara Municipal de Pouso Alegre (2),
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encaminhando moções de aplauso de autoria do vereador Rafael Huhn, aprovadas
por esse Legislativo, ao deputado Adalclever Lopes, por sua posse como presidente
desta Assembleia, e à Mesa desta Assembleia, por sua eleição para o período de
2015 a 2017.

Da Sra. Flávia Mariza Magalhães Saldanha Costa, presidente da Câmara Municipal
de  Conceição  do  Mato  Dentro,  e  do  Sr.  Wilde  Wéllis  de  Oliveira,  presidente  da
Câmara Municipal  de  Piumhi,  comunicando  a  composição  da  mesa  eleita  para  o
biênio 2015-2016.

Do  Sr.  Flávio  Chiarelli  Vicente  de  Azevedo,  presidente  da  Funai,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.852/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Hercules  Macedo,  chefe  de  gabinete  de  Educação  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 9.144, 9.158, 9.175, e 9.220/2014, da
Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  José  Antônio  de  Oliveira  Cordeiro,  juiz  de  direito  da  1ª  Vara  Cível  da
Comarca de Caratinga, parabenizando o deputado Adalclever Lopes por sua posse
como presidente desta Assembleia.

Do Sr.  Marcílio  de  Souza Magalhães,  superintendente  federal  de  Agricultura  no
Estado, comunicando a assinatura de termo aditivo ao Convênio Mapa/SFA/IMA nº
791569/2013. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz, relações institucionais do Grupo
Telefônica Vivo no Brasil - Regional Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 8.932/2014, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do
Plano Nacional de Segurança Pública, informando a celebração de convênio entre o
Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e
a  PMMG.  (-  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.  Valmir  Comin, 1º-secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.282/2014, da Comissão de
Direitos Humanos.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 35/2015

Proíbe a emissão de boleto de oferta, sem autorização prévia, para contratação de
produtos e serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedado ao fornecedor emitir, sem autorização prévia, boleto de oferta

para a contratação de produtos ou serviços.
Parágrafo único - Para os fins de que trata esta lei, considera-se boleto de oferta

todo instrumento padronizado por meio do qual o fornecedor apresenta uma oferta de
produtos ou serviços, ao mesmo tempo em que torna viável o pagamento antecipado
da referida proposta.

Art.  2º  -  A infração  às  disposições  desta  lei  acarretará  ao  infrator  as  sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 3° - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Eventual permissão do ato de enviar, aos consumidores, boletos para

contratação de produtos ou serviços sem solicitação prévia, em especial  produtos
financeiros,  legitima uma prática  considerada  abusiva  pelos  órgãos  de defesa do
consumidor de todo o País.

Segundo manifestação do Procon-SP, a experiência do órgão tem demonstrado que
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vários  consumidores,  ao  receberem  os  boletos  com  oferta  de  produtos,
principalmente os bancários, acabam por pagar essas faturas sem perceber que se
trata apenas de ofertas. Consequentemente, o consumidor que aderiu ao produto,
claramente por engano, solicita o cancelamento e o estorno dos valores e, com muita
frequência, se vê obrigado a recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor
para conseguir a restituição dos valores.

Não se pode, portanto, considerar admissível que um fornecedor, com a pretensão
de  ofertar  produtos,  envie  aos  consumidores  um  boleto  de  pagamento,  sem
solicitação,  ainda  que  este  contenha  informações  sobre  a  facultatividade  do
pagamento,  uma vez  que  nem  todos  os  consumidores  conseguem  identificar  as
informações, que nem sempre obedecem aos preceitos do art. 6º, III, do Código de
Proteção e  Defesa do  Consumidor  -  CDC -,  que  estabelece que  as  informações
devem ser claras, ostensivas e corretas, permitindo ao consumidor um entendimento
exato. O Código, aliás, em seu art. 4º, I e III, determina que as relações de consumo
devem  pautar-se  pelo  princípio  da  transparência  e  pelo  reconhecimento  da
vulnerabilidade do consumidor, além da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações
de consumo.  Infelizmente,  temos observado que os  princípios  gerais  e  as  regras
presentes no CDC não vêm sendo respeitados por uma série de fornecedores. Assim,
torna-se  imprescindível  e  fundamental  a  edição  de  uma  lei  estadual  direta  e
específica sobre o tema.

Para tanto, contamos com o apoio 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 36/2015
Obriga as empresas seguradoras a informar ao consumidor o motivo da recusa de

sua proposta de contrato de seguro ou de sua renovação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas seguradoras que não aceitarem proposta de contrato de toda

espécie de seguro ou de sua renovação ficam obrigadas a informar por escrito ao
consumidor proponente o motivo da recusa.
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Art. 2º - Na hipótese prevista no art. 1º, a seguradora entregará ao consumidor, no
prazo de quinze dias, independentemente de requisição, o comprovante da negativa
de aceitação da proposta de seguro, em que constará, além da justificativa, o nome
do cliente e o número da proposta de seguro, nos seguintes termos:

I - o motivo da recusa, de forma clara, inteligível e completa, vedado o emprego de
expressões vagas, abreviações ou códigos;

II - a razão ou a denominação social da seguradora;
III - o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - da seguradora;
IV - o endereço completo e atualizado da seguradora.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Em  nosso  país  a  atividade  securitária  acha-se  sob  o  controle  do

Estado, através de seus órgãos competentes, tendo sido criado o Sistema Nacional
de Seguros Privados, que foi regulamentado pelo Decreto-Lei n° 73, de 21/11/1966.
Este, por sua vez, regulamentou as operações de seguros e resseguros, conforme
definido no art. 1º, que diz que as operações de seguros privados feitas no País estão
subordinadas ao mencionado decreto-lei.  Além disso, esse decreto-lei  criou outras
composições: Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP -; Superintendência
de Seguros Privados - Susep -; Instituto de Resseguros do Brasil - IRB-; sociedades
autorizadas a operar em seguros privados; corretores habilitados.

Esses  órgãos  regulam  a  atividade  securitária  no  País,  no  sentido  burocrático-
administrativo,  editando  normas  gerais  de  contabilidade  e  estatística  a  serem
observadas  pelas  sociedades  seguradoras,  organizando  seu  funcionamento  e
fiscalizando suas atividades, disciplinando as operações, delimitando capitais. Enfim,
tratam  da  área administrativa  do  seguro,  cabendo  às  legislação  -  Código  Civil  e
Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  a  regulamentação  jurídica  dos  contratos  de
seguro.

A relação jurídica firmada entre seguradora e segurado é uma relação jurídica de
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consumo, não se olvidando o fato de que essa afirmação não tem, por consequência,
a exclusão da incidência de outras normas. Esse fato, portanto, cria a possibilidade
de incidência cumulativa do Código de Defesa do Consumidor com outras normas
aos  contratos  de  seguro.  É  importante  destacar  que  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor expressamente incluiu a atividade securitária para fins de submissão as
suas normas no § 2° do art. 3°.

E  é  em  defesa  desse  consumidor  que  surge  este  projeto,  já  que  atende  aos
reclamos de consumidores que muitas vezes veem frustradas suas expectativas de
segurança de sua vida e bens, sem nenhuma explicação das seguradoras, que se
recusam a firmar ou renovar contrato de seguro.

Para tanto, contamos com o apoio 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 37/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação e manutenção de cadastro unificado

para informação a parentes sobre hospitalizados, presos e albergados, nas condições
que especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  poder  público  manterá  um  cadastro  unificado  para  prestação  de

informações  a  parentes  sobre  pessoas  hospitalizadas,  presas  ou  albergadas  em
entidades públicas do Estado, quando a hospitalização, a prisão ou o recolhimento
tiverem sido efetuados sem o conhecimento de parentes.

§ 1º - As informações ficarão disponibilizadas pelo prazo de dez dias e, findo esse
prazo,  serão  retiradas  do  sistema,  permanecendo  à  disposição  para  consultas
específicas.

§ 2º  -  Todas as hospitalizações,  prisões e albergamentos efetuados por  órgãos
estaduais, sem assistência de parentes, serão cadastrados no mesmo dia nos órgãos
referidos no caput deste artigo e disponibilizados imediatamente.

§ 3º - A consulta do cadastro mencionado no caput deste artigo poderá ser feita por
meio de número de telefone ou endereço eletrônico específico, disponibilizado pelo
órgão competente.
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Art.  2º  -  As  mesmas  disposições  acima  se  aplicam  aos  casos  de  cadáveres
identificados  que forem encontrados  e  recolhidos  aos  postos  do  Instituto Médico-
Legal do Estado.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  e  estabelecerá  o  órgão
governamental que a implantará e cuidará do cadastro aqui mencionado, no prazo de
até cento e vinte dias após sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo facilitar a busca de pessoas que

se encontram sob cautela do Estado, sem o conhecimento dos familiares.
É corriqueiro que parentes, ao sentirem a falta de um membro da família, façam

verdadeiras caçadas por informações, a fim de localizar essa pessoa. Essa busca por
informações  faz  com  que  peregrinem  por  várias  instituições  estatais,  o  que  só
aumenta a angústia desses familiares.

O cadastro unificado seria um enorme facilitador nessa busca, diminuindo a aflição
dos familiares e otimizando a procura pela pessoa desaparecida.

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

PROJETO DE LEI Nº 38/2015
Obriga as empresas de planos de saúde a autorizar, quando o paciente for idoso,

todos os exames que exijam análise prévia em um prazo máximo de vinte e quatro
horas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas de planos de saúde obrigadas a autorizar todos os

exames que necessitem de análise prévia em um prazo máximo de vinte e quatro
horas, contado a partir do momento em que a empresa receber a solicitação, quando
o paciente for pessoa idosa.

Parágrafo único - É considerada idosa a pessoa acima de sessenta anos.
Art.  2º  -  As  empresas  que  descumprirem  esta  lei  ficarão  sujeitas  às  seguintes

penalidades:
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I - advertência, quando da primeira autuação;
II - multa, quando da segunda autuação.
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada no valor de

5.000  Ufemgs  (cinco  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por  dia
ultrapassado.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei em todos os aspectos
necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os planos de saúde estão entre os recordistas  de reclamações no

Procon.  Os  vários  inconvenientes  causados  aos  consumidores  -  nem  sempre
atendidos de forma condizente com o custo das mensalidades que desembolsam -
levam  os  poderes  constituídos  a  criar  mecanismos  que  garantam  a  defesa  dos
interesses da população.

A limitação  ao  tempo  de  internação,  a  restrição  à  cobertura  de  determinadas
doenças com o argumento da preexistência, o aumento abusivo de mensalidades e a
demora  na  autorização  de  determinados  exames,  muitas  vezes  em  caráter  de
urgência, são alguns dos problemas enfrentados pelos consumidores. A necessidade
de realização de determinados exames de maior  complexidade tem esbarrado na
demora da autorização por parte das empresas.

Essa espera pode gerar uma série de riscos. Em várias situações, os usuários dos
planos têm que recorrer  a demandas judiciais  para  garantir  seus direitos  e evitar
maiores danos à saúde. Nesse contexto geral, os idosos têm sido as maiores vítimas
de atitudes abusivas por partes das empresas, especialmente no tocante ao aumento
excessivo de mensalidades.

Com o objetivo de protegê-los é que se apresenta esta proposição, a fim de que se
delimite  um  prazo  para  a  autorização  dos  exames  de  maior  complexidade  -
analisados previamente pelas empresas de planos de saúde. Consideramos que 24
horas  atende  às  necessidades  de  ambos  os  lados,  tanto  do  usuário  como  das
empresas, sem desgaste para as partes.



556
____________________________________________________________________________

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  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 39/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes e similares localizados
no  Estado  disponibilizarem  cadeira  infantil  de  acordo  com  norma  técnica  que
especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  restaurantes,  lanchonetes  e  similares  localizados  no  Estado

obrigados  a  disponibilizar  cadeira  infantil  nas  especificações  contidas  na  norma
técnica NBR 13.919, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 2º - Restaurantes, lanchonetes e similares têm o prazo de trinta dias a contar
da data da publicação desta lei para se adaptarem às suas disposições.

Art. 3º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator as sanções previstas no
art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  obrigar  os  restaurantes,  as

lanchonetes  e  similares  localizados  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  disponibilizar
cadeira infantil de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Tal  iniciativa  proporcionará  mais  segurança  para  as  famílias  e  conforto  para  as
crianças.  Hoje,  por  não  serem exigidas por  lei,  somente  alguns  estabelecimentos
oferecem as cadeirinhas, o que obriga a mãe a ficar com o filho no colo.

Este  projeto  de  lei  pretende  regulamentar  o  fornecimento  desse  móvel  por
estabelecimentos comerciais, que deverão analisar o fluxo de clientes e ter disponível
a quantidade necessária para as famílias.

Diante do exposto, peço apoio aos meus ilustres pares à aprovação deste projeto
de lei.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 40/2015
Estabelece penalidades para a comercialização de produtos com o componente

cádmio e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A comercialização de bijuterias e outros produtos que contenham cádmio

em sua composição fica sujeita às penalidades previstas nesta lei.
Art. 2º - Os produtos com o componente cádmio, tais como anéis, brincos, colares,

braceletes, broches e pulseiras, inclusive os provindos de outras nações, deverão ser
analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária antes de serem colocados à
venda para a população.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, em se tratando
de pessoa jurídica, às penalidades do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Art. 4º - Constatada a infração, o poder público notificará os órgãos competentes
para providenciarem o fechamento do estabelecimento, a suspensão do seu registro
ou a aplicação do CDC e demais leis pertinentes.

Art. 5º - No caso da comercialização dos produtos mencionados no art. 2º em feiras
livres ou mercados populares, fica o poder público autorizado a informar aos órgãos
competentes  o  registro  do  infrator  para  impedir  que  ele  obtenha  permissão  de
instalação e comercialização de suas mercadorias em áreas públicas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O cádmio, liberado na queima de combustíveis, pode acabar sendo

inalado pelas pessoas. Descartado no meio ambiente, pode inclusive ser ingerido em
alimentos  contaminados.  Em  casos  mais  graves  de  acúmulo  de  cádmio  no
organismo, pode até provocar câncer. Destaque-se que cádmio é um metal e, como
tal, devem ser levados em consideração os seus níveis de tolerância. Em 2010, nos
Estados Unidos, foram retiradas de circulação milhares de bijuterias tendo em vista a
presença assustadora do metal nesses produtos. O governo e a indústria americanos
chegaram a um acordo e estabeleceram um limite de apenas 0,03% de cádmio em
bijuterias.
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Em  um  carregamento  apreendido  pela  Receita  Federal  no  Rio  de  Janeiro,  os
produtos continham cerca de  32% a 39% da liga metálica,  fato alarmante e sem
controle pelas autoridades locais. Há de se notar ainda que o percentual de cádmio
encontrado nessas  peças  é quase 4 mil  vezes  maior  do  que seria permitido  nos
Estados Unidos, o que constitui risco enorme para a população.

Assim  sendo,  a  análise  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  antes  da
comercialização desses produtos permitirá a emissão de uma certificação para seu
uso, principalmente por crianças e adolescentes.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 41/2015

Assegura ao cônjuge de usuário de serviço público o direito à inclusão de seu nome
na fatura mensal de consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  ao  cônjuge  de  usuário  de  serviço  público  de

abastecimento de água, de telefonia e de distribuição de energia elétrica o direito à
inclusão de seu nome na fatura mensal de consumo, mediante solicitação expressa
do interessado, com a finalidade de atestar sua residência no Estado.

Parágrafo único - O direito a que se refere o caput deste artigo se estende aos que
vivem em união estável.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei busca dar solução ao constrangimento a que muitos

cidadãos estão submetidos pelo fato de não possuírem comprovante de residência.
Trata-se de mulheres casadas ou de pessoas em união estável, em sua maioria.

As faturas de serviço público, assim como as demais despesas, normalmente são
pagas com o rendimento dos casais, visto que, na sociedade moderna, o homem e a
mulher dividem as responsabilidades da vida em comum.

A possibilidade  de  apresentar,  de  próprio  punho,  declaração  de  residência  não
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elimina o sentimento de frustração nem supera as vantagens da inclusão de nome
nas faturas, a qual pode servir como comprovação de vida em comum, resguardando
os direitos civis.

Para aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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 42/2015

Dispõe sobre a destinação de espaço físico para a exposição e a comercialização
de produtos da economia solidária nos eventos públicos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Em  eventos  públicos,  como  festas,  feiras,  exposições  e  congêneres,

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

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

Art. 2º - O espaço físico a que se refere o  caput  do art. 1º desta lei deve ganhar
destaque e localizar-se, preferencialmente, na entrada do evento.

Art.  3º  -  Os  estabelecimentos  que  descumprirem  o  disposto  desta  lei  estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

I - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
na primeira ocorrência;

II - vedação da realização de novos eventos pelo prazo de dois anos, em caso de
reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A economia solidária baseia-se em associações e cooperativas e é

voltada para a produção, consumo e comercialização de bens e serviços, criando
oportunidades  para  os  produtores  a  elas  associados  no  sistema convencional  de
produção e comercialização.
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Trata-se de uma cultura pouco difundida e, consequentemente, desconhecida da
maioria  dos  mineiros.  Sua  participação  em  eventos  públicos,  apresentando  suas
experiências, modo de produção e produtos, resultará no acesso a novos mercados
consumidores.

Esta iniciativa legislativa visa incentivar a exposição e facilitar a comercialização de
produtos, bens e serviços oriundos da economia solidária, que busca a valorização do
ser  humano  e  cria  uma  estratégia  para  a  diminuição  da  pobreza  e  para  o
desenvolvimento  sustentável.  Assim,  este  projeto  de  lei  tem  uma  finalidade
multidimensional,  ou  seja,  envolve  os  aspectos  econômico,  social,  ecológico  e
político.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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 43/2015

Proíbe  as  empresas  concessionárias  de  serviços  de  água,  energia  elétrica  ou
telefonia, particulares e públicas, de efetuar a suspensão do fornecimento residencial
de seu serviço nos dias que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  É  vedado  às  empresas  concessionárias  de  serviço  de  água,  energia

elétrica ou telefonia, particulares e públicas, efetuar, por falta de pagamento de conta,
a  suspensão  do  fornecimento  residencial  de  seu  serviço  às  sextas-feiras,  aos
sábados, domingos e feriados e no último dia útil anterior a feriado

Art. 2° - Fica o consumidor que tiver suspenso o fornecimento de água, de energia
elétrica ou  de  serviço de telefonia em dia especificado no art.  1°  desobrigado do
pagamento do débito que originou a suspensão, sendo-lhe assegurado o direito de
acionar judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos.

Art.  3°  -  Ficam  as  empresas  concessionárias  de  serviços  de  água  ou  energia
elétrica, particulares e públicas, obrigadas a entregar,  na residência do usuário do
serviço, cópia da medição do consumo mensal.

Art.  4°  -  As  concessionárias  de  serviços  de  água,  energia  elétrica  ou  telefonia,
particulares  e  públicas,  que  descumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  às  seguintes
penalidades:
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I - advertência na primeira ocorrência;
II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda ocorrência;
III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II  nas  ocorrências

subsequentes.
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição a ser aplicada

ao responsável pelo estabelecimento público que não observar o que determina esta
lei.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data
de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o consumidor usuário

dos  serviços  públicos  de  água,  luz  e  telefone  tenha  interrompido  o  fornecimento
residencial  desses serviços durante os  finais  de semana e feriados,  por  estarem,
efetiva ou supostamente, em atraso com o pagamento de suas contas.

Para alguns pode parecer que, com essa medida, estamos incentivando a prática
da inadimplência.

Não é verdade, muito pelo contrário. Todos sabemos que as empresas que detêm
as concessões desses serviços mantêm, nos finais de semanas e feriados, apenas
um pessoal mínimo em regime de plantão. Ademais, como o pagamento pode ser
feito  fora  da  rede  bancária,  o  cotejamento  das  informações  referentes  às  contas
vencidas com as já quitadas pode não traduzir a verdade do momento em que está
ocorrendo a decisão do corte do fornecimento.

Em vista disso,  o corte, nessa circunstância, além de injusto, acaba deixando o
consumidor sem o serviço durante todo um final de semana ou feriado, uma vez que
as empresas, apesar de toda a tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem,
nesses dias, de pessoal em número suficiente para efetuar a religação.

Mesmo  aqueles  que  de  fato  estão  em  atraso  e  sofreram  o  desligamento  do
fornecimento  de  água,  luz  ou  telefone,  se  optarem  por  liquidar  suas  contas  nos
pontos credenciados (agências lotéricas, correios etc.), não têm como provar, perante
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a empresa em questão, a quitação do débito pela mesma razão exposta, ou seja, a
transmissão das informações não são processadas on line.

As consequências, nas duas situações, são lesivas aos consumidores, uma vez que
a interrupção dos serviços abrange um período prolongado.

No  caso  específico  do  corte  de  luz,  existem  prejuízos  e  desconforto,  como  a
deterioração de alimentos e a falta de segurança para toda a família.

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres deputados para aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 44/2015
Isenta  empreendedores  e  empreendedoras  de  atividades  econômicas

emancipatórias de pagamento de taxa de aluguel de máquinas de recebimento de
cartões de crédito e débito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  isentos  do  pagamento  da  taxa  de  aluguel  de  máquinas  de

recebimento de cartões de crédito e débito os empreendedores e empreendedoras de
atividades econômicas emancipatórias.

Parágrafo único - Consideram-se empreendedores e empreendedoras de atividades
econômicas emancipatórias:

I  -  os empreendedores individuais  devidamente legalizados,  conforme legislação
federal, estadual e municipal;

II - os artesãos e artesãs devidamente inscritos e atestados pelo órgão competente
estadual e detentores de carteira de artesão;

III - os empreendedores de economia solidária.
Art.  2º  -  É  sujeito  passivo  das  obrigações  decorrentes  desta  lei  a  instituição

financeira ou administradora de cartões de crédito e débito que tenha representação
no Estado ou que faça uso desse serviço no âmbito do nosso território.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  a  multa
equivalente ao décuplo do valor da taxa de administração em questão.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O presente projeto de lei  objetiva incentivar e dar oportunidade aos

empreendedores  e  empreendedoras  de  atividades  econômicas  emancipatórias  de
trabalharem com cartões de crédito e débito, para promoverem a comercialização de
seus  produtos  e  serviços,  além  de  proporcionarem  maiores  opções  para  os
consumidores.

É sabido que o Estado de Minas Gerais e o Brasil têm feito um grande esforço para
diminuir a pobreza, aumentando as oportunidades de compra para a população com
menor renda. Esse esforço requer mecanismos de todas as frentes para que essas
oportunidades se consolidem e cheguem a quem delas necessita.

A taxa de aluguel cobrada pelas empresas, além da taxa de administração, tem sido
um impeditivo para que os empreendedores utilizem esse recurso, prejudicando a
competitividade inerente  ao preço dos  produtos e  serviços  e  inviabilizando o  seu
custo  para  os  consumidores.  Além  disso,  são  necessárias  atitudes  inovadoras  e
populares para que a renda seja distribuída de forma mais equânime.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 45/2015

Regulamenta  o  credenciamento  de  profissionais  de  saúde  pelas  operadoras  de
planos de saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei regulamenta o credenciamento de profissionais pelas operadoras

de planos de saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Art.  2º  -  As operadoras de planos de saúde deverão exigir  dos profissionais  de

saúde para o seu credenciamento:
I - carta de solicitação de credenciamento;
II - curriculum vitae, enfatizando a área de especialidade;
III - diploma ou certificado de graduação, título de especialização ou comprovação
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através da apresentação de declaração da entidade responsável pela legalização da
especialização;

IV - CPF e carteira de identidade;
V - prova de registro ou inscrição e regularidade junto ao conselho regional no qual

o profissional esteja registrado;
VI - comprovante de regularidade em relação ao recolhimento do Imposto sobre

Serviços - ISS;
VII - comprovante de regularidade junto à Fazenda Federal.
Art.  3º  -  As  operadoras  de  planos  de  saúde  poderão  estabelecer  normas  de

adequação dos consultórios utilizados pelos profissionais de saúde.
Art. 4º - É expressamente vedada a cobrança de valores para credenciamento de

profissionais.
Parágrafo único -  O descumprimento ao disposto nesta lei  sujeitará o  infrator a

multa equivalente ao dobro do valor cobrado ao profissional.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  credenciamento  de  profissionais  pelas  operadoras  de  planos  de

saúde  não  possui,  até  o  momento,  nenhuma  regulamentação  no  Estado  Minas
Gerais, o que possibilita uma atuação descriteriosa.

Uma das práticas a serem combatidas é a cobrança de luva aos profissionais que
pretendem se credenciar nos planos de saúde. Tal medida inviabiliza a expansão da
rede oferecida por esses planos, limitando sua gama de atendimentos, o que acarreta
inegável  prejuízo  ao  consumidor,  que  é  obrigado  a  enfrentar  longos  períodos  de
espera por uma consulta.

Embora o tema esteja na esfera de competência da União, este projeto tem por
escopo resguardar o direito dos consumidores do plano de saúde, objetivando uma
regular e eficiente prestação de serviço.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 46/2015
Dispõe sobre a afixação de cartaz, nos locais que menciona, sobre o procedimento

de reconhecimento de paternidade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória, nas serventias de registro civil de pessoas naturais e nas

maternidades  localizadas  no  Estado,  a  afixação,  em  local  visível,  de  cartaz
informando que o procedimento de reconhecimento de paternidade pode se iniciar no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição visa tornar obrigatória a divulgação do Provimento nº

16,  de  17  de  fevereiro  de  2012,  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  órgão  do
Conselho Nacional  de Justiça  -  CNJ -,  segundo o qual  as mães cujos  filhos não
tenham  o  nome  do  pai  na  certidão  de  nascimento  poderão  recorrer  a  qualquer
cartório de registro civil e iniciar o processo de reconhecimento de paternidade.

Percebe-se  que  o  referido  provimento  tem  como  escopo  facilitar  às  mães  de
crianças e adolescentes ou aos filhos maiores de idade a indicação dos supostos pais
para sanar a falta do registro paterno, minimizando os efeitos mais do que danosos
de um vazio afetivo que, em âmbito registral,  é  representado em formulários pela
palavra “desconhecido” ou apenas por uma sequência de asteriscos.

De acordo com o provimento, para dar início ao processo de reconhecimento as
mães deverão preencher um requerimento com informações pessoais, tanto do filho
quanto  do  suposto  pai,  além  de apresentar  a  certidão de nascimento  do  filho.  O
pedido de reconhecimento de paternidade será encaminhado pelo registrador ao juiz
competente, que notificará o suposto pai, que se manifestará pelo reconhecimento ou
não da paternidade.

Portanto, este projeto criará um instrumento de suma importância para os cidadãos
mineiros,  pois  existem  distritos  que  em  que  há  registrador  civil,  mas  a  vara
competente mais próxima fica a quilômetros de distância, em municípios vizinhos,
dificultando o acesso da população.
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Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 47/2015

Dispõe  sobre  medidas  contra  a  prática  de  trotes  telefônicos  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as concessionárias dos serviços de telefonias fixa, móvel e celular

que prestam serviços no Estado obrigadas a informar a seus assinantes, por meio da
conta telefônica, a existência de ligações para o Copom da Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros, a Defesa Civil e os números Samu, 190, 192 e 193, cujo fato relatado não
seja comprovado.

Art. 2° - As informações de que trata o art. 1° conterão data, hora e número do
telefone para o qual foi feita a chamada, bem como as penalidades previstas nos arts.
266 e 340 do Código Penal Brasileiro.

Art.  3°  -  Em  caso  de  reincidência,  os  assinantes  ou  responsáveis  pelas  linhas
telefônicas que originarem chamadas cujo fato relatado não tenha veracidade ficam
sujeitos à multa de 20 Ufemgs (vinte Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  4°  -  O  valor  resultante  da  arrecadação  da  multa  prevista  nesta  lei  será
destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública.

Art. 5° - As informações contidas no art. 2° desta lei serão repassadas pelo Centro
de Operações  da  Polícia  Militar  -  Copom  (190),  Corpo de Bombeiros  (193),  pela
Defesa Civil e pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Samu (192).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  prática  de  trotes  telefônicos  constitui  grave  problema,  que  os

serviços  públicos  de  emergência  enfrentam  diariamente.  Enquanto  as  entidades
públicas  sofrem  sérios  problemas  por  falta  de  equipamentos,  viaturas  e  pessoal,
sujeitam-se a atender chamados falsos, o que representa verdadeiro crime contra a
sociedade. Em muitas corporações, caso uma viatura realize um atendimento, muito
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provavelmente faltarão recursos para atender a outras ocorrências. Devido à penúria
a que são submetidos determinados grupamentos de bombeiros ou de defesa civil, se
uma viatura gastar o seu combustível para atender a um chamado falso, certamente
faltará recurso para o atendimento de um sinistro de verdade, o que pode acarretar
até  perda  de  vidas.  A proposição  ora  apresentada  busca  proteger  esses  órgãos
públicos  do  mau  uso  dos  sistemas  telefônicos  de  atendimento  a  emergências,
estabelecendo penalidades, caso seja identificado o infrator.

A aplicação de trotes telefônicos nos serviços públicos de emergência configura
utilização inadequada dos serviços de telecomunicações, uma vez que o usuário está
se valendo de um serviço telefônico para prestar informações falsas a um serviço de
atendimento telefônico público e de emergência. É inadmissível que os telefones 190,
192 e 193 recebam milhares de ligações diárias em que os fatos narrados não são
verdadeiros. Os prejuízos causados por essa prática são incalculáveis, tanto para o
poder público quanto para a população em geral.

Mesmo  com  campanha  nacional  para  conscientizar  a  população  sobre  os
problemas causados pelos trotes, eles continuam acontecendo com alta frequência.
Um serviço essencial à população é prejudicado todos os dias por brincadeiras de
mau gosto.  Segundo o  Corpo de  Bombeiros  de  Minas  Gerais,  60% das ligações
recebidas pelo telefone 193 são trotes.

O Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Cel. Cláudio
Teixeira, diz que é possível saber o número do telefone e quem é usuário por meio do
centro  de  operações.  Mas,  durante  o  processo  de  identificação,  os  bombeiros  já
começam  a  mobilização  para  atender  à  ocorrência  e  podem  perder  tempo  com
informações falsas.

Os tipos de trotes são os mais variados possíveis. Vão desde crianças que ligam
por brincadeira a simulações reais de ocorrências, que muitas vezes mobilizam as
viaturas e equipes da polícia sem nenhuma necessidade.

Em casos de emergência, em que uma pessoa sequestrada tenta entrar em contato
com  a  polícia  ou  alguém  tenta  informar  os  bombeiros  sobre  um  incêndio,  por
exemplo, qualquer minuto perdido pode ser fatal. Alguém passando um trote ou
ligando sem necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial para outra
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pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até mesmo a vida de
alguém.

Considerando a pertinência da matéria, conclamo os nobres pares a aprovar esta
proposição, pois sem dúvida estaremos contribuindo para dar maior efetividade aos
serviços colocados à disposição da sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 48/2015
Obriga os estabelecimentos comerciais  que menciona a disponibilizarem leitores

óticos de códigos de barras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Os supermercados e hipermercados localizados no Estado que utilizem

código de barras para apreçamento de produtos ficam obrigados a disponibilizarem
equipamentos de leitura ótica para consulta de preços pelos consumidores.

§ 1º - Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão ser distribuídos
na área de vendas e estar em perfeito estado de funcionamento.

§  2º  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  área  de  vendas  aquela  em  que  os
consumidores têm acesso às mercadorias e serviços oferecidos para consumo no
varejo, dentro do estabelecimento.

§ 3º - Constatado o mau funcionamento de algum equipamento de leitura ótica, o
consumidor poderá solicitar sua imediata substituição.

Art.  2º  -  Os  leitores  óticos  deverão  ser  indicados  por  cartazes  suspensos  que
informem claramente a sua localização.

Art.  3º  -  Os  equipamentos  de  leitura  ótica  deverão  ser  dispostos  em  distância
máxima de 15m (quinze metros) entre qualquer produto e o leitor ótico mais próximo.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator a aplicação
de multa no valor de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), dobrada em caso de reincidência.

Art.  5º  -  Para  efeito  de  fiscalização,  os  estabelecimentos  de  que  trata  esta  lei
deverão  prestar  as  informações  necessárias  aos  agentes  designados,  mediante
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disponibilização de mapa da área de vendas, com a identificação clara e precisa da
localização dos leitores óticos e da distância que os separa, respeitada a distância
máxima de que trata o art. 3º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por escopo resguardar o direito dos consumidores

quanto à exposição clara e adequada dos preços praticados pelos supermercados e
hipermercados.

Não raramente encontramos reclamações consumeristas no que tange ao difícil
acesso a informações relativas a preços de produtos comercializados em grandes
espaços e ao fato de não se encontrarem com facilidade vendedores dispostos a
ajudar.  Os  referidos  estabelecimentos  são  os  campeões  em  reclamações  dos
consumidores, uma vez que disponibilizam, em um único espaço, uma inesgotável
gama de produtos, com consideráveis variações de preço e qualidade.

O art. 6º, III, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -,
estabelece como direito  do  consumidor  o  acesso à  informação,  de  forma clara  e
adequada, com as especificações de cada produto ou serviço.

Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  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 49/2015
Dispõe  sobre  a  transferência  eletrônica  de  fundos  para  recolhimento  de  taxas,

multas  de  trânsito  e  receitas  delegadas  através  de  cartão  de  débito  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As multas de trânsito e as demais receitas relacionadas com atividade de

trânsito ou o Detran-MG poderão ser recolhidas por meio de transferência eletrônica
de  fundos,  por  intermédio  de  instituições  financeiras  credenciadas  para  essa
finalidade.
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§ 1º  -  A autoridade de trânsito  concederá  ao  condutor  do veículo,  no curso  da
realização da fiscalização ostensiva em vias públicas, prazo hábil para promover o
pagamento de multas e de outras receitas em atraso, na forma deste artigo.

§ 2º - O agente fiscalizador deverá portar equipamento eletrônico que possibilite ao
contribuinte a transferência aludida no § 1º quando da realização de blitz.

§ 3º - A apresentação de comprovante bancário de pagamento será considerada
prova de regularidade pela autoridade de trânsito e implicará a liberação imediata do
veículo retido, desde que não haja outra condição que determine sua retenção ou
apreensão.

Art. 2º - Se, entre as medidas administrativas, houver a determinação de apreensão
e  remoção  do  veículo,  a  autoridade  de  trânsito  dará  ao  proprietário  deste  a
oportunidade de acionar serviço, inclusive o relativo ao seguro do veículo, para a
realização do transporte.

§  1º  -  O  transportador  deverá  remover  o  veículo  para  o  local  indicado  pela
autoridade de trânsito e fornecer a esta o termo de recebimento do veículo, com o
relatório de vistoria e o compromisso de executar o transporte.

§  2º  -  Resolvida  a  pendência  que implicou a  determinação do recolhimento  do
veículo, esta não se efetivará.

Art.  3º  -  Aplica-se  o  disposto  no  art.  1º  desta  lei  às  receitas  arrecadadas  pela
Secretaria  de Estado  de Fazenda e  relacionadas  com a  aplicação do Código  de
Trânsito Brasileiro.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O trânsito de pessoas e veículos é cada dia mais complexo e requer

do poder público medidas de constante fiscalização e regulação.
Por outro lado, o poder público só deve fazer o que a lei determina e na medida que

esta determina. Atos que excedam o necessário transpõem a legalidade e invadem
direitos,  não  contribuindo  para  o  relacionamento  educativo  entre  o  governo  e  a
população.

Também com esse fim é que se deve impor ao cidadão o mínimo de transtorno.
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Assim,  este  projeto  de  lei  não  abre  mão  da  intervenção  e  da  normatização
fiscalizadoras,  porém  confere  ao  contribuinte  a  oportunidade  de  regularizar
imediatamente as pendências que determinam a apreensão do veículo.

Contribui também o projeto para reduzir o custo da máquina administrativa e dar
efetividade ao princípio constitucional da economicidade.

Os  mecanismos  de  transferência  eletrônica  por  cartão  de  débito  garantem  o
recolhimento  do  tributo  ou  da  multa  e  o  cumprimento  da  correspondente
responsabilidade de gestão do administrador.

Devem-se também aplicar  os  princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para não se impor ao motorista ou ao proprietário transtorno maior que o determinado
pela lei.

Abrem-se assim  duas  possibilidades:  uma,  no  tocante  ao  transporte  do  veículo
apreendido,  facultando-se  ao  proprietário  indicar  o  transportador,  preservada  a
identificação e a eficácia da medida; outra, no caso da desnecessidade da remoção.
Ou seja, não se deve remover só porque o veículo já está sobre o carro transportador.
A eficácia da medida não exige que seja onerosa.

Os momentos de atrito entre o cidadão e o poder público devem ser abrandados
por  normas  que  tenham  em  mente  a  finalidade  e  deixem  de  lado  a  indústria
desenfreada de geração de multas ou de tarifas.

A civilidade se evidencia na capacidade de prontamente solucionar a pendência, e
não  na  imposição  de  um  rosário  de  diligências  desnecessário  e  altamente
degradante. Assim, a possibilidade de recolhimento eletrônico e a de indicação do
transportador  do  veículo  não  desnaturam  em  nada  a  fiscalização  e  implantam  a
economicidade nas relações espinhosas que se verificam durante sua realização.

Esta  Assembleia,  ciente  de  seus  deveres,  não  pode  se  omitir  quanto  à
regulamentação, no Estado, das atividades que estão no âmbito de sua competência,
como está preceituado no Código de Trânsito Brasileiro.

- 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 50/2015
Proíbe  a  renovação  automática  dos  contratos  para  fornecimento  de  produtos  e

prestação de serviços por assinatura.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras serviços por

assinatura proibidas de renovar automaticamente os contratos de assinatura sem a
expressa e inequívoca anuência do consumidor por meio hábil a identificá-lo.

Art. 2º - Os contratos terão o prazo de duração de até doze meses, e o silêncio do
consumidor não pode ser interpretado como consentimento para sua renovação.

§ 1º - As empresas deverão utilizar as faturas de pagamento ou outro meio para, no
prazo  de  sessenta  dias  antes  do  término  do  contrato,  enviar  aviso  prévio  ao
consumidor informando a data de encerramento do contrato, os meios disponíveis
para sua renovação e a suspensão do fornecimento dos produtos ou da prestação
dos serviços ao término do contrato, caso este não seja expressamente renovado
pelo consumidor.

§ 2º - As empresas deverão providenciar canais de comunicação de fácil acesso
para  que  o  consumidor  possa  manifestar  de  forma  inequívoca  o  seu  desejo  de
renovar a assinatura contratada.

§ 3º  -  Não sendo renovado o contrato de forma inequívoca pelo consumidor,  a
eventual continuidade do fornecimento de produtos ou da prestação de serviços após
o encerramento do contrato será gratuita, não podendo ser cobrado nenhum valor do
consumidor, independentemente do tempo que durar tal situação.

§  4º  -  Será  nula  de  pleno  direito  qualquer  cláusula  que  permita  a  renovação
automática  dos  contratos  a  que  se  refere  esta  lei,  ainda  que  por  escolha  do
consumidor.

Art. 3º - O disposto nesta lei se aplica ao fornecimento de produtos ou à prestação
de serviços de forma gratuita por um período predeterminado para fins de teste pelo
consumidor, sendo vedada a contratação automática após o período de avaliação e
devendo  a  assinatura  ser  cancelada,  caso  não  haja  expressa  e  inequívoca
manifestação do consumidor no sentido de contratar o produto ou o serviço testado.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator
ao pagamento de  multa  no  valor  de 3.000 Ufemgs (três  mil  Unidades Fiscais  do
Estado de Minas Gerais) por autuação, aplicada em dobro em caso de reincidência,
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no Código de Defesa do
Consumidor.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem por objetivo a defesa e a proteção do consumidor

que constantemente vem sendo enganado por empresas que tentam, a todo o custo,
vender  seus  produtos  com  assinaturas  que  vão se  eternizando,  mesmo contra  a
vontade do contratante. São inúmeras as promoções com as quais o consumidor se
depara todos os dias: sete dias de fornecimento gratuito;  quatro meses usando o
produto ou serviço sem pagar nenhum valor. Comumente oferecidas por editoras de
revistas e jornais, essas promoções abrangem também outros segmentos, como sites
de cadastro de currículo e de relacionamento, os mais variados serviços on-line e até
tevê por assinatura.

Tornou-se  prática  de  muitas  empresas  oferecer  gratuitamente  o  serviço  por  um
determinado período, e, caso o consumidor não se manifeste pelo cancelamento do
serviço após esse prazo, essas empresas começam a efetuar cobranças por meio de
débito no cartão de crédito ou em conta corrente. Essa é uma prática abusiva que
deve ser coibida. Além do mais, o silêncio do consumidor quanto à renovação do
contrato  de  assinatura  nunca  deve  ser  interpretado  como  consentimento  para  a
realização dessa renovação.  Essa manifestação de  vontade deve ser  expressa e
inequívoca, sem possibilidade de erro, isto é, a vontade do consumidor não pode ser
interpretada.

Tal prática já vem sendo considerada abusiva por decisões dos juizados especiais
em sua interpretação sistemática do  Código  de  Defesa do Consumidor,  mas  não
podemos deixar o consumidor à mercê de interpretações. A proibição de tal conduta
na  forma  de  lei,  bem  como  a  estipulação  de  multa,  visa  a  coibir  tal  prática  e
desestimular tais abusos contra o consumidor mineiro.

Para tanto, contamos com o apoio 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.
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PROJETO DE LEI Nº 51/2015
Dispõe sobre a implantação do selo Amigo do Idoso, destinado a entidades que

atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o selo Amigo do Idoso nos serviços de atendimento a idosos,

em conformidade com a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.
Art.  2º  -  O selo  Amigo do Idoso destina-se a  avalizar  a qualidade dos serviços

prestados pelas entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar
(casas de repouso, asilos, centros de convivência, casas-lares e oficinas abrigadas).

Art.  3º  -  Farão  jus  ao  selo  Amigo  do  Idoso  as  entidades  que  primarem  no
atendimento  a  idosos,  garantindo-lhes  condições  de  segurança,  higiene  e  saúde,
além de atividades físicas, laborais, recreativas, culturais e associativas.

Art. 4º - O selo Amigo do Idoso será concedido, anualmente, pela Secretaria da
Saúde, que, no âmbito de suas unidades regionais, manterá equipes permanentes de
avaliação das entidades de que trata o art. 2º, compostas por, no mínimo, um médico
geriatra,  um  psicólogo  e  um  assistente  social,  dentro  de  critérios  a  serem
regulamentados.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre os quais

um considerado de suma importância e inerente a todo cidadão brasileiro, que é o
respeito à dignidade humana. Precisamos de um novo par de olhos para enxergar
esse tema com bastante atenção, e é com essa finalidade que desejamos instituir no
Estado o selo Amigo do Idoso, para incentivar as entidades que atendem idosos nas
modalidades asilar e não asilar a promover ações que visem à integração e melhoria
da qualidade de vida das pessoas idosas.

A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a
deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no art.
66 da Constituição do Estado como de competência reservada do governador,  do
presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou
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do Tribunal de Contas. Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância,
uma vez  que  estimula  a  contribuição  de forma efetiva  para  melhorar  a  vida  dos
idosos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 52/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  salões  de  festas  exibirem  em  suas

dependências advertência sobre a conduta criminosa de dirigir  sob a influência de
álcool.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A advertência escrita “é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com

detenção”, de que trata o art. 4º-A da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
deverá ser afixada nos salões de festas e em estabelecimentos similares.

Parágrafo  único  -  O disposto  no  caput não se  aplica aos  salões de festas  dos
edifícios ou condomínios residenciais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  Ambientes  com  intensa  vida  social,  sensualidade,  alegria  e

descontração:  esses costumam ser  os  cenários  para  as  propagandas de bebidas
alcoólicas. O que essa publicidade não mostra - apesar dos avisos de “Beba com
moderação” - são os efeitos nocivos que o consumo regular e excessivo do álcool
pode trazer  para a saúde.  Além disso,  o  marketing tende a influenciar crianças e
adolescentes, mais vulneráveis aos apelos da mídia.

Dados da Organização Mundial da Saúde - OMS - mostram que o Brasil é um dos
países onde há maior consumo de álcool no mundo. O  II Levantamento Domiciliar
sobre Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil,  promovido pela Secretaria  Nacional
Antidrogas - Senad -, identificou que, em 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil
habitantes, 12,3% das pessoas com idade entre 12 e 65 anos são dependentes de
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bebidas alcoólicas. Os dados apontam o aumento do consumo de álcool em faixas
etárias cada vez mais precoces. É evidente a existência de propagandas apelativas
voltadas para o público jovem. A única forma de combater os males do alcoolismo é
mudar o discurso da mídia e divulgar os seus reais efeitos.

As medidas restritivas à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas, em
âmbito federal,  estadual  e municipal,  levantam polêmica e colocam em conflito os
interesses individuais e os coletivos. Depois da polêmica levantada pela Lei Federal
nº  11.705,  de  2008,  a  chamada  “Lei  Seca”,  que  proíbe  a  ingestão  de  qualquer
quantidade de álcool antes de dirigir, as medidas de restrição ao consumo de bebidas
alcoólicas voltam à ordem do dia.

A ofensiva contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas ocorre pouco mais de
uma  década  depois  do  combate  travado  contra  o  cigarro.  Desde  1996,  o  Brasil
instituiu uma série de restrições ao fumo e à propaganda do produto. Passou a ser
proibido  fumar  em ambientes  fechados  coletivos  e  foi  eliminada a  publicidade de
produtos fumígeros em rádio e TV. Por fim, os fabricantes passaram a ser obrigados a
veicular  textos  e  imagens  contendo advertências  sobre os  malefícios  do  fumo.  O
mesmo ocorre e deve continuar  ocorrendo com relação aos malefícios da bebida
alcoólica. E muito mais se poderia falar sobre os estragos que a bebida alcoólica
pode causar. A afixação de placas com a afirmação de que é crime dirigir alcoolizado,
punível com detenção, poderá, em tese, diminuir a causa de tantos acidentes.

Para aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 53/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais,  industriais e de
serviços, inclusive repartições públicas, de afixarem placa visível ao público com a
indicação: “Disque Denúncia - 181”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Todos  os  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  serviços,

estabelecimentos de culto religioso, inclusive as repartições públicas, ficam obrigados
a ter em local visível ao público placa com as indicações “Disque Denúncia -181”.



577
____________________________________________________________________________

Art. 2° - A placa deve ter a dimensão de, no mínimo, 50cm (cinquenta centímetro)
de altura por 30cm (trinta centímetro) de largura, mantendo-se a relação entre altura e
largura, e poderá ser feita de papel, plástico ou metal, de fundo branco e letras nas
cores vermelha e preta.

Art.  3°  -  Os  estabelecimentos  comerciais  que  entregam  mercadorias  no  ato  da
compra ficam obrigados a inserir nas sacolas de mercadorias, plásticas ou de papel,
na  medida  de,  no  mínimo,  5cm  (cinco  centímetros)  de  altura  por  l0cm  (dez
centímetros)  de  largura,  um  anúncio  com  os  mesmos  dizeres  das  placas,  que
deverão ser impressos no canto inferior direito de um dos lados em qualquer cor.

Art. 4° - As despesas com a confecção, tanto das placas quanto das sacolas, de
que  tratam  os  artigos  anteriores  serão  de  responsabilidade  dos  titulares  das
respectivas empresas.

Art. 5° - Os estabelecimentos de que trata o art. 1° terão o prazo de sessenta dias
para providenciar a afixação da placa, a partir de quando ficarão sujeitos a multa de
1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  6°  -  A fiscalização  será  exercida  pelo  setor  de  fiscalização  das  prefeituras
municipais.

Art.  7°  -  A  receita  arrecadada  com  a  aplicação  das  multas  reverterá  para  a
divulgação da obrigatoriedade prevista no art. 1°, como inserção de jornais, rádios e
outros meios disponíveis.

Art. 8° - Entendem-se por estabelecimentos, previstos no art. 1°, entre outros, os
ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte
ou de entretenimento, áreas comuns de condomínio, casas de espetáculos, teatros,
cinemas,  bares,  lanchonetes,  boates,  restaurantes,  praças de alimentação,  hotéis,
pousadas,  centros  comerciais,  bancos  e  similares,  supermercados,  açougues,
padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas,
museus, bibliotecas, feiras e espaços de exposições.

Parágrafo único -  A obrigação se estende aos veículos  públicos ou privados de
transporte coletivo, com os cartazes no tamanho mínimo de 20cm (vinte centímetros)
de altura por 30cm (trinta centímetros) de largura, e nas viaturas oficiais de quaisquer
espécies, bem como nos táxis que exerçam a atividade no município com os cartazes
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no tamanho mínimo de 14,5cm (catorze vírgula cinco centímetros) de altura por 21cm
(vinte e um centímetros) de largura, que deverão ser inseridas no vidro lateral ou
traseiro.

Art.  9°  -  Esta lei  entra em vigor  no prazo de noventa dias  após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo é iniciar um canal de comunicação com a polícia, na medida

em que a população necessitar. O disque-denúncia é de extrema utilidade, uma vez
que  a  qualquer  momento,  a  qualquer  hora,  pode  ocorrer  uma  situação  de
emergência.

Por essa razão, é dever de toda a população, quando vê alguma irregularidade,
algum ilícito, algum crime, denunciar à polícia.

Assim, o projeto apresentado vem exatamente levar a conhecimento da população
a possibilidade de denunciar atitudes criminosas.

Fazemos votos de que os nobres pares, imbuídos do mesmo propósito, se unam na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 54/2015
Dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  do  processo  de  habilitação  para

condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em
situação de desvantagem social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado adotará medidas para desoneração fiscal de taxas devidas no

processo de habilitação para condução de veículos automotores, com o objetivo de
possibilitar  o  acesso  de  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ou  em  situação  de
desvantagem social à aprendizagem e ao processo de habilitação necessários para a
condução de veículos automotores.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitivo
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ou em  situação  de desvantagem social  aquelas  que se enquadrem em uma das
seguintes situações:

I  -  tenham renda familiar  mensal bruta igual ou inferior a dois salários mínimos,
cujos valores serão os vigentes na época da apresentação do requerimento;

II - estejam matriculadas na rede pública de ensino e comprovem bom desempenho
escolar;

III - sejam egressas do sistema prisional.
Art.  3°  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:
I - analisar a viabilidade da concessão de isenções de taxas relativas à inscrição

para  exame  de  habilitação,  ao  exame de  legislação,  à  expedição  de  licença  de
aprendizagem, ao exame de direção e à expedição da carteira definitiva;

II - elaborar estudos sobre a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para
que os centros de formação de condutores ofertem, gratuitamente, às pessoas a que
se  refere  o  art.  2°  desta  lei  os  cursos  teóricos  e  práticos  necessários  para  a
habilitação de condutores.

Art. 4° - A concessão dos benefícios de que trata esta lei não exime o beneficiário
da realização dos exames necessários para a habilitação na categoria pretendida,
observadas as disposições da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 5° - Os benefícios previstos nesta lei destinam-se a pessoas que comprovem
domicílio no Estado.

Art. 6° - O disposto nesta lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes
na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal
condenatória transitada em julgado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Sabe-se  que  a  falta  de  qualificação  de  inúmeros  cidadãos  tem

impossibilitado a inserção deles no mercado de trabalho e que a Carteira Nacional de
Habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além
de ser uma forma de realização pessoal e social.
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Entretanto, os altos custos e as taxas para obtenção de uma CNH têm inviabilizado,
em  muitos  casos,  a  devida  habilitação,  em especial  para  as  pessoas  cujo  poder
aquisitivo  é  menor  ou  para  aquelas  que,  em  razão  das  vicissitudes  da  vida,  se
encontram em desvantagem social.

Assim, muito importante é a proposição ora apresentada, uma vez que permite que
pessoas de baixo poder aquisitivo, jovens de escola pública e cidadãos provenientes
do sistema prisional  possam obter  a isenção das taxas cobradas pelo Detran-MG
pelos testes e pela confecção da habilitação, o que em muito auxiliará na redução dos
elevados custos que envolve o processo de habilitação. O mesmo raciocínio se aplica
à eventual  gratuidade dos cursos teóricos e práticos ministrados pelos centros de
formação de condutores.

Vale ressaltar  que a concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no
processo de habilitação não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a
melhor  qualificação  do  cidadão  poderia  facilitar  a  sua  inserção  no  mercado  de
trabalho, o que, indiretamente, beneficiaria o poder público.

Outrossim, a implementação das diretrizes ora apresentadas reduziria o número de
acidentes  de  trânsito,  uma vez  que  qualificaria  e  habilitaria  condutores  que  hoje,
sabemos,  em  razão  dos  altos  custos  que  envolve  o  processo  de  habilitação,
conduzem  veículos  automotores  sem  a  habilitação  necessária,  em  especial  nas
cidades do interior de Minas.

Vale mencionar, por fim, que programa semelhante já existe em outros estados da
Federação.  Cita-se  como  exemplo  a  Lei  nº  13.369,  de  2007,  do  Estado  de
Pernambuco,  que  dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  no  processo  de
habilitação para condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder
aquisitivo  ou  em  situação  de  desvantagem  social,  a  qual  vem  proporcionando
benefícios à população do referido estado.

Pelos  motivos  expostos,  fica  evidente  a  importância  da  implementação  dessas
medidas, o que será, sem dúvida, um grande avanço social.

- 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.



581
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 55/2015
Dispõe sobre estabelecimentos comerciais  de venda direta ao consumidor  e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor,  ao

anunciar  desconto,  promoção  ou  liquidação,  ficam  obrigados  a  divulgar  o  valor
original e o promocional para que o desconto seja percebido de forma clara e precisa.

Art. 2º - O produto com o preço original não poderá ser divulgado como desconto,
promoção ou liquidação.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às seguintes
penalidades:

I - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e interdição imediata

pelo órgão que o Poder Executivo indicar como fiscalizador.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Em  todos  os  períodos  do  ano,  o  consumidor  se  depara  com

liquidações  e  promoções  no  comércio.  E  diante  da  oportunidade  de  pagar  mais
barato,  muitos  se  rendem  a  comprar.  Não  obstante  somos  surpreendidos  com
anúncios de promoção, liquidação e descontos de produtos que na realidade estão
com preços originais.

Em  primeiro  lugar,  o  consumidor  tem  que  tomar  cuidado  com  os  anúncios
publicitários  que  informam  sobre  descontos  ou  promoções,  pois  muitas  vezes  a
mensagem pode não corresponder à realidade; algumas vezes é apenas uma forma
de convidar  o consumidor  até  o  estabelecimento.  Portanto é preciso realizar  uma
pesquisa  para  saber  o  preço  anterior  e  o  atual  e  também  comparar  os  valores
praticados em, pelo menos, três lojas especializadas.

Nesse sentido,  é  imprescindível  que o  poder  público  invista  cada  vez  mais  na
fiscalização  dos  direitos  dos  consumidores,  conferindo  aos  órgãos  de  defesa  o
número adequado de agentes técnicos e fiscais  capacitados e  incentivados  para,
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sobretudo, de forma preventiva, evitar os diversos abusos averiguados nas práticas
comerciais de liquidações, principalmente em matéria de publicidade.

- 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 56/2015
Dispõe  sobre  sanções  às  seguradoras  que  praticarem  condutas  lesivas  aos

segurados ou terceiros e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  proibidas  as  seguradoras,  no  caso  de  reparação  de  veículos

sinistrados, de impor aos segurados ou a terceiros a relação das oficinas reparadoras
credenciadas ou referenciadas como condição para o conserto.

§ 1º - As centrais de atendimento das seguradoras deverão informar aos segurados
e a terceiros, quando do atendimento do sinistro, o direito de livre escolha da oficina
reparadora,  sem  que  isso  implique  por  si  só  na  negativa  da  indenização  ou
reparação.

§ 2º - Feita a escolha da oficina reparadora pelo segurado ou terceiro, a seguradora
não poderá praticar as seguintes condutas:

I - impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar e para a liberação dos
reparos;

II  -  condicionar  a  liberação dos  reparos ao  fornecimento  de  peças  pela  própria
seguradora;

III - remover o veículo para oficinas credenciadas/referenciadas, sem autorização
expressa do segurado ou terceiro;

IV - impor ao segurado ou terceiro a responsabilidade de arcar com a diferença do
custo da reparação;

V -  criar  diferenciação para a utilização de benefícios pelo segurado, tais como,
carros reservas, descontos na franquia e outros, quando da ocorrência do sinistro;

VI  -  exigir  termo de responsabilidade para a realização de vistoria  de sinistro e
liberação de reparos;

VII  -  estabelecer  diferenciação  quanto  à  forma  de  faturamento  realizada  para
oficinas credenciadas e não credenciadas;
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VIII  -  estabelecer  como condição de pagamento,  vistorias  de  qualidade,  após a
entrega do veículo pela oficina ao segurado ou terceiro;

IX - estabelecer como condição de pagamento a apresentação de notas fiscais de
compra de peças pela oficina reparadora;

X - estabelecer tempos de reparo máximos para cada reparação.
§ 3º - Havendo a prática das condutas mencionadas neste artigo, a seguradora

estará sujeita ao pagamento de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais) por ocorrência.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos da Lei Federal n. 8.078, de 11 de
setembro de 1990,  após regular  processo administrativo  em que seja garantido o
contraditório e ampla defesa.

Art. 2º - As seguradoras e oficinas reparadoras que utilizarem peças não originais
ou usadas, sem a expressa autorização dos segurados ou terceiros, terão a inscrição
estadual cassada por até cinco anos, sem prejuízo das sanções próprias previstas em
outras legislações aplicáveis ao contrato de seguro.

§ 1º - A autorização a que se refere o caput deverá ser solicitada aos segurados e
terceiros, antes do início dos reparos, por escrito, de forma clara e objetiva.

§  2º  -  A cassação  se  dará  após  regular  processo  administrativo,  no  qual  seja
garantido o contraditório e a ampla defesa.

Art. 3º - As seguradoras, quando da indicação e utilização de sua rede credenciada
ou referenciada, deverão emitir e entregar aos segurados e terceiros o certificado de
garantia por escrito, nos termos da lei.

Parágrafo  único  -  Os  orçamentos  avaliados  pelas  seguradoras  deverão  estar
assinados pelos segurados e terceiros, nos termos da lei.

Art.  4º  -  Nos  locais  de  atendimento  das  seguradoras,  corretoras  de  seguros,
reguladoras  de  sinistros,  oficinas  de  reparação  e  quaisquer  outros  de  acesso  ao
segurado ou terceiro, serão afixadas placas indicativas informando aos consumidores
quais são seus direitos no conserto dos veículos sinistrados.

§ 1º - As placas deverão estar em local de fácil visibilidade, sendo de tamanho não
inferior  a 30cm (trinta centímetros)  de largura  e 50cm (cinquenta  centímetros)  de
comprimento, observando-se a proporcionalidade das letras em sua área útil.
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§ 2º - O descumprimento ao previsto no caput ensejará o pagamento de multa no
valor de 100.000 Ufemgs (cem mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) ,
dobrado em caso de reincidência.

Art.  5º  -  As  seguradoras  não  poderão  comissionar  ou  gratificar  empresas  ou
profissionais  na área de investigação de sinistros, seja para autorizar  ou negar  o
pagamento do seguro.

Parágrafo único - O descumprimento ao previsto no caput sujeitará as seguradoras
ao  pagamento  de  multa  no  valor  de  500.000  Ufemgs  (quinhentas  mil  Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposição em apreço tem como objetivo proteger os direitos dos

segurados e terceiros em relação às seguradoras, que têm imposto uma série de
condições para cumprir com a sua parte nos contratos de seguro.

As  seguradoras  não  têm  respeitado  o  direito  básico  dos  segurados  quanto  à
escolha da oficina reparadora para o conserto dos veículos sinistrados, obrigando-os
a somente reparar seus veículos em oficina credenciada ou referenciada, onde, na
maioria dos casos, são utilizadas peças não originais e usadas, e a cobrança é feita
como se a peça reposta fosse nova e original. O Código de Defesa do Consumidor,
no entanto, estabelece que é direito do consumidor a reposição de peças danificadas
por outras novas e originais ou que tenham especificação do fabricante.

Ocorre que, infelizmente, não é o que acontece na prática.
Além disso, com o objetivo de desestimular o consumidor a escolher a oficina de

sua conveniência, as seguradoras têm adotado várias práticas abusivas: não aceitar
o faturamento da oficina do consumidor, obrigando-o a arcar com o pagamento dos
reparos; protelar a execução da vistoria preliminar e a liberação dos reparos; retirar
do segurado o benefício da utilização de carro reserva e do desconto na franquia,
entre  outras.  Todas  essas  práticas  são  nitidamente  ilegais  e  rechaçadas  pelo  já
mencionado Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, pretendemos, com a apresentação deste projeto, impedir todas
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essas práticas, obrigando as seguradoras a informar aos segurados e terceiros, por
meio  da  sua  central  de  atendimento,  que  têm  direito  à  escolha  de  oficinas
reparadoras e à substituição de peças danificadas por peças novas e originais;  a
colocar placas nos locais de atendimento especificando os direitos dos segurados e
especificação da multa imposta à seguradora no caso de desrespeito a esses direitos.

Por fim, como este projeto de lei tem o condão de dificultar todas essas práticas que
se tornaram rotineiras,  conclamo os nobres pares a  apoiar  a  proposição que ora
apresentamos.

- 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 57/2015
Dispõe  sobre  apresentação de sessões  de  cinema,  de  espetáculos  de  música,

teatro e dança e de palestras literárias nas escolas estaduais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Projeto Escola e Arte, nas escolas estaduais.
Art.  2º -  O Projeto Escola e Arte tem como objetivo apresentar aos alunos,  aos

educadores, aos demais funcionários da escola e à comunidade vários espetáculos e
eventos de natureza cultural e artística.

Parágrafo único - Do projeto constarão os seguintes eventos:
I - apresentação de música;
II - espetáculos teatrais;
III - espetáculos de dança;
IV - palestras de escritores;
V - sessões de cinema e debates com profissionais da área.
Art. 3º - O projeto será aberto a todas as escolas interessadas, que poderão se

inscrever na Superintendência Regional de Ensino.
Parágrafo  único  -  As  escolas  inscritas  deverão  oferecer  espaço  compatível  e

adequado para o tipo de evento escolhido, como auditório, quadra coberta, pátio, sala
de leitura.

Art. 4º - O projeto será coordenado e supervisionado pela Secretaria de Estado de
Educação e por suas superintendências regionais, às quais caberá:
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I  -  escolher  os  profissionais  individualmente,  organizando um banco de artistas,
profissionais e empresas de espetáculos;

II  -  organizar  e recepcionar as inscrições, além de estabelecer critérios  para as
apresentações;

III - organizar o calendário e garantir, em parceria com as escolas, a qualidade do
espaço.

Art.  5º -  Poderão inscrever-se no projeto,  como contratados,  músicos ou grupos
musicais, grupos de dança, cantores, grupos teatrais ou circenses e autores de livros
e empresas de projeção cinematográfica, com objetivos e atuação prioritariamente
culturais,  que  tenham,  no  mínimo,  um  ano  de  existência,  além  de  experiência  e
atuação devidamente comprovadas.

Art. 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e
suplementadas, se necessário.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A música, o teatro, o cinema, a literatura e a dança são importantes

meios de comunicação e expressão, devendo fazer parte do contexto educacional.
Este projeto de lei  tem por objetivo tratar de questões inerentes à importância da
música, do teatro,  do cinema, da literatura e da dança no contexto escolar,  como
forma de extensão do currículo escolar.

Ver, ler, ouvir e vivenciar as diferentes formas da arte é uma forma moderna e rica
de  releitura  do  mundo  contemporâneo.  A escola  não  pode  ficar  distante  dessas
formas de expressão do entendimento do mundo, pois trabalhar no cotidiano escolar
significa ampliar a variedade de linguagens, permitir  a descoberta de caminhos de
aprendizagem  e,  antes  de  tudo,  trabalhar  com  a  sensibilidade  humana  de  forma
prazerosa e saudável  para o ambiente escolar.  Trata-se de áreas específicas  das
diversas artes, as quais,  integradas às demais áreas do conhecimento, colaboram
para o desenvolvimento artístico, cognitivo e emocional de crianças e jovens.
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As diversas possibilidades de aprendizagem através de exercícios, jogos e cenas
incentivam  o  aprimoramento  das  relações  interpessoais  e  o  fortalecimento  da
confiança  e  dos  vínculos  afetivos,  pois,  de  forma  integrada,  envolvem  leitura,
interpretação,  redação,  adaptação  de  texto,  caracterização  de  personagens,
desenvolvimento da expressão corporal e das percepções.

Com essa visão mais ampla do currículo escolar - que é muito mais do que a mera
soma das áreas do conhecimento disponibilizadas na grade curricular -, entendemos
que  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  muito  contribuirá  para  o  enriquecimento
educacional e cultural de toda a população usuária da escola pública estadual.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 58/2015

Dispõe  sobre  medidas  de  segurança  no  âmbito  das  instituições  financeiras  ou
bancárias e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado, em locais onde se operem caixas de atendimento ao público, no

interior de instituições financeiras ou bancárias, localizadas no território do Estado, o
uso de:

I  -  aparelhos  eletrônicos  que  possibilitem  a  comunicação  entre  pessoas  ou
quaisquer  outros  que  possam  vir  a  ser  utilizados  para  esse  fim,  tais  como:  bip,
telefone celular, rádio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop;

II - acessórios de chapelaria;
III  -  capacetes,  toucas  ou  quaisquer  acessórios  que  impeçam  a  identificação

pessoal.
Art. 2º - Somente será permitido o ingresso nos locais mencionados no caput do art.

1º  após a comprovação do desligamento do aparelho eletrônico e o depósito dos
objetos descritos nos itens II e III em local definido pela instituição.

Art. 3º - Em caso de descumprimento desta lei, a instituição financeira ou bancária
ficará sujeita à multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs -, dobrada em caso de reincidência.
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Art. 4º - O Poder Executivo deverá definir o órgão incumbido da fiscalização desta
lei e regulamentá-la no prazo de sessenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo desta proposição é evitar o crime conhecido como “saidinha

de  banco”,  no  qual  ladrões  seguem  as  vítimas  que  sacam  dinheiro  em  agência
bancária  ou  caixa  eletrônico  e  as  assaltam em  seguida.  Em nosso Estado,  essa
modalidade criminosa tem incidência altíssima.

Os bandidos usam a comunicação eletrônica para organizar e ter êxito na ação
criminosa. O ponto forte é a informação.

Quando a abordagem é feita, já se sabe quanto a pessoa sacou e em que lugar
está o dinheiro. Essa informação parte de dentro das agências ou dos locais onde
estão localizados os caixas e chega ao meliante através do comparsa.

Uma das maiores preocupações das autoridades é a prática de crime oriundo dos
estabelecimentos prisionais, onde os líderes de facções criminosas comandam ações
através  do  uso  do  celular,  que,  infelizmente,  é  um  poderoso  instrumento  para  a
prática de crime.

Pretende-se proibir, também, o ingresso de pessoas com objetos que dificultem o
seu reconhecimento pessoal, evitando-se, assim, a impunidade dos criminosos.

Muitas vezes, capacetes, tocas e assemelhados são utilizados para impossibilitar
ou dificultar a identificação do autor do delito.

Como se vê, este projeto é mais amplo do que aqueles existentes sobre o assunto,
pois estende a proibição para a utilização de peças de roupa que possam impedir a
identificação dos criminosos.

Entendemos  que  as  proibições  preconizadas  neste  projeto  podem  até  gerar
incômodos, mas são necessárias para minimizar prática delituosa tão difundida em
nosso Estado.

-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 59/2015
Dispõe sobre a proibição de toda e qualquer forma de discriminação aos portadores

de hepatites virais, em especial os portadores de hepatite C.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedada qualquer forma de discriminação aos portadores de hepatites

virais, em especial a hepatite C, na administração pública estadual direta, indireta e
fundacional.

Art.  2°  -  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  discriminação  aos  portadores  de
hepatites virais:

I - solicitar exames para detecção do vírus das hepatites virais para inscrição em
concurso ou seleção para ingresso no serviço público estadual;

II - segregar os portadores de hepatites virais no ambiente de trabalho;
III - divulgar, por quaisquer meios, informações ou boatos que degradem a imagem

social dos portadores de hepatites virais, sua família, grupo étnico ou social a que
pertença;

IV  -  impedir  o  ingresso  ou  a  permanência  no  serviço  público  de  suspeito  ou
confirmado portador de hepatites virais;

V  -  recusar  ou  retardar  o  atendimento,  a  realização  de  exames  ou  qualquer
procedimento médico ao portador de hepatites virais;

VI  -  obrigar  de  forma  explícita  ou  implícita  os  portadores  de  hepatites  virais  a
informar sobre sua condição a funcionários hierarquicamnte superior.

Art. 3° - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso exclusivo do
serviço de saúde, cabendo ao responsável técnico pelo setor garantir sua guarda e
sigilo.

§ 1° - O médico ou qualquer integrante da equipe de saúde que quebrar o sigilo
profissional, tornando público, direta ou indiretamente, por qualquer meio, mesmo que
por  intermédio de códigos, o eventual  diagnóstico ou suspeita de hepatites virais,
ficarão  sujeitos  às  penalidades  previstas  nos  códigos  de  ética  e  resoluções  dos
respectivos conselhos profissionais, além das penalidades previstas nesta lei.

§ 2° - A solicitação de qualquer exame relacionado com a detecção de hepatites
virais deverá ser obrigatoriamente precedida de esclarecimento sobre sua finalidade e
de consentimento expresso do servidor.
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Art.  4°  -  O médico  do  trabalho,  da  empresa médica  contratada  ou membro da
equipe de saúde, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, deverá promover
ações destinadas a evitar a segregação do servidor portador de hepatite viral a que
se refere esta lei, visando a adequar suas funções a eventuais condições especiais
de saúde,  caso esta medida seja possível,  ou alterando sua atividade, função ou
setor dentro do órgão.

Art. 5° - Fica vedado ao poder público estadual contratar ou firmar convênio com
empresas,  entidades  ou  instituições  privadas  que  tenham,  comprovadamente,
praticado, nos termos desta lei, discriminações contra seus funcionários contratados
sob qualquer regime.

Art. 6° - É vedado ao poder público estadual impedir o ingresso, a matrícula ou a
inscrição do portador de hepatites virais em creches, escolas, centros esportivos ou
culturais, programas, cursos e demais equipamentos de uso coletivo mantidos direta
ou indiretamente por ele.

Art. 7° - Os órgãos da administração pública estadual que tiverem conhecimento da
prática de ações discriminatórias, descritas nesta lei,  por seus servidores deverão
instaurar  processo  administrativo  próprio  para  apurar  os  fatos,  aplicando-lhes  as
penalidades administrativas previstas em legislação própria, sem prejuízo das demais
sanções civis e criminais.

Art.  8°  -  Consideram-se infratores desta lei  as  pessoas físicas ou jurídicas que,
direta ou indiretamente, concorram para o cometimento de qualquer infração relativa
à  discriminação  de  portadores  de  hepatites  virais,  em  especial  a  portadores  de
hepatite C.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  magnitude  das  hepatites  virais  as  configura  como  um  grave

problema de saúde pública. A descoberta de uma forma mais agressiva da doença, a
hepatite C, que afeta cerca de quatro milhões de brasileiros, trouxe novos desafios,
impondo  uma  faceta  adversa  que  merece  ser  vigorosamente  combatida:  a
discriminação contra os portadores da doença.
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Infelizmente,  existem  relatos  de  demissões,  de  tentativas  de  demissão  e  de
impedimento de acesso a vagas de trabalho, mostrando que ainda há muito que se
avançar para assegurar tratamento igualitário aos portadores da doença, em especial
de hepatite C.

Ocorrências  dessa  natureza  têm  sido  denunciadas  a  entidades  como  o  Grupo
Esperança, uma das mais importantes ONGs de apoio aos portadores de hepatite C
do  País.  Partiu  desse  grupo  a  argumentação  de  que  é  fundamental  dispor  lei
específica  que  vise  a  proteger  portadores  de  hepatites  virais  vitimados  pela
discriminação.

Nada  justifica  a  discriminação.  A transmissão  do  vírus  só  acontece  através  da
corrente  sanguínea,  estando  cientificamente  afastada  qualquer  hipótese  de
transmissão  pela  convivência  em  ambiente  de  trabalho  ou  em  qualquer  outro
ambiente  social.  Em  hipótese  alguma  o  contágio  se  dá  em  contatos  casuais,
compartilhamento  de  copos,  talheres,  banheiro,  abraços,  espirro,  tosse,  beijo  ou
qualquer outra forma de contato do cotidiano.

É  perverso  discriminar  um  portador  de  hepatite,  num  momento  em  que  ele
necessita  de  apoio  e estimulo  para  combater  a  doença e  para  manter  seu ritmo
normal de vida.

As  hepatites  virais  dificilmente  apresentam  sintomas.  Quando  isso  acontece  na
modalidade  C,  já  pode  estar  ocorrendo  no  organismo  do  portador  séria  forma
evolutiva, como a cirrose e o câncer de fígado. A doença é hoje a maior causa de
transplante hepático.

No entanto, a evolução da doença ocorre lenta e silenciosamente, podendo levar
mais de 20 anos para que ocorra o agravamento, fato que pode ser evitado com
tratamento medicamentoso. O tempo de tratamento varia de 3 a 12 meses.

O  monitoramento  que  se  faz  do  paciente  portador  do  vírus  C  é  por  simples
procedimentos periódicos, o que não impede atividades laborativas, principalmente
para aqueles portadores que têm grau leve ou moderado do dano hepático.

Quanto ao portador da hepatite C que não desenvolveu o estágio mais avançado da
doença e que apresenta possibilidade de cura ou a certeza da estagnação da forma
evolutiva, sua qualidade de vida permanece praticamente inalterada. Essa situação,
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no entanto, não ocorrerá se o portador for discriminado, podendo desenvolver um
grande dano psicológico e consequente agravamento da doença.

Neste sentido, este projeto de lei visa a impedir esses mecanismos discriminatórios,
para evitar que seja gerada uma categoria de excluídos em nossa sociedade, sendo
necessário, portanto, a criação de ferramentas capazes de corrigir essas situações
que afetam fundamentalmente o bem-estar dos portadores da hepatite C, de forma a
facilitar a interação na busca da superação da doença e na reconstrução de suas
identidades sociais.

Ressalte-se o que reza a Constituição Federal em seu art. 3°: “Constituem objetivos
fundamentais  da  República  Federativa do  Brasil:  promover  o  bem de todos,  sem
preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de
discriminação”, em consonância com o previsto na Convenção n° 111 da Organização
Internacional  do  Trabalho,  que  trata  da  discriminação  em  matéria  de  emprego  e
ocupação.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 60/2015
Determina que os rótulos nutricionais presentes nas embalagens dos alimentos e

das bebidas, no Estado, apresentem em maior destaque o total de calorias para cada
porção do produto e fixa outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Os rótulos nutricionais  presentes nas embalagens dos alimentos e das

bebidas,  no  Estado,  deverão  trazer  em  destaque,  com  o  triplo  do  tamanho  das
demais letras, o total de calorias para cada porção do produto.

Art. 2º - Nos rótulos a que se refere o art. 1º desta lei deverão constar a quantidade
e  o  valor  calórico  dos  açúcares  manufaturados  adicionados  aos  alimentos  ou  às
bebidas.

Art.  3º  -  Nos  rótulos  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  deverão  constar  as
quantidades de vitamina D e de potássio presentes nos produtos, bem como a sua
proporção em relação às necessidades diárias desses dois ingredientes.
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Art.  4º -  O não cumprimento desta lei  implicará em multa de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 4.000 Ufemgs (quatro mil unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) ao fabricante do alimento ou da bebida, sendo o
valor dobrado em caso de reincidência.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias,
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  a  Constituição  da  República

Federativa  do  Brasil  permite  que  Estados,  Distrito  Federal  e  União  legislem  de
maneira concorrente quando o assunto refere-se à saúde, conforme o art. 24, inciso
XII, da Constituição da República.

Foi notícia em toda a imprensa que a agência reguladora de alimentos dos EUA, a
FDA,  está  propondo  modificação  nos  rótulos  nutricionais  dos  alimentos  e  das
bebidas.  A agência  propõe  que  o  total  de  calorias  para  cada  porção  esteja  em
destaque,  o  que,  sem  dúvida,  é  salutar  para  o  consumidor  que,  de  imediato,
visualizará melhor  a quantidade energética que estará ingerindo.  Propõe também,
que  os  rótulos  dos  alimentos  e  as  bebidas  explicitem  a  quantidade  de  açúcares
manufaturados presentes nesses produtos, outra medida de muita importância, uma
vez que para um diabético é mais agressivo o açúcar manufaturado do que o açúcar
natural,  como, por  exemplo,  o da fruta.  Para ele,  ambos não são recomendados;
todavia,  o  manufaturado  faz  infinitamente  mais  mal  para  sua  saúde.  Por  fim,  a
agência propõe que os rótulos tragam as quantidades de vitamina D, indispensável
para todo o organismo, em especial para os ossos e dentes, e de potássio presentes.
A quantidade de potássio presente é informação da maior relevância, especialmente
para hipertensos.

Diante do exposto, entendemos que é excelente adotar as medidas propostas pela
FDA também nos nossos rótulos nutricionais presentes nas embalagens de alimentos
e bebidas.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
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-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 61/2015
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  41dB

(quarenta e um decibéis) 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, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
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
quando a perda é maior que 40dB, e, mesmo que o ouvido melhor esteja posicionado
em  direção  à  fonte  emissora,  as  pessoas  afetadas  têm  maiores  problemas  para
entender,  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 nem tomar posse em certos
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cargos em virtude de sua condição; porém são impossibilitados de se beneficiar da
reserva  de  vagas  em  contratações  e  concursos  públicos  para  pessoas  com
deficiência.

Portanto, o objetivo desta proposição 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 62/2015
Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Uso de Produtos Biodegradáveis para

Lavagem e Higienização a Seco em Veículos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Programa Estadual  de  Incentivo  ao  Uso de  Produtos

Biodegradáveis para Lavagem e Higienização a Seco em Veículos - Lavseco-MG -,
destinado ao estímulo, à valorização e ao incremento da lavagem em veículos sem o
uso da água.

Art.  2°  -  O  programa  Lavseco-MG  será  implementado  conjuntamente  pelas
Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e
Fazenda - SEF - e terá como prioridade os seguintes objetivos:

I - a promoção de ações destinadas ao uso de produtos biodegradáveis na lavagem
de veículos, sem o uso de água;

II  -  a  realização de campanhas de conscientização da  população com vistas  à
preferência na utilização das chamadas "ecolavagens";

III - o incentivos fiscal e tributário, na forma a ser estabelecida pela Secretaria de
Estado de Fazenda, na aquisição de produtos biodegradáveis de fabricação nacional
e devidamente aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -,
destinados ao uso de lavagem a seco de veículos;

IV - o fomento do empreendedorismo, especialmente aos microempresários e aos
nanoempresários, na instalação de negócio ligado à lavagem a seco de veículos;

V - estímulos fiscais e tributários para que os atuais estabelecimentos que utilizem
lavagem  convencional  de  veículos,  tais  como:  lava-rápido,  posto  de  combustível,
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estacionamento, loja de vendas de veículos novos e semi-novos, locadoras e outros,
substituam seus serviços pelo método de lavagem a seco, conforme dispõe esta lei.

Art.  3°  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  gradativamente,
implementarão  o  programa Lavseco-MG em  todos  os  seus  órgãos,  secretarias  e
demais entes públicos, para uso de todos os veículos de sua frota oficial.

Art.  4°  -  O  Poder  Executivo  editará  as  normas  complementares  necessárias  à
execução desta lei.

Art.  5°  -  As  despesas decorrentes  da  execução desta  lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sendo suplementadas se
necessário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação: A crise de água não é uma situação momentânea, mas um problema

que as futuras gerações irão enfrentar com mais frequência. E a cada ano deve ser
pior. A água potável é um bem finito, portanto são necessárias políticas públicas para
evitar desperdícios e criar alternativas saudáveis para, quando possível, substituir a
água por produtos que não agridam a natureza.

A lavagem a seco de veículos evita que bilhões de litros de água sejam utilizados e
ainda acabem, com seu descarte, poluindo rios e lençóis freáticos.

Pra  se  ter  uma ideia,  o  Estado de Minas  Gerais  possui  mais  de  5  milhões de
veículos  de  passeio.  Só  na capital  são mais  de  l  milhão e  100  mil  veículos.  Se
considerarmos toda a frota, o Estado tem mais de 9 milhões de veículos, conforme
dados oficiais do Denatran (setembro de 2014).

Numa lavagem  convencional,  com  uma mangueira  em  casa,  um  cidadão  pode
consumir mais de 400 litros de água para lavar um simples carro. Em um lava-rápido,
que possui equipamento eficiente de pressão a jato, o consumo varia entre 80 litros e
120 litros por automóvel.

Considerando esses dados,  para lavar  a frota de 9.281.973 veículos  do Estado
apenas uma vez no sistema mais eficiente e econômico de água, onde se gastam 80
litros  por  automóvel,  o  consumo  de  água  chega  ao  astronômico  número  de
742.557.000 litros.
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No sistema de higienização a seco, existem produtos que consomem apenas 25
mililitros de água por automóvel. A mesma frota do Estado de mais de 9 milhões de
veículos,  ao  ser  limpa  a  seco,  consumiria  apenas  232.000  litros  de  água,
aproximadamente.

Os  produtos biodegradáveis  utilizados  nas lavagens a seco,  além de reduzirem
consideravelmente  o  consumo de água,  não  causam  danos  à  natureza  nem aos
seres humanos, principalmente aqueles trabalhadores do setor, como os lavadores de
carros. Resíduos dos produtos poderão, levados pela chuva, chegar a rios, córregos
e ao solo sem provocar contaminações químicas.

Diante  de  tais  considerações,  achamos  extremamente  necessária  a  adoção  de
políticas de incentivo ao uso de lavagem a seco em automóveis,  razão pela qual
formulamos este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 63/2015
Dispõe  sobre  a  publicidade  da  tabela  de  preços  dos  produtos  à  venda  em

restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas e seus congêneres no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas e seus congêneres

ficam obrigados a disponibilizar aos consumidores, na entrada dos estabelecimentos,
tabela de preços dos produtos à venda no local.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como tabela  de  preços  o
cardápio ou qualquer outra forma de apresentação dos produtos comercializados no
estabelecimento.

Art. 2º - A infração das disposições desta lei acarretará ao responsável infrator as
sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 3º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em casas noturnas é muito comum não haver sequer um indicativo

dos preços cobrados, nem mesmo o valor  de entrada no estabelecimento.  Muitas
vezes, os consumidores são surpreendidos com os valores cobrados pelos produtos
à venda nos estabelecimentos. Isso ocorre exatamente por não haver publicidade dos
preços praticados.

Ora, óbvio que o comerciante irá disponibilizar um cardápio ou qualquer outra forma
de  apresentação  dos  produtos  comercializados;  porém,  isso  ocorre  após  o
consumidor  estar  dentro  do  estabelecimento.  Como  é  sabido,  a  desistência  de
permanecer no local pode gerar constrangimentos. Dessa forma, por ser matéria de
interesse público e de defesa do consumidor mineiro, peço a ajuda dos nobres pares
para a aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 64/2015
Institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança

Penitenciária.
Art.  2º  -  A política  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  inclui  o  planejamento,  a

execução, o controle, a fiscalização e a avaliação de todas as atividades relacionadas
com a saúde mental do Agente de Segurança Penitenciária, de modo a possibilitar o
pleno uso e gozo de seu potencial físico e mental.

Parágrafo único - Ficam assegurados às organizações sindicais, às entidades de
classe  e  associações  legalmente  constituídas  que  representem  os  Agentes  de
Segurança Penitenciária, o acesso às informações de base epidemiológica referidas
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no art.  6º,  bem como o  direito  à  participação  no planejamento,  no  controle e  na
fiscalização da política de que trata esta lei.

Art. 3º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária
tem  por  objetivo  assegurar  o  bem-estar  biopsicossocial  dos  referidos  Agentes,
mediante:

I - ações preventivas, visando à manutenção de sua saúde mental;
II - assistência integral aos acometidos de transtorno mental, visando à recuperação

de sua saúde.
Art.  4º  -  O  Estado,  por  meio  das  estruturas  próprias  e  conveniadas,  adotará  e

desenvolverá  ações  predominantemente  extra-hospitalares,  com  ênfase  para  a
organização e a manutenção de rede de serviços e cuidados assistenciais, destinada
a acolher Agentes de Segurança Penitenciária acometidos de transtornos mentais,
em  seu  retorno  ao  convívio  social,  assegurando-lhes  seus  direitos  individuais,
especialmente  no  caso  de  internação  psiquiátrica  involuntária,  que  somente  será
utilizada  como  último  recurso  terapêutico,  visando  à  mais  breve  recuperação  do
paciente.

Parágrafo  único  -  A Política  de  Saúde  Mental  para  os  Agentes  de  Segurança
Penitenciária seguirá ainda, de forma abrangente, as diretrizes da Política de Saúde
Mental do Conselho Estadual de Saúde.

Art. 5º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária
contará com um sistema de informações de base epidemiológica articulado com o
sistema de informação em saúde do SUS.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Organização Mundial de Saúde - OMS - desenvolveu, no ano de

2001,  a  campanha Cuidar  Sim  -  Excluir  Não,  buscando defender  os  direitos  das
pessoas portadoras de transtornos mentais.  Há em todo o mundo 400 milhões de
pessoas portadoras de transtornos mentais, que, segundo a OMS, não recebem a
atenção adequada dos governos. A OMS está preocupada com um possível aumento
dessas doenças nos próximos anos. Somente a dependência alcoólica atinge 140
milhões de pessoas.
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O  sistema  prisional  brasileiro  vivencia  uma  crise  profunda,  estando  seus
trabalhadores  submetidos  a  enorme  pressão.  Aproximadamente  70%  desses
trabalhadores  são  agentes  de  segurança  penitenciária  que  têm  as  seguintes
atribuições:  vigilância  interna  dos  estabelecimentos  penais;  revista  pessoal  em
presos,  funcionários  e  familiares;  revista  de  volumes  e  objetos  que  adentrem  os
estabelecimentos; revista de celas, oficinas e outras dependências internas e escolta
de presos.

Os agentes convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do
fato de serem os trabalhadores que têm contato mais próximo com os presos, o que
não deixa de gerar alguma intimidade. Essa situação conflituosa pode determinar o
aparecimento de doenças e transtornos mentais e emocionais.

Pesquisa  da  Academia  Penitenciária,  divulgada  pelo  jornal  Folha  de  S.  Paulo,
mostra que aproximadamente 30% dos trabalhadores em presídios apresentam sinais
de consumo elevado de bebidas alcoólicas e um em cada dez trabalhadores sofre de
transtornos psicológicos. Em 1988 morreram 31 funcionários de presídios, quase 3
por mês, com idade média de 43,6 anos, bastante abaixo da expectativa de vida dos
brasileiros, de 68 anos. Em 1995, outra pesquisa com agentes de segurança mostrou
que 9% deles usavam medicamentos e 81% tinham problemas digestivos; para 90%,
a renda precisava melhorar, para 71% a alimentação era ruim ou malfeita, para 72% o
ambiente  de  trabalho  era  ruim  ou  desagradável,  68%  exerciam  outra  atividade
remunerada,  e  73%  sentiam  que  sua  vida  era  ameaçada  em  sua  atividade  de
trabalho.

Os dados apresentados evidenciam a necessidade de se criar  e implantar  uma
Política de  Saúde Mental  para os  Agentes de Segurança Penitenciária,  que deve
estar intimamente relacionada com a valorização desses agentes e com mudanças
profundas em seu ambiente de trabalho. Essa proposta deve incorporar a política de
reorientação do modelo assistencial  em saúde mental  expressa na Lei  Federal  nº
10.216, de 6/4/2001, e na Luta do Movimento Antimanicomial pela Reforma na Área
de Saúde Mental.

A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária, coerente
com  essas  premissas,  deve  prestar  um  atendimento  direcionado  a  esses
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profissionais, com ações preventivas e de atenção integral às suas necessidades na
área de saúde mental.

Diante de tais fatos, da relevância da questão posta em pauta e da premência da
necessidade  de  se  implantar  uma  política  de  saúde  mental  para  os  agentes  de
segurança penitenciária, de forma a prevenir os distúrbios e aliviar as pressões a que
estão submetidos diariamente, em razão do desempenho de suas atribuições, solicito
aos meus pares que aprovem este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 65/2015
Proíbe a prática de capina química em áreas urbanas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a prática de capina química em áreas urbanas no Estado.
Art. 2° - Para os fins do disposto no art. 1º, considera-se capina química o uso de

herbicidas para o controle de plantas daninhas em áreas urbanas, especialmente em
praças, jardins públicos, canteiros, ruas e calçadas.

Art. 3º - A fiscalização do disposto nesta lei e a aplicação de multas decorrentes de
sua  infração  ficarão  a  cargo  dos  órgãos  competentes  da  administração  pública
estadual, através de regulamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Os produtos utilizados para a capina química podem apresentar risco à

saúde humana e de animais que vivem no ambiente urbano, pois não foram criados
para esse tipo de uso. Diante da toxicidade da aplicação de um produto agrotóxico,
faz-se necessário que o trabalhador que venha a ter contato com o produto utilize
equipamentos de proteção individual.

Em  áreas  urbanas,  há  o  risco  de  moradores  e  transeuntes  terem  contato  com
agrotóxico sem os referidos equipamentos de proteção, sendo impossível determinar
a  essas  pessoas  que  circulam  por  determinada  área  que  vistam  roupas
impermeáveis, máscaras, botas e outros equipamentos de proteção.
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Em qualquer área tratada com produto agrotóxico, é necessária a observação de
um período para reentrada mínimo de 24 horas, ou seja, após a aplicação do produto,
a área deve ser isolada e sinalizada, e, no caso de necessidade de entrada no local
durante esse intervalo, o uso de equipamentos de proteção individual é imperativo.
Esse  período  para  reentrada é  necessário  para  impedir  que  pessoas  entrem  em
contato com o agrotóxico aplicado, para evitar o risco de intoxicação.

Em ambientes urbanos,  o completo e perfeito isolamento de uma área por  pelo
menos  24  horas  é  impraticável,  isto  é,  não  há  meios  de  assegurar  que  toda  a
população seja adequadamente avisada sobre os riscos que corre ao penetrar em um
ambiente com agrotóxicos, principalmente em se tratando de crianças, analfabetos e
deficientes visuais.

Ainda é comum os solos das cidades sofrerem compactação ou serem asfaltados, o
que favorece o acúmulo de agrotóxico e de água nas suas camadas superficiais. Em
caso de chuva, dado o escoamento superficial da água, podem ocorrer a formação de
poças e a retenção de água com elevadas concentrações do produto, criando uma
fonte potencial  de  risco de  exposição para adultos,  crianças,  flora  e fauna.  Cabe
ressaltar neste ponto que crianças, em particular, são mais sujeitas às intoxicações,
em razão do seu baixo peso e hábitos, como o uso de espaços públicos para brincar
e o contato com o solo e poças de água como diversão.

Em relação à proteção da fauna e da flora domésticas ou nativas, é importante
lembrar que cães, gatos, cavalos, pássaros e outros animais podem ser intoxicados
tanto pela ingestão de água contaminada como pelo consumo de capim, sementes e
alimentos espalhados nas ruas.

Portanto,  nos termos do art.  24,  VI,  da Constituição da República,  é imperativo
proibir  a  capina  química  em  áreas  urbanas,  pois  essa  prática  representa  risco
sanitário inerente à natureza dos produtos utilizados.

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

PROJETO DE LEI Nº 66/2015
Dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do Samu e de

outras unidades móveis hospitalares de atendimento de urgência e emergência nos
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hospitais  públicos  estaduais  e  municipais,  bem como sobre  a  criação  de reserva
técnica de macas nessas unidades hospitalares e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a retenção de macas das ambulâncias do Samu e de outras

unidades  móveis  hospitalares  de  atendimento  de  urgência  e  emergência  nos
hospitais públicos estaduais e municipais, para os quais os pacientes socorridos são
encaminhados.

Art. 2° - Os hospitais públicos estaduais e os municipais que recebem subvenção
ou transferência do governo estadual, as clínicas ou congêneres ficam obrigados a
disponibilizar  em suas dependências novas macas semelhantes às  utilizadas pelo
Samu, para evitar que as ambulâncias sejam obrigadas a aguardar a liberação das
macas por longo período de tempo.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  conta  da
dotação orçamentaria vigente, suplementadas se necessário.

Art.  4°  -  O Poder  Executivo  regulamentará  a  presente  lei  no  prazo máximo de
noventa dias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A cena é comum e, infelizmente; repete-se diariamente em centenas

de hospitais. A ambulância do Samu chega ao hospital e o paciente é levado para o
setor de emergência na maca da própria ambulância.

O motorista e o restante da equipe de socorro são obrigados a esperar, porque o
equipamento fica retido na unidade hospitalar.

As macas que compõem as ambulâncias no socorro a vítimas, especialmente em
casos de acidentes,  é um equipamento necessário e indispensável,  sem o qual  o
socorro  emergencial  fica  comprometido.  Assim,  a  retenção  das  macas  das
ambulâncias  nos  hospitais  para  onde  os  socorridos  são  encaminhados  impõe  à
população,  que  necessita  de  primeiros  socorros  in  loco,  de  transporte  ou
transferência  para  outras  unidades  médicas  ou  hospitalares,  riscos  que  poderão
agravar a enfermidade.
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As  ambulâncias  do  Samu,  bem  como  outras  ambulâncias  de  entidades  e
prefeituras, faz o transporte do paciente até a unidade de saúde e, quando não há
leitos, a maca da ambulância tem ficado retida, impedindo que ela retorne às bases
para fazer outros atendimentos.

As  macas  das  ambulâncias  estão  sendo  improvisadas  como leitos  hospitalares
comuns. Sem a maca, que é o equipamento mais básico de atendimento, a central do
Samu é obrigada a solicitar atendimento a uma equipe que muitas vezes está longe,
em regiões periféricas ou em estradas.

Vale lembrar que o Samu foi  criado em 2004 pelo governo federal  para prestar
socorro em casos de emergência,  e mais de 70% dos brasileiros têm acesso ao
serviço por meio do telefone gratuito 192.

O Ministério da Saúde define as regras para o seu funcionamento. E, dependendo
do lugar, são as prefeituras ou os governos estaduais que fazem a coordenação no
dia a dia.

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

PROJETO DE LEI Nº 67/2015
Dispõe sobre  a obrigatoriedade de comercialização de apenas uma unidade de

calçado e de par de calçados constituído por unidades com numerações diferentes
para pessoas com deficiência dos membros inferiores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  calçados  obrigados  a

ofertarem apenas uma unidade de calçado bem como par de calçados constituído por
unidades  com  numerações  diferentes  a  pessoas  com  deficiência  dos  membros
inferiores.

§ 1º - Os calçados ofertados deverão ser do mesmo modelo e qualidade daqueles
ofertados aos consumidores em geral.

§  2º  -  O  par  de  calçados  constituído  por  unidades  com numerações  diferentes
deverá ser comercializado pelo mesmo preço que o par de calçados cujas unidades
tenham o mesmo tamanho.

§ 3º - O preço de uma unidade do par de calçados deverá ser equivalente à metade
do preço do par de mesmo modelo.
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Art. 2º - Os calçados de que trata o caput  deste artigo serão adquiridos mediante
encomenda aos estabelecimentos comerciais.

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de quarenta e cinco dias, a
contar da data da encomenda, para fornecer ao consumidor os calçados de que trata
o art. 1º.

§ 2º - Os fabricantes e importadores de calçados terão o prazo de trinta dias, a
contar do pedido do estabelecimento comercial, para fabricar e distribuir os calçados
de que trata o art. 1º.

Art.  3º  -  Os fabricantes e importadores de calçados não poderão cobrar preços
diferenciados pela venda dos calçados referidos no art. 1º.

Parágrafo  único  -  A venda  pelo  fabricante  ou  importador  aos  estabelecimentos
varejistas de uma unidade do par de calçados deverá ser equivalente à metade do
preço do par de calçados comercializado.

Art.  4º  -  A violação das disposições desta lei  sujeitará os infratores às  sanções
administrativas especificadas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  Segundo  o  Censo  Demográfico  de  2010,  mais  de  45  milhões  de

pessoas vivem com algum tipo de deficiência no Brasil, o que equivale a mais de 22%
de nossa população, das quais cerca de um terço vive em situação de pobreza.

O  projeto  em  tela  se  soma  ao  Plano  Nacional  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência  -  Viver  sem  Limite  (Decreto  nº  7.612,  de  2011)  com  o  objetivo  de
implementar  novas  iniciativas  e  intensificar  ações  para  criar  as  condições  para  o
alcance da plena cidadania das pessoas com deficiência. De acordo com a medida
proposta,  aqueles  que  possuem  pés  com  tamanhos  diferentes  ou  que  tiveram
membros amputados não terão que comprar um par de calçados para utilizar apenas
uma unidade do par, pagando por um produto que não irão utilizar.

Dessa forma, o projeto, ao reconhecer as diferenças, impede que elas se traduzam
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em desigualdades. Não nos parece justo que pessoas com deficiência tenham que
comprometer  uma  parcela  maior  de  suas  rendas  para  terem  acesso  a  um  bem
necessário ou mesmo que não possam adquirir um produto tão fundamental para a
garantia de seu direito de ir e vir.

Garantir a compra dos calçados com tamanhos diferentes ou apenas uma unidade
do  par  de  calçados  é  uma  conquista  de  inegável  valor  para  as  pessoas  com
deficiência dos membros inferiores, já que poderá representar a diferença entre ter ou
não ter acesso a esses produtos.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência, 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 68/2015
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.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
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Fred Costa
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 que
fica ocupada com aplicativos conhecidos como  bloatwares,  que muitas  vezes são
desinteressantes e até se tornam obsoletos.

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 disponíveis 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.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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 69/2015

Dispõe sobre a doação de sangue por servidor público e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O ato de doação de sangue por servidor público, sem prejuízo de outros

efeitos legais, deverá ser anotado positivamente em sua ficha funcional para os fins
desta lei.

Art. 2º - O ato mencionado no art. 1º será comprovado mediante certificação da
entidade receptora da doação.

Art. 3º - A anotação denota compromisso social do servidor para fins de avaliação
de desempenho.
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Parágrafo único - Na avaliação de desempenho o ato deverá ser levado em conta.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Duas são as questões abordadas no projeto de lei. Uma diz respeito à

necessidade de se fazer da doação de sangue um hábito, especialmente diante da
escassez  dos  estoques  dos  bancos.  A outra  refere-se  à  valorização  do  servidor
público que praticar esse ato.

A linha diretriz de avaliação do servidor também deve abranger os atos que este
pratica no âmbito social, notadamente os que revelam solidariedade e compromisso
com o outro.

Este projeto é ao mesmo tempo atual e futurista. É atual em razão da preocupação
com o baixo nível dos estoques, como amplamente noticiado, e, futurista ao registrar
o ato participativo social do servidor como positivo na avaliação de desempenho no
serviço público.

O projeto, ao chamar atenção para o problema, já cumpre importante missão. Só
que vai além; inclui na avaliação de desempenho do servidor atos reveladores de
compromisso com o meio em que vive, e não só perante o ambiente do trabalho. No
exato sentido weberiano de preparação do servidor público para atender ao interesse
público, este projeto cumpre a sua missão.

Assim,  solicitamos  aos  Srs.  deputados  o  apoio  necessário  à  aprovação  desta
proposição.

- 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 70/2015
Dispõe  sobre  a  criação  do  Programa  de  Identificação,  Cadastramento  e

Preservação  de  Nascentes  de  Água  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Identificação, Cadastramento e Preservação

de  Nascentes  de  Água  no  Estado  de  Minas  Gerais,  visando  a  identificação,  a
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catalogação e a preservação das nascentes de água existentes em todo o território
mineiro.

§ 1º - A identificação e a catalogação das nascentes serão feitas por iniciativa dos
órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente e recursos hídricos.

§ 2º - O Estado fornecerá formulários próprios para a identificação e a catalogação
das nascentes.

§ 3º - A preservação a que se refere esta lei compreende um raio mínimo de 50m
(cinquenta  metros),  a  partir  da  nascente,  para  conservação  ou  recuperação  da
vegetação apropriada.

Art.  2º - O Poder Executivo será o responsável  pelo fornecimento de mudas de
árvores, arbustos e outras plantas apropriadas para a proteção das nascentes.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no  caput deste artigo, o Poder
Executivo  poderá  celebrar  parcerias  com  entidades,  empresas  e  instituições
ambientais.

Art. 3º - O pequeno produtor que detenha a posse de gleba não superior a 50ha
(cinquenta hectares), explorando-a mediante o seu trabalho pessoal e de sua família,
admitida  a  ajuda  eventual  de  terceiros,  cuja  renda  bruta  seja  proveniente  de
atividades ou usos agrícolas ou pecuários, silvicultura ou extrativismo, terá direito à
Bolsa Verde,  que consiste em benefício mensal  calculado por  metro quadrado de
área  preservada  dentro  de  sua  propriedade,  cujo  pagamento  será  efetuado  em
espécie.

Art. 4º - O produtor rural que detenha a posse de gleba superior a 50ha (cinquenta
hectares)  receberá  incentivos  e  benefícios  fiscais  destinados  a  estimular  suas
atividades.

Art. 5º - O Poder Executivo promoverá campanhas para a divulgação e o incentivo
da preservação das nascentes do Estado, visando o cumprimento desta lei.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações próprias do orçamento.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
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Justificação: Este projeto de lei  tem o condão de preservar nascentes ou olhos-
d'água, locais onde o lençol freático aflora, berço dos rios e dos cursos d'água e de
onde vem a água que bebemos.

Fica clara a extrema necessidade de preservar as nascentes, que são inclusive
protegidas por lei. Segundo o Código Florestal Brasileiro, Lei nº 4.771, art. 2º, alínea
“c”, “são consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados
olhos-d'água, qualquer que seja a situação topográfica num raio de 50 metros de
largura”.

Porém, não basta somente a proteção das chamadas matas ciliares para garantir a
qualidade e a quantidade de uma nascente. A água é captada em todo o terreno ao
redor e logo é necessário um trabalho de conservação do solo que evite ou minimize
os efeitos da erosão e que impeça o assoreamento e o carregamento de agrotóxicos
ou outros dejetos para o lugar de onde a água vem à tona e para os rios e riachos. É
necessário analisar caso a caso para avaliar a situação de uma nascente e quais são
os procedimentos corretos para sua conservação.

De modo geral,  pode-se dizer que uma das maneiras de proteger a nascente é
recompor a vegetação nativa em seu entorno, ou seja, fazer o reflorestamento. Nessa
recomposição, deverá ser utilizado o maior número possível de espécies naturais da
região.

Assim sendo, o projeto de lei visa apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa
em todo o Estado mediante pagamento por serviços ambientais aos proprietários e
posseiros que já preservam ou que se comprometem a recuperar a vegetação de
origem nativa em suas propriedades ou posses, uma vez que a água é um recurso
natural insubstituível para a manutenção da vida saudável e bem-estar do homem,
além de garantir autossuficiência econômica da propriedade rural.

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

PROJETO DE LEI Nº 71/2015
Cria  a  Estrada-Parque  Caminhos  do  Sertão,  localizada  no  interior  do  Parque
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Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  abrangendo  os  Municípios  de  Belo  Horizonte,
Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Estrada-Parque Caminhos do Sertão, localizada no interior do

Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  abrangendo  os  Municípios  de  Belo
Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

Art.  2º  -  O Instituto Estadual  de Florestas  -  IEF -,  como órgão encarregado da
administração das unidades de conservação estaduais, ficará responsável:

I - pela definição das normas de uso da estrada-parque, levando em consideração a
proteção da flora e da fauna locais;

II - pela manutenção das fontes de água existentes no interior da área protegida;
III - pela segurança dos usuários da estrada-parque.
Art. 3º - O IEF poderá instituir, com o objetivo de controlar o fluxo de veículos e de

pessoas  ao  longo  da  estrada-parque,  a  cobrança de pedágio  pela  passagem  no
interior da unidade de conservação.

Parágrafo único - Os recursos gerados pelo pedágio a que se refere o caput deste
artigo deverão ser aplicados nos serviços de manutenção da estrada-parque e na
conservação da flora e da fauna locais.

Art.  4º  -  O  IEF  poderá  optar  por  repassar  a  gestão  da  estrada-parque  a  uma
organização  da  sociedade  civil  de  interesse  público  -  Oscip  -,  obedecendo  aos
fundamentos que regem o processo de licitação pública e a atuação das Oscips.

§ 1º - A concessão para a gestão da estrada-parque deverá estar fundamentada em
estudos  de  viabilidade  econômica  e  em  previsão  de  investimentos  necessários
elaborados pelo órgão executor, os quais deverão levar em conta os vários aspectos
de proteção e uso público do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

§ 2º  - Na elaboração dos termos de referência para a concessão da gestão da
estrada-parque, bem como na aprovação do plano de aplicação dos recursos gerados
pela cobrança do pedágio, deverá ser ouvido o conselho consultivo da unidade de
conservação e o Conselho Estadual de Política Ambiental, por meio de sua câmara
técnica competente.

Art. 5º - O IEF, com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas  Gerais  -  DER-MG -,  fará,  de  forma articulada  com a  administração do
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, os seguintes estudos:

I - de viabilidade econômica para a concessão pública da gestão da estrada-parque;
II  -  de  normatização  do  fluxo  de  veículos  ao  longo  da  estrada,  com  vistas  à

segurança de seus usuários e à proteção da vida silvestre e da paisagem natural.
Art.  6º -  A Oscip que assumir  os trabalhos de gestão da estrada-parque deverá

prestar contas, anualmente, dos recursos gerados com a cobrança do pedágio e de
sua aplicação ao IEF e ao conselho consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado em 1994, por meio

do Decreto nº 36.071, de 27/9/1994, com área de 3.945ha, constitui a mais importante
unidade de conservação e de proteção ambiental da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Abrangendo os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova
Lima,  insere-se  no  perímetro  da  Área  de  Proteção  Ambiental  Sul  da  Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  APA Sul  RMBH.  A importância  desse  parque
relaciona-se,  principalmente,  com  a  proteção  de  significativas  amostras  de
ecossistemas naturais e a existência, em seus limites, de cinco mananciais utilizados
no abastecimento da referida região metropolitana.

Esses  mananciais,  conhecidos  por  Mutuca,  Catarina,  Bálsamo,  Rola-Moça  e
Taboões, são explorados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-
MG -, que também explora o vizinho manancial de Fechos, protegido pela estação
ecológica de mesmo nome. As duas unidades de conservação somam área total de
quase 5.000ha, constituindo uma das maiores extensões de área protegida no interior
das regiões metropolitanas brasileiras.

Estão representadas no interior do parque as tipologias vegetais campo de altitude,
cerrado,  mata  atlântica  e  mata  de  altitude.  Na  tipologia  campo  de  altitude,  é
importante  destacar  o  campo  ferruginoso,  presente  no  alto  das  serras  da  área
protegida, ecossistema extremamente raro no País e no mundo. A diversidade de
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ambientes,  somada  à  abundância  de  abrigos  rochosos  e  ao  bom  estado  de
conservação  de  algumas  áreas  vizinhas,  vem  permitindo  a  manutenção  de
populações de espécies da fauna consideradas raras e até ameaçadas de extinção,
de acordo com as listas oficiais publicadas pelos governos brasileiro e mineiro.

Podem  ser  encontradas  na  região  espécies  como  lobo-guará,  onça-parda,
tamanduá-bandeira,  gato-mourisco,  jaguatirica  e  sauá,  entre  outras.  Cortando  o
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, encontra-se a conhecida Estrada do Sertão,
que transpõe a serra em local bastante íngreme e é utilizada desde o Ciclo do Ouro,
como via de ligação entre as localidades históricas de Piedade do Paraopeba e Ouro
Preto e o sertão da região Centro-Oeste do Estado.

Por essa estrada viajavam tropeiros, fazendo a rota comercial entre a região de
ocorrência das minas de ouro e o sertão interiorano, onde se desenvolvia a pecuária
extensiva, sobre as pastagens naturais da região de domínio dos cerrados. A partir da
década de 1930, essa estrada,  melhorada para o trânsito de veículos e carroças,
torna-se a ligação entre a nova capital do Estado e regiões fornecedoras de lenha e
carvão para a utilização doméstica. Mais tarde, com o surgimento do parque industrial
da capital mineira, a estrada passa a ser utilizada para abastecer de carvão empresas
que aqui se instalavam, em especial a siderúrgica Mannesmann.

Na busca de maior conforto para os usuários da estrada, as comunidades locais
organizaram-se e constituíram uma entidade para nela executar obras de drenagem e
pavimentação.  Entretanto, alguns problemas surgiram em decorrência da melhoria
das condições de tráfego. Um deles é o impacto sobre a flora e a fauna da unidade
de conservação, tornando-se comuns os atropelamentos de animais silvestres e os
incêndios florestais.

Outro  problema  relaciona-se  com  a  segurança  dos  usuários:  a  ocorrência  de
acidentes de trânsito e o aumento do número de assaltos a motoristas que por lá
trafegam.

Este  projeto  tem como objetivo  criar  uma estrada-parque,  a  fim  de  estabelecer
bases  para  a  implantação  de  um  sistema  eficiente  de  controle  de  tráfego  e  de
segurança  para  os  usuários  da  estrada  e,  principalmente,  reduzir  o  número  de
acidentes envolvendo a fauna e a flora locais e os efeitos dos incêndios florestais na
unidade de conservação.
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Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 72/2015
Dispõe  sobre  regras  de  cancelamento  de  cartões  de  crédito  através  de  caixas

eletrônicos e sites e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam  os  bancos  administradores  e  operadores  de  cartões  de  crédito

obrigados a incluir nos serviços de caixas eletrônicos e sites, sem prejuízo daqueles
existentes, a opção de cancelamento de cartão de crédito.

Parágrafo único - O serviço estabelecido no caput deste artigo será disponibilizado
na mesma tela em que se encontrar a opção “desbloqueio” ou função equivalente.

Art. 2° - O cancelamento dos serviços inerentes ao cartão de crédito não invalidará
a  função  débito,  independentemente  da  modalidade,  desde  que  o  débito  esteja
vinculado a uma conta-corrente ou poupança.

Parágrafo único - Nos casos em que a administradora do cartão de crédito optar
pela invalidação do cartão e por conseguinte da função de débito, sua substituição
será  realizada sem custo  ao  titular  da  conta,  em  um único  evento,  a  cada  doze
meses.

Art.  3° - As bandeiras de cartões de crédito que fornecerem serviços de crédito
diretamente  ao  titular  do  cartão  serão  consideradas  administradoras  e  estarão
obrigadas a fornecer a opção de cancelamento, além do já existente, também através
de seu site.

Parágrafo único - O acesso ao  site será realizado através de cadastro e validado
por senha, que poderá ser a mesma utilizada nas compras.

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação das penas
previstas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art.  5°  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  tendo  os  entes
envolvidos trinta dias para a adaptação dos sistemas.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
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Fred Costa
Justificação: O cartão de crédito representa uma forma de pagamento eletrônica e,

na maioria das vezes, é emitido por um banco onde o cliente possui conta.
O fato de o cliente já ter conta no banco facilita a liberação do crédito, pois o banco

conhece sua situação financeira,  sendo portanto  os  bancos os responsáveis  pela
emissão do cartão de crédito.

O relacionamento entre banco e cliente facilita a oferta de produtos e serviços que
são disponibilizados nos caixas eletrônicos e  sites dessas instituições, no momento
em que se acessam as contas.

Entre as ofertas está presente o “desbloqueio de cartão de crédito”, porém o inverso
não é disponibilizado,  fato que nos leva a crer que sempre o mais vantajoso aos
bancos é oferecido.

Devemos pensar que a facilidade com que se desbloqueia um cartão de crédito
deve ser a mesma para seu cancelamento.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para 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 73/2015
Dispõe sobre  a  vedação  de  contratos  e  convênios  com órgãos  e  entidades  da

administração  pública  e  o  cancelamento  de  concessões  de  serviço  público  a
empresas que utilizarem mão de obra em situação análoga à de escravo e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica expressamente vedada a formalização de contratos e convênios de

qualquer  espécie  pela  administração  pública  estadual  e  por  entidades  por  ela
controladas,  direta  ou  indiretamente,  com empresas ou seus fornecedores diretos
que,  comprovadamente,  utilizem  mão  de  obra  escrava  na  produção  de  bens  e
serviços.

Parágrafo  único  -  A  vedação  abrange  as  concessionárias  de  serviço  público,
devendo  ser  imediatamente  canceladas  as  concessões  já  existentes,  desde  que
verificada a condição descrita no “caput” deste artigo.
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Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se trabalho escravo:
I  -  as  condições  análogas  às  de  escravo  e  as  circunstâncias  que  evidenciam

qualquer servidão ou degradação do ser humano;
II - a negação das condições mínimas de respeito à dignidade da pessoa humana;
III -  a implementação de contratos vinculados a um ciclo indefinido de dívida ou

circunstâncias outras que importem em execução de trabalhos forçados, indignos e
subumanos;

IV - as condições que obriguem o empregado ou trabalhador ou pessoa sob seu
controle à prestação ilimitada de serviços, como garantia de pagamento de dívida
contraída com o empregador ou seu preposto;

V - a coação do empregado ou trabalhador para que utilize mercadoria ou serviços
de estabelecimentos monopolizados pelo empregador direto ou indireto, imobilizando
a mão de obra por dívida supostamente contraída;

VI - o oferecimento de condições de trabalho penosas e insalubres, desatendendo
aos critérios mínimos de proteção à vida, à saúde e à segurança do ser humano;

VII - o isolamento físico ou emocional do empregado ou trabalhador ou pessoa sob
seu controle, negando-se informações sobre a localização e vias de acesso ao local
em que se encontre ou implantando servidão de trânsito terrestre, fluvial ou aéreo que
dificulte ou torne impossível a liberdade de locomoção do empregado ou trabalhador
e de sua família;

VIII  -  a  privação de o empregado ou trabalhador ir  e  vir  livremente, mediante a
retenção de documentos pessoais ou contratuais, bem como o emprego de ameaça
física ou verbal, força física, violência, utilização de guardas armados ou animais no
local de trabalho e moradia.

Art. 3º - As pessoas jurídicas de direito privado interessadas em celebrar contrato,
convênio  ou  obter  concessão  de  serviço  público  deverão  apresentar,
obrigatoriamente, o respectivo certificado de regularidade expedido pela Delegacia
Regional do Trabalho.

Parágrafo  único  -  Constatada  alguma irregularidade  na  emissão  do  documento
previsto no  caput deste artigo, a pessoa jurídica de direito privado ficará inabilitada,
pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  celebrar  qualquer  contrato  ou  convênio,  bem  como
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impossibilitada  de  obter  qualquer  concessão  no  âmbito  da  administração  pública
estadual.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O art. 149 do Código Penal, que trata do crime de submeter alguém a

condições  análogas  às  de  escravo,  existe  desde  o  início  do  século  passado.  A
extensão da legislação trabalhista no meio rural tem mais de 30 anos (Lei nº 5.889,
de 8/6/1973). Portanto, tanto a existência do crime como a obrigação de garantir os
direitos trabalhistas não são coisas novas nem desconhecidas.

Há acordos e convenções internacionais que tratam da escravidão contemporânea.
A Organização Internacional do Trabalho - OIT - trata do tema nas Convenções nºs
29, de 1930, e 105, de 1957, ambas ratificadas pelo Brasil. A primeira - Convenção
sobre  Trabalho  Forçado  -  dispõe  sobre  a  eliminação  do  trabalho  forçado  ou
obrigatório  em  todas  as  suas  formas.  Admite  algumas  exceções  de  trabalho
obrigatório,  tais  como  o  serviço  militar,  o  trabalho  penitenciário  adequadamente
supervisionado e o trabalho em situações de emergência, como guerras, incêndios,
terremotos, entre outras. A segunda - Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado
- trata da proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como
meio de coerção ou de educação política, castigo por expressão de opiniões políticas
ou ideológicas, medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves e
como medida de discriminação.  Há também a declaração de Princípios  e Direitos
Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998.

O  fim  da  escravidão  e  de  práticas  análogas  à  escravidão  é  um  princípio
reconhecido por toda a comunidade internacional. As duas convenções citadas são
as que receberam o maior número de ratificações por países membros entre todas as
convenções da OIT.

O trabalho escravo é caracterizado pelo cerceamento da liberdade e pela coação
moral,  econômica  ou  física,  e  é  considerado  crime  pela  legislação  penal.
Normalmente, são verificadas jornadas de trabalho exaustivas, condições insalubres,
como,  por  exemplo,  alojamento  inadequado,  e  falta  de  fornecimento  de  boa
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alimentação  e  água  potável.  Já  o  trabalho  degradante  não  é  caracterizado  pelo
cerceamento  da  liberdade,  mas  mantém  as  outras  características  do  trabalho
escravo.

São sempre homens entre 21 e 40 anos os escravizados, e a servidão por dívida é
a principal forma de prender o trabalhador. Além disso, há a retenção de documentos,
o isolamento geográfico e também a vigilância armada.

Como se sabe,  Minas Gerais  ocupa desagradável  posição entre os  Estados da
Federação onde o trabalho escravo ainda se faz presente, impondo-se, desse modo,
a adoção de medidas para coibir essa prática.

Dessa forma,  cabe  ao  Executivo,  em  parceria  com  os  demais  Poderes,  adotar
mecanismos eficazes para  inibir  e  desestimular  a  utilização de mão de-  obra  em
situação análoga à de escravo no seu território, fato que constitui  uma verdadeira
mácula nas relações de emprego no nosso país.

O trabalho escravo é uma prática abominável e deve ser banida permanentemente
de nossa sociedade.  Sendo assim, solicito  a compreensão dos deputados no que
tange ao projeto de lei ora apresentado, pois que de suma importância, merecendo
seu atendimento.

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

PROJETO DE LEI Nº 74/2015
Institui o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas empresariais que

favoreçam a integração das pessoas com deficiência.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento ao mérito das

iniciativas empresariais que favoreçam a integração e a melhoria da qualidade de
vida das pessoas com deficiência.

Art.  2º  -  Serão  consideradas  iniciativas  empresariais  favoráveis  à  inclusão  das
pessoas com deficiência, entre outras, a reserva de postos de trabalho específicos, a
capacitação  para  o  exercício  de  funções  de  maior  remuneração,  a  adoção  de
soluções  arquitetônicas  que  favoreçam  a  acessibilidade,  tanto  para  empregados
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como para o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou
desportivos dirigidos a esse segmento.

Art.  3º  -  As  empresas  contempladas  com  o  selo  terão  direito  ao  uso  do  título
Empresa  Inclusiva,  chancela  oficial  que  poderá  ser  utilizada  nas  veiculações
publicitárias  que  promovam,  bem  como em  seus  produtos,  sob  a  forma  de  selo
impresso.

Parágrafo  único  -  O  prazo  de  participação  e  uso  publicitário  do  selo  Empresa
Inclusiva, na forma do disposto no art. 3º, será de dois anos, podendo ser renovado
por  iguais  períodos,  sempre  condicionado  a  outras  iniciativas  que  venham  a  ser
adotadas pela empresa.

Art. 4º - O Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão serão concedidos pelo governador
do  Estado,  ouvido  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre eles, um

considerado de suma importância, bem como inerente a todo cidadão brasileiro, que
é o respeito à dignidade humana.

Precisamos  de  um  novo  par  de  olhos  para  enxergar  esse  tema  com  bastante
atenção, e é com essa finalidade que desejamos instituir no Estado o selo Empresa
Inclusiva,  para incentivar  o segmento empresarial  a  promover  ações que visem à
integração e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A Constituição Federal assegura direitos fundamentais aos cidadãos. O art. 24, que
dispõe sobre as competências da União, dos estados e do Distrito Federal, trata, no
inciso  XIV,  da  proteção  e  integração  das  pessoas  portadoras  de  deficiência.  Na
esteira  desse entendimento,  a  Lei  Maior  prevê no art.  227,  § 1º,  inciso II,  que o
Estado  promoverá  programas  de  assistência,  bem  como  criará  programas  de
prevenção e atendimento especializado para osportadores  de  deficiência  física.
Vejamos o que dizem textualmente os dispositivos constitucionais:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
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(...)
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
(...)
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá- los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e
do  adolescente,  admitida  a  participação  de  entidades  não  governamentais  e
obedecendo os seguintes preceitos:

(...)
II  -  criação  de  programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  para  os

portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência,  e  a  facilitação  de  acesso  aos  bens  e  serviços  coletivos,  com  a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

As iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com deficiência física
poderão  ser  várias,  entre  elas  a  reserva  de  postos  de  trabalho  específicos,  a
capacitação  para  o  exercício  de  funções  de  maior  remuneração,  a  adoção  de
soluções  arquitetônicas  que  favoreçam  a  acessibilidade,  tanto  para  empregados
como para o público em geral, e a promoção ou o patrocínio de eventos culturais ou
desportivos  dirigidos  a  esse segmento.  Enfim,  iniciativas  inseridas  no  texto  deste
projeto  de  lei,  que  guarda  perfeita  sintonia  com  os  objetivos  dos  dispositivos
constitucionais citados.

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

PROJETO DE LEI Nº 75/2015
Dispõe sobre campanhas publicitárias de combate ao tabagismo, drogas ilícitas e

alcoolismo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Os  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  Poder  Executivo
destinarão, necessariamente, 5% (cinco por cento) do tempo contratado para as suas
campanhas publicitárias para a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo,
drogas ilícitas e alcoolismo.

Parágrafo único - Nos casos de campanhas por meios impressos, serão destinados
5% (cinco por cento) do espaço total contratado para a veiculação de campanhas de
combate ao tabagismo, drogas ilícitas e alcoolismo.

Art.  2°  -  Os  contratos  em  vigor  na  data  da  publicação  desta  lei  destinarão,
igualmente, 5% (cinco por cento) do tempo restante do contrato para a veiculação das
campanhas a que se refere o art. 1°.

Art. 3° - Serão nulos de pleno direito os contratos de publicidade assinados pela
administração  direta  e  indireta,  após  a  publicação  desta  lei,  que  não  contenham
cláusulas que contemplem a obrigatoriedade ora instituída.

Art. 4° - A utilização do tempo e espaço de veiculação de campanhas de combate
ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao alcoolismo poderá ser realizada conjuntamente
com  as  peças  publicitárias  dos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,  ou
separadamente,  respeitadas  as  mesmas  faixas  horárias,  a  critério  das  agências
contratadas ou do órgão contratante.

Art.  5°  -  Excluem-se  das  determinações  desta  lei  os  casos  de  comunicados
urgentes da administração pública direta e indireta à população.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir concursos públicos de peças
publicitárias de estudantes das redes pública e privada, de ensino médio e superior
do Estado, com premiação, voltadas para o combate ao tabagismo, às drogas ilícitas
e ao alcoolismo.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A saúde  é  um  direito  de  todos  e  um  dever  do  Estado.  A saúde

preventiva, além de mais humana, é menos onerosa aos cofres públicos.
Observo que é comum aos diversos governos a destinação de enormes verbas

para a publicidade. Minha proposta é associar a imagem dos diferentes órgãos da
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administração  direta  e  indireta  ao  combate  ao  tabagismo,  às  drogas  ilícitas  e  ao
alcoolismo.  Quero  crer  que  ações  desse  tipo  tornar-se-ão  forte  fator  de  redução
desses males, com consequentes reflexos na saúde de nossa população.

Atualmente,  a  sociedade  tem  cobrado  das  empresas  privadas  ações  dessa
natureza, ou seja, de responsabilidade social e destinadas à prevenção da saúde.

Nada mais justo, portanto, que o poder público também aja da mesma maneira,
viabilizando, conforme o espírito da lei, campanhas para inibir o uso de elementos
nocivos à saúde do cidadão, como o tabaco, as drogas e o álcool.

Dessa  forma,  por  entender  tratar-se  de  um  projeto  de  relevante  cunho  social,
aguardo de meus nobres pares sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 76/2015
Cria a farmácia veterinária popular e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  criada a  farmácia  veterinária  popular  e  instituídos  seu controle  e

fiscalização.
Art. 2° - Considera-se farmácia veterinária popular o estabelecimento farmacêutico

privado de medicamentos para uso veterinário que, mediante convênio firmado com o
Estado, comercializar diretamente ao consumidor, na forma de varejo, medicamentos
para uso veterinário, a preços subsidiados.

Parágrafo único - Consideram-se por medicamentos de uso veterinário todos os
preparados de fórmula de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com
propriedades definidas, e destinados a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos
animais, ou que possam contribuir para a manutenção da higiene animal.

Art. 3° - A execução das ações inerentes a aquisição, estocagem e comercialização
dos medicamentos será supervisionada pelas Secretarias de Estado de Saúde e de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  poderão  firmar  convênio  com  entidades
públicas  e  privadas,  visando  à  instalação  e  à  implantação  de  novos  serviços  de
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disponibilização  de  medicamentos  para  uso  veterinário  e  insumos,  mediante  o
ressarcimento de seus custos de produção ou aquisição.

Art.  4°  -  O  rol  de  medicamentos  a  serem  disponibilizados  será  definido  pelas
Secretarias  de  Estado  de  Saúde  e  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,
considerando-se  as  evidências  epidemiológicas  e  prevalências  de  doenças  e
agravos.

Art.  5°  -  A  farmácia  veterinária  popular  deve  atender  às  exigências  para
funcionamento das farmácias, contando com a presença de um profissional médico-
veterinário no estabelecimento.

Art. 6° - Caberá ao Poder Executivo, no prazo de noventa dias contados da data da
publicação desta lei, expedir normas complementares à implementação do programa.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A maior  parte  dos  agricultores  familiares  existentes  no  Estado  de

Minas Gerais dispõe de animais em suas pequenas propriedades visando à obtenção
de produtos alimentícios (peixes, aves, suínos, gado de leite, etc.) para a venda, em
pequena escala, objetivando aumentar a renda familiar  ou,  o que é mais comum,
fornecer proteína animal para a alimentação dos membros da família.

A renda proveniente da agricultura familiar ainda é limitada, razão pela qual muitas
vezes não sobra dinheiro para a aquisição de medicamentos veterinários necessários
à saúde dos animais criados em suas propriedades. Trata-se de assunto de extrema
importância  à  agricultura  estadual,  uma  vez  que  os  principais  focos  de  doenças
animais podem surgir nas pequenas propriedades de agricultores familiares e depois
se alastrar  para as demais áreas, causando graves prejuízos para a economia do
Estado.

Este projeto de lei visa criar subsídios aos medicamentos de uso veterinário, para
que  os  pequenos  agricultores  possam  utilizá-los  e  resguardar  seus  animais  de
doenças e epidemias, além de incrementar a agricultura estadual.  O programa de
subsídios aos medicamentos para uso veterinário se baseia no programa de sucesso
implementado pelo  governo federal,  que criou  a  Farmácia  Popular  do  Brasil  para
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ampliar o acesso dos cidadãos de baixa renda aos medicamentos destinados à saúde
humana.

A  metodologia  utilizada  pelo  Ministério  da  Saúde  para  implantar  o  Programa
Farmácia Popular do Brasil  poderia ser utilizada, com as adaptações necessárias,
para  garantir  aos  agricultores  familiares  o  acesso  gratuito  aos  medicamentos
veterinários, tão necessários à saúde dos animais mantidos em suas propriedades.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 77/2015
Dispõe sobre informações claras e legíveis na prestação de serviços de reboque,

resgate, guincho e remoção de veículos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de

veículos, executados os veículos com guinchos-socorro veiculares, deverão exibir de
forma clara e legível a informação de que, havendo condutor habilitado no local da
apreensão do veículo, não será necessária a utilização de guincho-socorro para seu
recolhimento ao local de guarda.

Parágrafo único - Considera-se guincho-socorro veicular o mecanismo operacional
instalado em um veículo de  carga adequado,  destinado a transportar,  içar,  puxar,
suspender,  arrastar  ou  rebocar  veículos,  avariados  ou  não,  por  intermédio  de
dispositivo específico de acionamento hidráulico, elétrico, mecânico ou misto.

Art. 2° - O recolhimento de veículo ao local de guarda, por ocasião da realização de
fiscalização  ostensiva  em  vias  públicas,  quando  feito  por  seu  condutor,  será
acompanhado por autoridade.

Parágrafo único - Na ausência da autoridade de trânsito a que se refere o  caput
deste artigo, não será cobrada a taxa de reboque.

Art. 3° - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o responsável às seguintes
penalidades:

I - advertência;
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II  - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Gerais) na
primeira reincidência;

III - multa de l .000 (mil) Ufemgs a cada reincidência posterior.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei dá ao consumidor o direito à informação de que seu

veículo, quando apreendido, não necessitará do serviço de guincho-socorro para ser
levado até o local de guarda.

A obrigatoriedade da exibição, em local visível, dessa informação coaduna-se com
o espírito do Código de Defesa do Consumidor, pois evita que, por desconhecimento,
o condutor se veja na contingência de arcar com os altos custos daquele serviço.

- 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 78/2015
Determina  o  registro  prévio  das  pessoas  autorizadas  a  ingressar  nos

estabelecimentos públicos e privados de ensino do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todas as escolas de níveis médio e fundamental da rede de ensino pública

e  privada  do  Estado  ficam  obrigadas  a  manter  registro  contendo  os  nomes  das
pessoas autorizadas a ingressar nos estabelecimentos de ensino.

Parágrafo  único  -  É  obrigatória  a  identificação  e  o  cadastramento  das  pessoas
autorizadas a ingressar em estabelecimentos de ensino.

Art.  2º  As  instituições  educacionais  terão  um  prazo  de  dois  anos  a  contar  da
publicação desta lei para se ajustarem às disposições legais nela determinadas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O episódio que acarretou a morte de 12 crianças na Escola Municipal

Tasso da Silveira, em Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, ainda ecoa na mente
dos  cidadãos  brasileiros.  O  ingresso  de  pessoas  estranhas  às  dependências
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escolares é um fator de alto  risco que permite ações semelhantes praticadas por
pessoas  desprovidas  do  seu  juízo  normal,  podendo-se  evitar  tal  risco  com  uma
medida administrativa simples e que não acarreta maiores gastos para a instituição
educacional.

Ressalte-se que não está este projeto de lei  invadindo a esfera da competência
municipal  em  relação  ao  ensino,  pois  não  dita  diretrizes  educacionais  nem
administrativas, tratando-se de uma questão de segurança de nossas crianças.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de

Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 79/2015

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
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
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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, ferroviárias e nos terminais de transporte metropolitano.

Art. 4º - O descumprimento do 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 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.

Art.  8º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O art. 4º da Lei Federal nº 10.741, de 2003, dispõe que “nenhum idoso

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.

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
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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, entendem-se por maus-tratos contra idosos quaisquer
atos ou omissões perpetrados contra cidadãos com idade maior ou igual a 60 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.

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.”

O  respeito  e  a  elevada  dedicação  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.

Para tanto, pedimos o apoio dos nobres pares.
- 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 80/2015

Proíbe  a cobrança de taxa para  expedição e registro  de  diploma pelas  escolas
privadas de educação básica, vinculadas ao sistema estadual de educação, e pelas
instituições públicas estaduais de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedada às escolas privadas de educação básica, vinculadas ao sistema

estadual  de  educação,  e  às  instituições  públicas  estaduais  de  ensino  superior  a
cobrança de taxa para expedição e registro de diploma.

§ 1° - A proibição da cobrança de que trata esta lei aplica-se a todos os cursos
ministrados pelas instituições públicas estaduais de ensino superior.
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§ 2° - Exclui-se do disposto no caput a cobrança de despesas para a confecção de
diploma cuja impressão, a pedido do aluno, necessite de recursos gráficos especiais.

Art. 2° - As escolas privadas de educação básica de que trata o caput do art. 1º que
não cumprirem o determinado por esta lei ficam sujeitas às sanções previstas no art.
56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências.

Art.  3º  -  As  autoridades  responsáveis  pelas  instituições  públicas  estaduais  de
ensino  superior  que  descumprirem  o  disposto  no  art.  1°  desta  lei  serão
responsabilizadas  administrativamente,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  penais
cabíveis.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposição em análise visa a proibir que as instituições de ensino

superior efetuem qualquer tipo de cobrança para emissão de diploma de conclusão
de curso, atendendo a apelo de estudantes que, após pagarem com muito sacrifício
as  mensalidades  de  escolas  particulares  de  ensino  ou  sua  manutenção  em
instituições públicas de ensino superior, se veem obrigados a arcar com as despesas
pela expedição e registro do diploma de conclusão do curso.

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei  Federal  nº  9.394,  de
20/12/1996, estabelece, no  caput do art. 48, que os diplomas de cursos superiores
reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação
recebida por seu titular.

Por entender que esse dispositivo legal preceitua que o diploma é tão somente uma
declaração  do  serviço  que  uma  instituição  de  ensino  superior  prestou  e  do
aproveitamento obtido pelo aluno, sendo, portanto, uma decorrência desse serviço, o
Ministério Público Federal - MPF - vem sustentando que a cobrança efetuada por
essas instituições, além de abusiva, porque viola dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor,  também  vai  contra  o  disposto  na  Resolução  nº  3/89,  do  Conselho
Federal de Educação. Segundo o MPF, a expedição do documento deveria constituir
encargo exclusivo da instituição de ensino, que, de todo modo, já se encontra incluso
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no  valor  das  mensalidades.  Nas  diversas  ações  que  impetrou  contra  essas
instituições de ensino, o MPF conseguiu liminar proibindo qualquer cobrança relativa
a diplomas.

Para aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 81/2015

Proíbe os estabelecimentos que adotam o vale-refeição como forma de pagamento
de restringir sua aceitação a determinado dia, data ou horário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado aos estabelecimentos que adotam o vale-refeição como forma de

pagamento restringir sua aceitação a determinado dia, data ou horário.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma dos arts. 57 a 60 da referida lei.

Art. 3º - O regulamento desta lei definirá o detalhamento técnico de sua execução.
Art.  4º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados a partir da data de

sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Comumente presente no cotidiano das empresas,  o vale-refeição é

uma realidade na vida dos trabalhadores. Como se sabe, a própria legislação pátria
incentiva  as  companhias  a  adotarem  o  sistema  de  refeição-convênio  para  seus
funcionários em troca de benefícios fiscais.

O vale-refeição,  seja  ele  fornecido  através  de  tíquete,  seja  por  meio  de  cartão
magnético,  é  o  benefício  que possibilita  ao  funcionário  o  pagamento  de  refeição,
entendida como almoço, jantar ou lanche, feita nos restaurantes pertencentes à rede
conveniada  da  prestadora  do  serviço.  A lógica  do  benefício  é  proporcionar  aos
trabalhadores melhor qualidade de vida, facilitando seu acesso a uma refeição mais
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saudável.  Não  é  segredo  que,  ao  investir  no  bem-estar  e  na  saúde  dos  seus
funcionários, as empresas obtêm melhores resultados.

No entanto, percebemos que alguns estabelecimentos que adotam o vale-refeição
como forma de pagamento estão restringindo sua aceitação a dias da semana e a
horários  pré-estabelecidos.  Não  são  poucos  os  restaurantes  que  aceitam  o  vale-
refeição somente para pagamento de almoço e de segunda a sexta-feira. Tal medida,
a  nosso ver,  exclui  indevidamente  os  trabalhadores  que exercem seus  ofícios  no
período noturno ou no sábado ou domingo.

Nunca é demais lembrar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, caput,
preconiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
admitindo-se,  excepcionalmente,  eventual  diferenciação,  desde  que  haja
razoabilidade e conexão lógica com o fim a ser atingido.

Dessa forma, eventual diferenciação, para não ser arbitrária e inconstitucional, deve
ser pertinente e guardar relação de causa e efeito com o fim pretendido, explicando-
se  os  motivos  por  que  se  adota  a  medida.  No  presente  caso,  não há  nenhuma
justificativa legal que respalde a diferenciação estabelecida. Não há disparidade entre
os trabalhadores supracitados que permita concluir  pela existência de um fator de
discrímen. O empregado que trabalha durante a noite tem os mesmos direitos que
assistem o empregado que trabalha de dia, o mesmo ocorrendo com aqueles que
labutam  aos  sábados  e  domingos.  Assim,  fica  claro  que  o  tratamento  desigual
dispensado por determinados estabelecimentos a consumidores que se encontram na
mesma situação fática viola a Constituição.

É justamente por isso que este projeto proíbe os estabelecimentos que adotam o
vale-refeição como forma de pagamento de restringir sua aceitação a dia, data ou
horário pré-estabelecidos. Para sua aprovação, contamos com o apoio 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 82/2015
Institui  a  meia-entrada  em espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,
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exibições cinematográficas e demais manifestações culturais ou esportivas para os
componentes das guardas municipais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Será  instituída  a  meia-entrada  para  os  componentes  das  guardas

municipais em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte,
exibições  cinematográficas  e  demais  manifestações  culturais,  assim  como  em
eventos esportivos, de lazer e entretenimento no Estado.

Parágrafo  único  -  Para  usufruir  o  benefício,  o  usuário  deverá  apresentar  a
identidade funcional  ou o  demonstrativo  de pagamento  recente,  acompanhado de
documento com foto que comprove a sua condição de guarda-municipal.

Art.  2º  -  A meia-entrada corresponde  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  valor  do
ingresso cobrado.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Constituição  Federal  em  seu  art.  144,  §  8º,  estabelece  que  os

municípios  poderão  constituir  guardas  municipais  destinadas  à  proteção  de  seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Essas guardas apresentam-se como uma alternativa à segurança pública no Brasil.
Assim, proporcionar a seus componentes um benefício em seu horário de descanso
seria reconhecer o importante trabalho que prestam à comunidade.

É importante lembrar que, mesmo nos momentos de lazer, o guarda-municipal está
sempre atento à proteção do cidadão e dos bens patrimoniais, de forma que seria
mais uma segurança indireta nos locais onde os eventos são realizados.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 83/2015
Dispõe que o consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda

com prazo de validade vencido tem direito a receber,  gratuitamente, outro produto
idêntico ou similar, à sua escolha, em igual quantidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com

prazo de validade vencido tem direito a receber, gratuitamente, outro produto idêntico
ou similar, à sua escolha, em igual quantidade.

§ 1º - Caso o fornecedor não possua produto idêntico ou similar dentro do prazo de
validade, o consumidor poderá escolher qualquer produto de igual valor, recebendo-o
gratuitamente, ou de valor superior, pagando a diferença.

§ 2º - Para os efeitos desta lei:
I - consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou

serviço como destinatário final;
II  -  fornecedor  é toda pessoa física ou jurídica,  pública ou  privada,  nacional  ou

estrangeira,  ou  ente  despersonalizado  que  desenvolve  atividade  de  produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 2º - Esta lei não se aplicará quando a constatação a que se refere o caput do
art. 1º ocorrer após a efetivação da compra.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990, que contém o Código de Defesa

do Consumidor - CDC -, estabelece normas gerais sobre o consumo. O inciso I do §
6º do art. 18 do CDC dispõe serem impróprios ao uso e consumo os produtos cujos
prazos  de validade estejam vencidos.  Tendo em vista  a referida disposição legal,
infere-se  ser  cabível  a  edição  de  lei  estadual  para  garantir  que,  no  caso  de  o
consumidor encontrar produto exposto à venda por estabelecimento comercial com o
prazo de validade expirado, ele tenha o direito de receber mercadoria idêntica, mas
dentro da validade.



634
____________________________________________________________________________

A partir do comando geral estabelecido pela legislação federal, infere-se ser cabível
a edição de lei estadual com o escopo de defender o consumidor contra a venda de
mercadorias  vencidas,  porquanto  tal  lei  iria  suplementar  a  legislação  federal  no
tocante  a  um  tema específico,  em  autêntico  exercício  da  competência  legislativa
concorrente prevista na Carta Magna.

Ademais, insta salientar que a conduta de expor à venda mercadoria em condições
impróprias ao consumo é tão grave que foi tipificada penalmente como crime contra
as relações de consumo no art. 7º, IX, da Lei Federal nº 8.137, de 27/12/1990, que
define  crimes  contra  a  ordem  tributária  e  econômica  e  contra  as  relações  de
consumo. O referido crime é formal e de perigo abstrato, ou seja, com a simples
exposição  à  venda  da  mercadoria  vencida,  o  crime  já  se  consuma,
independentemente  de  qualquer  pessoa  comprá-la  ou  usá-la.  Ainda,  o  crime  é
admitido na modalidade culposa (art. 7º, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.137, de
1990),  de  modo  que,  mesmo  sem  a  presença  do  dolo,  é  possível  a  sua
caracterização.

Tendo em vista que expor à venda mercadoria fora do prazo de validade é crime, a
edição de lei estadual nos termos supracitados vai ao encontro da legislação penal
federal, bem como contribui para inibir ainda mais a prática de tal crime, já que de
uma só conduta adviriam duas consequências.

Por derradeiro, cumpre apenas fazer uma breve análise desta proposição à luz do
princípio da vedação do enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código
Civil.  O consumidor não iria enriquecer sem causa no caso da edição de uma lei
obrigando o estabelecimento a fornecer-lhe gratuitamente idêntico produto que tenha
achado vencido exposto à venda. Isso porque a existência de uma norma jurídica
seria  a  própria  causa  do  enriquecimento  (ganhar  o  produto  gratuitamente)  do
consumidor.  Ademais,  se  expor  à  venda mercadoria  fora do  prazo  de validade é
causa suficiente para o fato ser caracterizado como crime, igualmente deve ser causa
apta a fundamentar esta proposta.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 84/2015
Dispõe sobre o credenciamento dos estabelecimentos civis destinados à formação

de bombeiro civil pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos civis destinados à formação do bombeiro civil deverão

ser credenciados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O credenciamento a que se refere o caput  deste artigo se dará

após prévia demonstração do atendimento das normas técnicas, estrutura logística,
qualidade e condições de ensino e de segurança.

Art. 2º - As condições de credenciamento, o período de validade e os casos de
aplicação de penalidades serão estabelecidos em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O campo de atuação do bombeiro civil, profissão regulamentada pela

Lei  nº  11.901,  de  2009,  está  no  serviço  privado,  como  empregado  regido  pela
Consolidação das Leis do Trabalho, atuando e desempenhando suas atividades em
shoppings, parques, espetáculos públicos, empresas particulares, etc.

É de interesse geral que esses profissionais desempenhem suas funções com um
mínimo de segurança e qualidade, salientando-se que essas funções se constituem
em atividades de interesse público. Assim sendo, é necessário que tais profissionais
sejam  efetivamente  capazes  de  controlar  as  emergências  com  que  se  deparam,
inclusive os casos de emergências médicas decorrentes de acidentes, entre outros.

Cabe salientar que o bombeiro civil não atua apenas na prevenção e combate a
incêndios, mas é um agente de implementação das medidas de segurança, como
avaliação de riscos, inspeção periódica dos equipamentos, implementação de plano
de abandono,  interrupção do fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás liquefeito  de
petróleo e resgates de pessoas, entre outras ações.

Esta proposta visa a dar maior segurança à população, exigindo credenciamento
dos  estabelecimentos  formadores  do  bombeiro  civil,  dos  instrutores  e  dos
avaliadores,  cabendo  à  entidade  educacional  a  inteira  responsabilidade  pelo
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cumprimento  das normas  fixadas e  exigidas pelo Corpo de Bombeiros  da  Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  150/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o 3º-Sgt. Alexandre Martins Marcelino, lotado no 3º Batalhão de
Bombeiros Militar, pela realização de um parto em 10/2/2015, em Belo Horizonte, e
seja encaminhado ao Comando-Geral da CBMMG pedido de providências com vistas
a que lhe seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  151/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 4ª Companhia
Independente  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  11/2/2015,  em
Itapagipe, que resultou na apreensão de pedras de crack 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. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 152/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a jornalista e escritora Clara Arreguy pelo lançamento do seu
livro Siga as setas amarelas - De bicicleta no Caminho de Compostela.

Nº 153/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Prata Araújo pela publicação do livreto  Por que
Dilma  e  Fernando  Pimentel  venceram  as  eleições  em  Minas?.  (-  Distribuídos  à
Comissão de Cultura.)

Nº 154/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado aos
Secretários  de  Planejamento  e  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as
providências adotadas pelo Governo do Estado em favor dos servidores atingidos
pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4876. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  155/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/2/2015, em São João del-Rei, que
resultou na apreensão de drogas e balança de precisão e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  156/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/1/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na recuperação de um carro roubado 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  157/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na
ocorrência,  em  13/2/2015,  em  Sabará,  que  resultou  na  apreensão  de  veículos  e
drogas e na prisão de três homens.

Nº  158/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  implantação  da  Região
Integrada de Segurança Pública no Município de Sete Lagoas.

Nº  159/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantação dos programas
de prevenção à criminalidade da Coordenadoria de Prevenção à Criminalidade no
Município de Sete Lagoas.

Nº  160/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia  Militar  e  na  Companhia  Independente  de  Cães  da Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 16/2/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, arma, munição e celulares 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  161/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG - pedido de providências para duplicação da Rodovia MG-424.

Nº  162/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais  -  DER-MG  -  pedido  de  providências  para  pavimentação  da  estrada  que
interliga  os  Municípios  de  Sete  Lagoas  e  Araçaí.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Transporte.)

Nº  163/2015,  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  13/2/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão
de Segurança Pública.)

Nº  164/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Transportes e ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais
pedido de providências para construção de um complexo de treinamento de direção
no Município de Sete Lagoas para exame prático de direção em veículos de quatro
rodas, com infraestrutura necessária ao desenvolvimento desta atividade, bem como
boxes, banheiros, etc. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  165/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/2/2015, em Divinópolis, que resultou
na apreensão  de  drogas,  arma de fogo,  dinheiro  e  munição e  na  prisão  de  três
pessoas; 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  166/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que atuaram na ocorrência
em 20/2/2015, em Prata, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de um
homem.
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Nº  167/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 13º BPM que atuaram na
operação realizada em 20/02/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de
duas armas de fogo.

Nº  168/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/2/2015, em Bom Jardim de Minas,
que  resultou  na  apreensão  de  telefones  celulares,  droga,  equipamento  de
embalagem,  caderno  com  anotações  e  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da CBMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº  169/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de
Bombeiro  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/2/2015,  em  Ipatinga,  que
resultou no salvamento de uma recém-nascida de 44 dias que se havia engasgado
com leite; 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  170/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 3ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/2/2015,  em
Iturama, que resultou na apreensão de mais de 250kg 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  171/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/2/2015, em Contagem, que resultou
na apreensão de drogas, armas de fogo, quantia em dinheiro e colete balístico e na
prisão de 10 pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
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providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  172/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados no 46º  e no  53º
Batalhões de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 19/2/2015, em Monte
Carmelo, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  173/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  6º  e  no  43º
Batalhões  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/2/2015,  em
Governador Valadares, que resultou na apreensão de 10kg 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  174/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  participaram  da
operação  em  21/2/2015,  em  Bom  Despacho,  que  resultou  na  apreensão  de  um
menor, de uma tonelada de maconha e na prisão de um homem.

Nº  175/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/2/2015, em Monte Carmelo, que
resultou na apreensão de arma de fogo e na prisão de dois homens suspeitos de
atentado contra um promotor de justiça; 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 176/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a implantação do Programa
Fica Vivo em de Juiz de Fora. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  177/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal  de Justiça pedido de providências  para que o fórum da
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Comarca de Martinho Campos receba a denominação de Fórum Ministro Lafayette de
Andrada,  em  conformidade  com  a  Lei  Complementar  nº  59,  de  2001  (Lei  da
Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais).

Nº  178/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal  de Justiça pedido de providências  para que o fórum da
Comarca  de  Campos  Altos  receba  a  denominação  de  Fórum  Ministro  Sálvio  de
Figueiredo Teixeira, em conformidade com a Lei Complementar nº 59, de 2001 (Lei da
Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais).

Nº  179/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal  de Justiça pedido de providências  para que o fórum da
Comarca  de  Botelhos  receba  a  denominação  de  Fórum  Dr.  Sobral  Pinto,  em
conformidade com a Lei Complementar nº 59, de 2001 (Lei da Organização e Divisão
Judiciárias do Estado de Minas Gerais).

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 206/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.160/2014.
Nº 207/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.318/2014.
Nº 208/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.647/2011.
Nº 209/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.744/2011.
Nº 210/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.107/2012.
Nº 211/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.092/2013.
Nº 212/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.118/2013.
Nº 213/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.268/2013.
Nº 214/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.334/2013.



642
____________________________________________________________________________

Nº 215/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.603/2013.

Nº 216/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.625/2013.

Nº 217/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.772/2013.

Nº 218/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.118/2014.

Nº 219/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.293/2014.

Nº 220/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.295/2014.

Nº 221/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 656/2011.

Nº 222/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 755/2011.

Nº 223/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.489/2014.

Nº 224/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.627/2014.

Nº 225/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.679/2014.

Nº  226/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 866/2011.

Nº  227/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 74/2011.

Nº  228/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 91/2011.

Nº  229/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 265/2011.

Nº  230/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 341/2011.
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Nº  231/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 346/2011.

Nº 232/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.768/2013.

Nº  233/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.750/2011.

Nº  234/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.048/2012.

Nº  235/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.708/2013.

Nº 236/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.153/2011.

Nº 237/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.288/2011.

Nº 238/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.291/2011.

Nº 239/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.296/2011.

Nº 240/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.297/2011.

Nº 241/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.298/2011.

Nº 242/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.386/2011.

Nº 243/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.387/2011.

Nº 244/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.389/2011.

Nº 245/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.390/2011.

Nº 246/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.391/2011.
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Nº 247/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.574/2011.

Nº 248/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.007/2014.

Nº 249/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.186/2014.

Nº 250/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.456/2014.

Nº 251/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.461/2014.

Nº 252/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.228/2014.

Nº 253/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.124/2014.

Nº  254/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.487/2011.

Nº  255/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.077/2011.

Nº  256/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 72/2011.

Nº  257/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.704/2014.

Nº  258/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.501/2011.

Nº 259/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 687/2011.

Nº 260/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.310/2012.

Nº  261/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 769/2011.

Nº  262/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 865/2011.
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança  Pública  e  de  Administração  Pública  e  dos  deputados  Antonio  Lerin  e
Agostinho Patrus Filho.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve. Quero agradecer a V.

Exa. É muito importante o tema que trazemos nesta tarde e diz respeito ao interesse
nacional. Neste momento, Sr. Presidente, estão reunidos na Câmara dos Deputados
policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários de todo o País para uma frente
da segurança pública que apoia penas mais severas para assassinos de policiais e
agentes  públicos  de  forma  geral.  Centenas  de  policiais,  bombeiros  e  agentes
penitenciários se reuniram em ato nesta quarta-feira, dia 25, para homenagear os
policiais assassinados em serviço no Brasil. Foram apresentadas várias reportagens
com imagens e depoimentos de diversos locais do País. O ato foi coordenado pelo
Subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas Gerais, do PDT, que promete dar
início  a  uma  pauta  com  projetos  positivos  voltados  aos  policiais  de  todas  as
categorias e estados. Segundo ele, é preciso aumentar a pena para que assassinos
de policiais  não fiquem impunes.  “Queremos um compromisso”,  disse o deputado
federal  Subtenente  Gonzaga,  “do  presidente  da  Câmara  para  dar  prioridade  à
votação de projetos que contemplem essa proposta de aumentar a pena e tornar
hediondo  o  crime  contra  policiais  e  agentes  do  Estado”.  Recentemente,  Sr.
Presidente, tivemos logo ali, no município vizinho de Monte Carmelo, onde V. Exa. é
majoritário, um atentado violento contra um promotor de justiça. Isso nos faz também
lembrar da morte do promotor Francisco José Lins do Rêgo, que foi assassinado de
forma covarde quando, no exercício da sua função pública, fiscalizava uma quadrilha
especializada em fraudar combustíveis, em adulteração de combustíveis. A resposta
veio imediata com a apuração do crime e a condenação. No entanto, pasmem, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, os assassinos do promotor Francisco José Lins do
Rêgo já estão  livres,  na  rua.  Então,  Sr.  Presidente,  matar  um agente público  em
nosso  país  é  como  não  matar  ninguém.  O  policial,  o  agente  penitenciário  e  o
bombeiro são o primeiro obstáculo que o bandido, o criminoso encontra pela frente.
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No entanto, infelizmente, a morte de policiais em todo o Brasil tem sido banalizada.
Quero aqui trazer um dado, Sr. Presidente: apenas em Minas Gerais, de 2003 até o
presente momento, já são quase 180 servidores da segurança pública entre agentes
penitenciários e socioeducativos, bombeiros militares, policiais militares e civis que
morreram em serviço ou razão da sua atividade. Portanto, é necessário. Como disse
ontem  na  tribuna,  estivemos,  no  ano  passado,  com  a  Comissão  de  Segurança
Pública fazendo também um apelo ao presidente da Comissão de Segurança Pública
da Câmara e ao presidente da Câmara dos Deputados para que, nos crimes violentos
contra  a  pessoa,  tivéssemos  uma punição mais  severa.  Infelizmente,  no  Brasil  é
assim:  as  coisas  demoram  muito  a  acontecer.  Enquanto  isso,  a  Presidência  da
República e o Congresso Nacional  parecem estar dormindo em berço esplêndido.
Ontem trouxe aqui uma matéria do secretário José Mariano Beltrame que dizia que a
polícia está só. Quero aqui, Sr. Presidente, dar eco à voz do secretário de Segurança
Pública do Rio de Janeiro. A polícia está só. Somente ela está no combate ao crime.
Apenas quando acontecem episódios como a morte do promotor é que a outra parte
da engrenagem do aparato de Justiça criminal entende essa realidade. Enquanto isso
o crime está cada vez mais violento e avançando contra os próprios agentes públicos.
Sr. Presidente, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público também são
responsáveis pela questão de segurança pública. Se o Ministério Público, ao receber
um inquérito feito pelo delegado de polícia, não ofertar a denúncia de forma célere, e
se  o  Judiciário  não  condenar,  certamente  haverá  uma  contribuição  enorme  para
impunidade em nosso país. Portanto, Sr. Presidente, neste momento quero ser aqui
em  Minas  Gerais  a  voz  que  está  fazendo  repercutir  em  todo  o  País  o  basta  a
assassinato de agentes públicos, especialmente daqueles que estão na linha de fogo
como bombeiros, policiais e agentes penitenciários, que estão enfrentando o crime
todos  os  dias  e  vivendo  esse  impasse.  Quem  sabe  um  dia  a  Presidência  da
República e o Congresso Nacional acordem e votem leis mais severas, inclusive, na
defesa de todos os cidadãos.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  -  Apenas  quero  fazer  uma  correção,  porque
determinado parlamentar afirmou ontem que o governo passado alocou recursos em
determinada escola de samba para os desfiles deste ano. Quero reafirmar, meu caro
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presidente,  que essa informação  não  é  verídica.  O  governo  passado  não  alocou
R$1,00 sequer em escola de samba alguma. Aproveito para pedir que averiguem o
que estão dizendo sobre o governador Aécio Neves. Ele realmente gosta de ir ao Rio
de Janeiro, mas sempre fica em seu apartamento, que está declarado no seu imposto
de renda. Ou seja, não utiliza recurso público para custear a sua estada. Será que o
atual governador custeou a sua estada com recurso público ou recurso privado?

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.
O deputado Felipe Attiê - Sr. Presidente em exercício, Dr. Hely Tarqüínio, grande

médico do Alto Paranaíba, e Srs. Deputados aqui presentes, ocupamos esta tribuna
no dia de hoje porque chegamos a esta Casa em nosso primeiro mandato e nos
deparamos com algo inusitado: não tivemos a votação, como é de costume, da Lei
Orçamentária Anual do Estado de Minas Gerais no exercício anterior, para vigorar a
partir  de  1º  de  janeiro  deste  ano.  Ora,  estou  como  membro  da  Comissão  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, presidida pelo Tiago Ulisses, e tendo meu
colega Tito Torres como membro. Aliás, hoje até fizemos uma reunião, mas ainda não
há pauta total prevista para ocupação da comissão. Na verdade, estamos aqui um
pouco curiosos para saber o porquê de o PT impedir, no final do ano passado, a
votação do orçamento.

Um orçamento é uma peça de previsão. Não existe no Brasil orçamento impositivo.
Aquilo que foi votado tem de ser gasto e cumprido. É uma previsão baseada em
dados macroeconômicos  que vão ser  coletados junto  à  Fazenda Nacional,  que é
quem detém os dados do crescimento e da inflação, para constar na Lei de Diretrizes
Orçamentária. A LDO foi aprovada aqui, normalmente ela chega antes de julho, e os
senhores deputados a aprovam. A LDO é uma lei que vai dar rumos, um norte de
como se faz o orçamento. E esse orçamento vem no final do ano, normalmente até
setembro, porque os prazos de lei orçamentária são prazos constitucionais contidos
em nossa Constituição do Estado e em nosso Regimento Interno.

Vejam bem, Srs. Deputados, tivemos uma LDO que norteou como seriam feitos os
orçamentos que os senhores aprovaram aqui na Casa. Essa LDO foi aprovada e veio
em  consonância  com  o  Plano  Plurianual.  Este  ano  será  votado  um  novo  plano
plurianual para os próximos quatro anos.
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Então o que é o suporte de uma lei orçamentária? É o seu plano plurianual e a sua
lei de diretrizes orçamentárias. O orçamento é uma lei que tem prazo para entrar em
vigência. Ela entra em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Não adianta votar
o  orçamento  em  dezembro  deste  ano,  faltando  30  dias  para  acabar  o  ano.  É
obrigação desta Casa, sine qua non e impositiva, sendo um dos objetivos pelos quais
se criou o parlamento, aprovar como se gasta o dinheiro público. E não podemos aqui
inovar em matérias que estão presas à Constituição da República. Não há como, em
momento algum, criarmos substitutivos de orçamento. Já houve LDO votada, estava
junto com o plano plurianual votado no primeiro ano do governo Anastasia. Junto a
essas duas peças há um orçamento na Casa.

Ora,  ontem  vi  notícias  na  imprensa  sobre  “orçamento  terrível”,  “orçamento
fantasma”. Gente, de março para cá o Brasil piorou assustadoramente. Vejam bem:
quais foram os dados constantes nesse orçamento? Inflação de 5% este ano. Ora,
Srs. Deputados, os senhores acham que a inflação será de 5% este ano? Acho que
será no mínimo de 7%. Com os aumentos da energia, da gasolina e os aumentos que
hão de vir, será de 7%. Estouraremos o teto da meta, principalmente se o governo
não conseguir cortar os gastos em âmbito federal.  Ora bolas, Sr. Presidente, se a
inflação  é  de  5%  na  previsão  do  orçamento,  é  lógico  que  está  furado  o  nosso
orçamento.  Isso  é  natural.  Mas  quem  fez  essa  previsão  de  5%  de  inflação?  O
Ministério da Fazenda. Sabe qual é a previsão de crescimento do PIB para este ano,
quando se fez a nossa LDO, ano passado, e essa peça orçamentária? Previsão de
3% na peça orçamentária, que não foi votada pelos senhores deputados porque o PT
impediu que fosse votada. Quem acredita que o PIB crescerá 3%? Esse é um dado
do governo federal,  do Ministério da Fazenda, para elaborarmos o orçamento. Se
alguém acredita em 3%, acredita em Chapeuzinho Vermelho e em Branca de Neve. O
PIB será zero, se não for  negativo. Hoje é zero;  se não houver  reação no último
trimestre deste ano, será negativo. E aí a receita do Estado está errada também.
Haverá uma derrubada da receita.

Então não houve nada disso.  Não há herança.  Herança maldita  de orçamento?
Orçamento  é  uma  previsão  de  gastos.  Que  herança  é  essa?  Simplesmente  o
governador pode contingenciar o orçamento em 20%; determinar por meio de um
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decreto da Secretaria de Fazenda - na prefeitura é Fazenda, aqui é Planejamento.
Pode contingenciar o orçamento em 20%, 30%. Contingencia o orçamento em 20%,
30% e segura a despesa. O que não pode é o Estado ficar sem orçamento. Não
entendo  aonde  o  PT  quer  chegar.  Para  mim  ele  quer  dizer  o  seguinte:  não  há
orçamento,  não  podemos  fazer  nada este  ano.  E  quer  ficar  enrolando com essa
história de orçamento, porque é impossível fazer substitutivo.

Onde já se viu? Isso nunca existiu na história da República. Um governador quer
fazer um substitutivo de um orçamento que já está em vigor este ano. Não há como.
Isso contraria a LDO. Aí teria de se voltar todo o processo de novo, fazer uma nova
LDO, mudar o plano plurianual, para ele colocar as gracinhas do seu governo. Ele
tem  de  entender  que  aqui  no  Brasil,  infelizmente,  os  anos  cíveis,  contábeis  e
financeiros,  da LDO, do  plano plurianual  e do  orçamento,  não coincidem com os
mandatos de quatro anos. Perde-se o primeiro ano. Ele tem de administrar com os
créditos adicionais, que são os suplementares e os especiais. Temos dois tipos de
crédito: o suplementar - e já tem 10% de livre caneta no orçamento; e os especiais -
os não previstos. Se não há dotação orçamentária, ele abre por meio de projeto de lei
específico enviado a esta Casa.

Então, Sr. Presidente, não estamos entendendo aonde o governo quer lançar essa
cortina de fumaça para distrair os mineiros. Talvez na evidência de um estado e de
um país que está com a receita em queda, em processo de recessão técnica e que
não cumprirá as suas metas de inflação, de que algum orçamento, despesa e receita,
no País, esteja nessa condição. E alerto.

Só um minuto, meu caro colega, deputado Deiró Marra, ilustre colega de Patrocínio,
que já lhe concederei um aparte.

Só  para  concluir  meu  raciocínio,  vejam  bem:  se  não  temos  despesa  e  receita
fechados, o próprio orçamento mostra que o crescimento do PIB é de 3%, e o da
despesa seria  de  aproximadamente  5% da inflação.  Mas não vai  ser.  Isso  é  um
mecanismo que o governo tem de acertar na execução orçamentária.

O Estado de Minas Gerais foi muito bem administrado pelo Prof. Anastasia e por
Alberto Pinto Coelho. Por quê? Comparem com o Rio de Janeiro. O Rio de janeiro
tem 13 milhões de habitantes e teve 8 bilhões a mais de orçamento do que Minas



650
____________________________________________________________________________

Gerais, que tem 853 cidades - dá 20 estados do Rio de Janeiro -, tem 75 bilhões de
receita e 20 milhões de habitantes, além de ter quinhentas e tantas cidades a mais.

Segundo o governo federal,  segundo o  Ministério  da  Fazenda,  sabem qual  é  o
maior déficit de um estado brasileiro, deputados? É o do Estado do Rio de Janeiro,
que está em primeiro lugar.  Mesmo tendo 8 bilhões a mais de orçamento do que
Minas Gerais, mesmo sendo um estado pequenininho, mesmo tendo só 91 cidades,
no  ano  passado  o  Rio  teve  o  maior  déficit  público  de  todos  os  26  estados  da
Federação. E está aí. Aí vocês ficam com essa conversa para tentar distrair a opinião
pública e culpar um governo que foi eficiente. Vão ver o déficit do Paraná, de um
governo  do  PSDB,  e  verão  o  tamanho do déficit  do  Beto  Richa,  o  segundo  pior
desempenho macroeconômico em termos de déficit no País. Então, parem com isso,
enfrentem os problemas, vão atrás das coisas, vamos votar o orçamento que está
aqui na Casa, porque é o que pode ser feito. Podemos até abrir um novo prazo se
houver  consenso  de  lideranças,  se  houver  consenso  da  Mesa,  para  emendas.
Nessas  emendas  o  governo  poderá  modificar  algumas  coisas.  Mas  reinventar  a
Constituição Brasileira, orçamento substitutivo, nova proposta, isso é impossível. A lei
mais descrita e falada na nossa Constituição, com prazos e instrumentos precisos, é
a  lei  orçamentária  anual,  é  o  plano  plurianual,  que  está  aliás  nas  disposições
transitórias da Constituição do Estado.

Concedo aparte ao meu caro colega deputado Deiró, que exerceu mais de cinco
mandatos na câmara municipal.

O deputado Deiró  Marra (em aparte)*  -  Quero cumprimentar  o  deputado Felipe
Attiê, que chegou a esta Casa de forma combativa e traz à tona uma questão muito
importante: o orçamento.

Solicitei aparte para fazer uma exposição sobre a questão que V. Exa. mencionou, a
respeito das dificuldades que estamos passando no momento.

Quero dizer que, nessa manhã, tivemos oportunidade de assumir a presidência da
Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas.
Estamos vivenciando agora uma grande greve dos transportadores, dos empresários
do transporte e dos autônomos, que estão nas rodovias do País.

Hoje pela manhã presenciamos uma avalancha da Polícia Rodoviária Federal para
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fazer  a  liberação  das  rodovias.  Não  somos  contra  a  atividade  da  polícia,  pelo
contrário.  Queremos dizer claramente que o poder de polícia tem de ser exercido
realmente pelo Estado. Mas dizer que o governo federal não sabia que ia eclodir esse
movimento  que está  acontecendo,  isso,  gente,  como dito  na  mídia,  é  uma farsa.
Todos os sindicatos e organizações, há quase um mês, estão enviando comunicados,
convocando os trabalhadores autônomos, os empresários do transporte rodoviário de
carga para fazer essa manifestação. E agora ela vem a ser debatida no momento
dessa  dificuldade.  Não  acredito  que  haverá,  entre  aspas,  deputado  Felipe,
crescimento do PIB. O PIB será recessão mesmo. Até porque estamos percebendo o
desinvestimento. Não há quem possa subsistir numa economia como essa.

Então faço este aparte para expor essa grande preocupação e dizer que esta Casa
vai,  sim, no decorrer deste ano, fazer um trabalho sério, voltado exatamente para
essa questão do transporte, das obras públicas de Minas. Muito obrigado.

O  deputado  Felipe  Attiê  -  Queremos  agradecer  ao  deputado  Deiró  Marra,  ser
solidários à causa dos transportes, já que ele é um empresário do setor, e lembrar, Sr.
Presidente, que é realmente presidente da República e ministros da Fazenda e do
Desenvolvimento Econômico que gestionam a economia.

No ano passado, quando esse orçamento foi feito, o ministro do Desenvolvimento
era o Fernando Pimentel; a presidente, a Dilma Rousseff; e o ministro da Fazenda, o
Guido  Mantega.  Quem  dita  as  normas  para  os  estados  e  faz  a  política
macroeconômica do governo é o governo federal. Os estados seguem e dançam a
música que o governo central toca na economia brasileira. E a música do governo
federal foi uma música de irresponsabilidade, empurrando 12 anos de farra, mentira e
enganação ao povo brasileiro. Agora o povo terá de pagar a conta da farra do PT, e
essa conta é pesada.

O PT terá de dizer, nos próximos quatro anos, que não tem dinheiro para pagar o
piso nacional dos professores. O PT terá de dizer à D. Maria que o Minha Casa,
Minha Vida, a partir de 2016, não terá um centavo mais, pois não há recursos para
dar uma casa de 120 parcelas de R$30,00. Se a Alemanha não dá, o Japão não dá e
os Estados Unidos não dão casas por 120 parcelas de U$15,00, o Brasil, que não é
um país tão rico quanto esses, tem uma população de 200 milhões de habitantes e 8
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milhões de pessoas com déficit habitacional, não conseguirá dar. Mas é um país do
populismo,  um  país  das  eleições,  pois  só  pensa  em  eleições,  não  tem  um
planejamento estadista, de longo prazo e de superar as dificuldades.

Sr. Presidente, digo-lhe que ficam falando essas frases de impacto, como é uma
herança maldita, é um horror esse orçamento. Esse é o orçamento que existe em
Minas Gerais.  Se vocês não querem administrar  Minas Gerais, renunciem, porque
Minas Gerais é um osso duro de comer, um estado pobre e grande. Comparem-no
com o Rio e com São Paulo. Ele é difícil de ser administrado, o mais difícil de toda a
Federação.  Não tenham medo,  camaradas do PT.  Vão em frente.  Vamos votar  o
orçamento nesta Casa para que possamos dar aos mineiros um rumo, um norte ao
Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e aos poderes que são nossos parceiros.
Não vamos fazer um cavalo de batalha, uma cortina de fumaça para as dificuldades
que os senhores estão encontrando, pois já viram que a rapadura é doce, mas é dura
e pode quebrar a dentadura de vocês. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.
O deputado Iran  Barbosa  -  Nobre  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,  Exmos.  Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, senhores e senhoras presentes neste Plenário e que
estão acompanhando esta reunião e telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembleia, queria dar a todos o meu boa-tarde. Queria dizer, antes de tudo, que é
uma grande honra estar aqui nesta tribuna, que já foi ocupada por meu pai e que, em
1/3 das 18 legislaturas, teve um membro da minha família. Venho como vereador de
Belo Horizonte, depois de seis anos de mandato, eleito e reeleito na minha cidade e o
vereador mais novo de Belo Horizonte. Fui eleito deputado para cumprir um papel
fundamental nesta cidade e no governo de Minas: o papel de oposição.

Ontem, nobre deputado Rogério Correia, fiquei um pouco decepcionado, porque,
como vereador de oposição em Belo Horizonte, acredito que o papel da oposição não
é criar rejeição e bater indiscriminadamente. A oposição talvez tenha um dos papéis
constitucionais  mais  importantes  que  existem:  fiscalizar  incansavelmente,  achar
dados e prover soluções.

Os  atos  fiscalizados  por  mim  em  Belo  Horizonte,  enquanto  eu  era  vereador,
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impediram gastos nesta cidade, cujo orçamento é de R$10.000.000.000,00 por ano,
de  mais  de  R$1.000.000.000,00  nos  últimos  seis  anos.  Como  vereador  de  Belo
Horizonte, toda vez que eu assomava à tribuna da Câmara Municipal para falar de um
problema da cidade, o problema não era o prefeito de Belo Horizonte, não era se ele
morava em Brumadinho ou na capital, o problema era que os imóveis que estavam
sendo  leiloados  na  cidade,  cujo  valor  era  de  R$274.000.000,00,  estavam  sendo
vendidos por 12. Esse era o problema quando eu era oposição.

Vim para esta Assembleia, realizando um grande sonho meu de infância. Desde
meus dois  anos  de idade meus pais  já  brincavam comigo,  em razão desse meu
sonho de ser deputado estadual. Ingressei nesta assembleia e ontem fiquei muito
decepcionado com o nível de oposição que se propõe fazer. Fazer oposição nesta
Casa não é debater a questão A, não é debater a questão B, não é debater questão
de  partido,  não  é  debater  questão  de  nome,  mas  debater  questão  de  finanças.
Dinheiro da obra A está sendo bem gasto? Dinheiro da obra B está sendo mal gasto?

Estamos aqui com uma reforma administrativa, e, pasmem, senhores deputados,
não  foi  proferida  uma  só  palavra  ontem  sobre  essa  reforma,  sobre  essa
reorganização administrativa proposta pelo governador. O assunto foi o governador,
mas não houve uma palavra sequer sobre os projetos em pauta. São bons? São
ruins?  Há  debates  sobre  isso?  Qual  o  impacto  financeiro?  Para  onde  vão  os
funcionários? As novas secretarias terão funcionários das secretarias antigas? Eles
serão novos ou não serão? Serão criados cargos? Não serão criados cargos? Essa é
a discussão que espero ver no Parlamento. Não quero ouvir discussão sobre quem
estava onde e em qual Carnaval.

Nunca vi ninguém discutindo, desta tribuna, se o Citation usado para ir ao Rio de
Janeiro era público ou não. Não faz sentido vir à tribuna da Assembleia Legislativa e
discutir picuinha partidária e pessoal. Assumo como deputado de Minas Gerais para
trabalhar em prol de números, de fatos e de pessoas. O hospital está funcionando?
Está atendendo? Está gastando mais que devia? Existe alguma fraude dentro dele?
Pessoas estão morrendo nas filas, sem maca, sem atendimento? Quando converso
com as pessoas na porta do Risoleta Neves, em Venda Nova, percebo que é isso que
está acontecendo e precisa ser consertado.
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Esse é o nível ao qual o Estado de Minas chegou. Fui eleito na região do Vetor
Norte de Belo Horizonte, onde, pasmem, há 12 anos não se constrói uma escola
estadual. Estamos falando da região Norte, de Venda Nova, de Ribeirão das Neves,
de Vespasiano e de Santa Luzia juntos. São um milhão e meio de habitantes, e não
se constrói uma escola estadual há 12 anos, não se constrói um hospital há 8 anos,
não se faz uma canalização de córrego há 9 anos.

Quando  venho  aqui  discutir  problemas  da  cidade,  não  quero  discutir  nomes  e
partidos, quero discutir os problemas. Quero descobrir por que ninguém olhou por 12
anos para uma região de um milhão e meio de habitantes que moram ao redor da
Cidade Administrativa.

Por que essa região, que deveria ser uma das mais lembradas, foi completamente
esquecida pelo governo de Minas? Aí,  minha discussão, como deputado, de cima
desta tribuna, não é só para saber se quebraram ou não o Estado. Se houve algum
problema,  como  ele  surgiu?  Se  foi  feita  alguma  falcatrua,  temos  de  levantar,
investigar isso, como é o caso da Minas Arena. É inadmissível o Estado dar para uma
empresa privada o  equivalente a  um hospital,  por  mês,  a fim  de garantir  o  lucro
daquela empresa. É inadmissível termos multado a Minas Arena em R$4.000.000,00
e  nunca  termos  cobrado  dela  a  multa,  que  deveria  ser  deduzida  desses
R$15.000.000,00 depositados religiosamente. É um absurdo um estádio de futebol
custar, em reais, mais que a construção de um estádio novo em euros. Isso é um
absurdo. E não é para falar do nome de fulano de tal A ou B, mas para construir. Eu,
como vereador de Belo Horizonte, era de uma oposição que considerava construtiva.
Nos  últimos  seis  anos,  só  em 30% das  vezes  votei  contra  a  Prefeitura  de  Belo
Horizonte, mas, quando votei, eu sabia que ela estava errada.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado. Deputado Iran Barbosa, tenho
ficado velho. Agora está aqui o filho do Irani. Quando olho para o outro lado, vejo o
filho do Genaro, o filho da Maria Olívia, do Lincoln Portela, do Agostinho Patrus e do
Bonifácio.  Estamos  ficando  velhos.  É  um  prazer  aparteá-lo  aqui.  O  negócio  está
ficando bom para a gente - não é, Hely? -, estamos ficando mais experientes.

Queria falar um pouco da experiência que V. Exa. colocou aqui como oposição. É
claro que não vamos ensinar o padre-nosso ao vigário. Os que agora nos substituem
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com a oposição são também tarimbados nesse assunto, mas acho que a tarimba, às
vezes, ensina-nos a fazer algo sem ressentimento, em especial aceitar o resultado de
um processo eleitoral. O lado perdedor não aceita o resultado, ele sofre, mas também
não faz a política para ajudar o sistema democrático funcionar. Por exemplo: o PSDB
tem insistido em golpes no Brasil, desde que o Aécio Neves perdeu a eleição. O Aécio
pediu a recontagem de votos, pediu para tomar posse no lugar da Dilma. Até isso o
senador Aécio pediu, para que o Tribunal Eleitoral desse lugar a ele. Não admite,
portanto, o resultado eleitoral.  Mais difícil é admitir  o resultado eleitoral em Minas.
Falo isso sem nenhuma prepotência, mas é preciso que os tucanos saibam que a
derrota  eleitoral,  em  Minas,  foi  contundente.  Perderam  a  eleição  no  primeiro  e
segundo turnos. Tomaram uma sova do governador Pimentel, nosso candidato do PT,
do PMDB, PCdoB, etc. Isso foi resultado de uma análise do choque de gestão, de
que  o  povo  se  exauriu.  Agora  um  dos  resultados  do  choque  de  gestão  é  um
orçamento  de  R$6.000.000.000,00,  falsificado,  como  se  pudéssemos  fazer  o
gerenciamento do Estado com R$6.000.000.000,00 a menos do que de fato existe.
Como alguém pode governar com R$6.000.000.000,00 a menos do que está na peça
orçamentária, João? Eu te pergunto: como, na Ceasa, você teria um orçamento muito
maior do que de fato você pode gastar? Como, deputado Iran Barbosa, administrar
sua casa, sua família, com uma receita que você não tem? Isso é o que os tucanos
deixaram de armadilha para o governo Pimentel. Queriam que a gente, no final do
ano, aprovasse esse orçamento que não existe, essa peça de ficção, para depois
dizerem que não tínhamos dinheiro para cumprir o que eles colocaram.

É muito fácil fazer gracinha com o chapéu dos outros; é muito fácil fazer gracinha
com  bico  grande  de  tucano.  Mas  nós  vamos  governar  Minas,  pois  essa  foi  a
responsabilidade que o povo nos deu. E agora, pergunto a quem veio aqui gritar que
não podemos ter orçamento: vão querer deixar Minas Gerais sem orçamento? Essa é
a  oposição  que  os  tucanos  farão?  Nunca  fizemos  isso.  Fizemos  emendas  ao
orçamento para ampliar  a verba para a saúde e a educação,  mas não deixamos
Minas Gerais nenhum ano sem orçamento pela força do PT, de jeito nenhum, nem do
PMDB. Nós votamos o orçamento todos os anos. Votamos todos os anos, colocando
emendas, mas não fazendo obstrução nem deixando sem votar.
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O deputado Iran Barbosa - Deputado, permitirei um aparte ao deputado Lafayette
de Andrada.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  -  É difícil  eles  nos escutarem. V.  Exa.
precisa aprender isso. Sempre foi assim. Eles não nos permitem falar, interrompem o
aparte. Os tucanos são assim. Eles não gostam de escutar; tucano acha que manda
no Brasil  e  em Minas.  Eles  não podem escutar,  deputado Iran  Barbosa.  Quando
pedimos um aparte, o nobre deputado interrompe o aparte de quem está aparteando,
não há condições.

O  deputado  Iran  Barbosa  -  Deputado  Rogério  Correia,  passarei  a  palavra  ao
deputado, para podermos escutar a oposição na Casa. Darei 30 segundos para o
deputado Lafayette de Andrada e depois quero terminar.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Terminarei  o  aparte,  deputado  Iran
Barbosa. Infelizmente, interromperam-me no aparte. Pediria ao presidente que desse
o  tempo  ao  deputado  Iran  Barbosa.  Posso  terminar  meu  aparte,  deputado  Iran
Barbosa?

O deputado Iran Barbosa -  Darei  30 segundos para o senhor terminar e depois
escutarei o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - O deputado Felipe Attiê falou o tempo
que quis e não o interrompi; escutei com toda a educação, pois assim funciona o
Parlamento. Não posso fazer um aparte com alguém me interrompendo.

O fato é este: não poderíamos aprovar um orçamento fictício.  E eu pergunto: a
oposição vai trabalhar para Minas não ter orçamento? Ou teremos que construir um
orçamento? Minas precisa de um orçamento. O Fernando Pimentel ganhou a eleição
e tem o direito de propor um orçamento. Para isso, queria que a oposição respeitasse
o resultado eleitoral  e  permitisse ao Estado ter  um orçamento  para governarmos,
pois, se depender da oposição, não haverá orçamento nem Estado, haverá apenas o
caos. Tucano acha que governa e ganha eleição em cima do caos do Estado e do
Brasil, mas não é assim. Podem gritar à vontade, mas as urnas falam mais alto que
vocês. Muito obrigado.

O deputado Iran  Barbosa -  Deputado Lafayette,  peço  desculpas  por  não poder
conceder-lhe aparte, mas quero dizer a todos os deputados que fazem parte da base
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de governo e da oposição que acredito que a Assembleia Legislativa cresce quando a
base partidária é deixada de lado, assim como a base pessoal, e o que se discutem
são os fatos. Vim para a Assembleia Legislativa para discutir soluções para Minas
Gerais.  Eu  estaria  muito  errado  ao  imaginar  que  parlamentares  com  muitos
mandatos, como o Lafayette, o Gustavo Corrêa e o Gustavo Valadares, não teriam
experiência para dar boas ideias ao Estado. Agora, é preciso focar nos fatos, porque
é assim que esta Casa crescerá. Obrigado, deputados; obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire.
O deputado Doutor Jean Freire - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores telespectadores que nos acompanham pela Rádio e TV Assembleia, uma
boa tarde a todos. É com muita alegria e entusiasmo que assumo o mandato de
deputado estadual como representante do povo dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri,
Rio  Doce  e  Norte  de  Minas,  as  regiões  mais  esquecidas  pelo  planejamento  do
Estado.  Alegria,  porque  foi  assim  que  se  deu  nossa  campanha  eleitoral,  com  a
esperança estampada no rosto daqueles que vinham ao nosso encontro de forma
espontânea, gratuita, fazendo da nossa caminhada, apelidada de "pé na estrada", a
formação de uma empreitada em mutirão, feita por muitos.

Agradeço aos cidadãos e às cidadãs que deram a nossa candidatura 52.315 votos.
A nossa candidatura surgiu da necessidade de representação política genuína das
regiões Nordeste,  Norte e Leste de  Minas.  Ela foi  se constituindo em um projeto
coletivo, feito por muitas mãos e corações, baseado em sonhos e bandeiras de luta
de muitos movimentos sociais, culturais e políticos das Minas e dos Gerais.

Venho  da  pequena  cidade  de  Itaobim,  no  Vale  do  Jequitinhonha,  onde  cresci
abençoado, banhado nas águas do Rio Jequitinhonha. Aprendi que deveria participar
da vida social e política para transformar nossa realidade. Aos 13 anos, iniciei essa
caminhada  participando  de  um  grupo  de  jovens  da  Igreja  Católica.  Comecei  a
trabalhar aos 15 anos na portaria do hospital da minha querida cidade. Tive a ajuda
fundamental de pessoas da igreja e de amigos para chegar na profissão de médico.
Ouvi muitas vezes dizerem "filho de pobre não pode ser médico”. Persisti e consegui
me formar em medicina e me especializar em cirurgia geral. E cumpri o compromisso
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com as pessoas que me ajudaram ao retornar para minha terra e servir o nosso povo.
Minas  são  muitas,  já  dizia  o  nosso  grande  escritor  Guimarães  Rosa.  Porém

algumas são sempre lembradas, outras são esquecidas sempre. Quero falar dessas
Minas esquecidas que são os Gerais, a região do cerrado e da caatinga, com um
pouco  de  mata  atlântica,  que  ocupa  mais  de  42%  dos  espaços  geográficos  do
Estado,  com  uma  população  de  quase  3  milhões  de  habitantes.  Os  Vales  do
Jequitinhonha e Mucuri e o Norte de Minas sempre foram relegados a último plano
em termos de investimentos no planejamento do Estado. Claro que isso se deveu à
falta de representatividade das nossas regiões. O Norte de Minas reagiu e desde
1986 vem elegendo uma forte bancada estadual e federal para pressionar governos
estaduais e federais a atenderem seus pleitos.

Parabéns  aos  norte-mineiros  que  se  uniram  para  eleger  um  forte  bancada
parlamentar! Com a nossa eleição e a votação expressiva de outros candidatos na
região,  o  Vale  do  Jequitinhonha  despertou  e  quer  fortalecer  sua  representação.
Mesmo com representação expressiva, a região norte-mineira teve seu PIB reduzido.
Segundo a Fundação João Pinheiro, o Norte de Minas teve o seu PIB reduzido de 4%
para 3,8% da riqueza estadual no período de 2002 a 2010.

Nesse mesmo período, o PIB dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri cai de 1,9%
para 1,8%. No entanto, o PIB da região Central cresceu de 43% para 47% da riqueza
estadual.

Nossas regiões são conhecidas, pelos baixos indicadores socioeconômicos, como
vales da miséria,  e por sua riqueza cultural.  Porém, temos outras riquezas,  ainda
inexploradas, potenciais, que os planejamentos governamentais de desenvolvimento
regional  nunca  contemplaram.  Possuímos  grandes  riquezas  minerais,  como  o
feldspato, manganês, lítio, minério de ferro, granito e ainda pedras preciosas, como
diamantes, águas-marinhas, rubelitas e tantas outras. Nossas riquezas econômicas
também são representadas pelo plantio  de café,  nas regiões de Capelinha,  Novo
Cruzeiro  e  Turmalina.  Nossa  produção  agropecuária  e  da  agricultura  familiar  é
pujante, como a produção de manga, nas cidades de Itaobim e Araçuaí; de abacaxi,
em Berilo; as grandes plantações de banana, em Araçuaí; a produção de mel, em
Itamarandiba e Turmalina; de mandioca na região de Almenara.
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Possuímos um potencial turístico contando com a majestosa arquitetura colonial de
Diamantina, Serro, Minas Novas, Chapada do Norte, Grão-Mogol e Berilo; as belezas
naturais  dos  Rios  Jequitinhonha,  Araçuaí,  Itamarandiba,  Fanado,  Capivari,
Itacambiruçu, Calhauzinho, Setúbal, Gravatá e tantos outros.

Temos  problemáticas  de  infraestrutura  para  as  quais  chamamos  a  atenção  do
nosso governador  Fernando Pimentel,  principalmente  relativamente  a  estradas  de
rodagens. É necessário e urgente que se construa o asfaltamento do trecho da LMG-
677, entre os Municípios de Virgem da Lapa, Lelivéldia, em Berilo, e Ijicatu, em José
Gonçalves  de  Minas,  no  Médio  Jequitinhonha,  em  uma  extensão  de  40km.  A
realização dessa obra faz a ligação asfáltica do Vale do Jequitinhonha de Almenara
até Gouveia, no Alto Jequitinhonha.

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que ontem estivemos com o diretor-geral do
DER.  Ontem,  ouvi  aqui  que  o  nosso  governador  Fernando  Pimentel  esteve  no
Carnaval no Rio de Janeiro, festa da qual todos os cidadão têm o direito de participar.
Mas gostaria de dizer que, em pleno sábado de Carnaval, ele esteve o dia inteiro
reunido no  DER para  discutir,  por  exemplo,  essa obra  do  Vale  do Jequitinhonha.
Cumprimento o nosso governador por isso.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Serei muito breve, apenas quero
refutar, em 30 segundos, as palavras do líder do PT, deputado Rogério Correia, que
me antecedeu,  quando disse que a oposição não quer  o Estado com orçamento.
Quem barrou, obstruiu, não permitiu que Minas Gerais tivesse orçamento este ano foi
a  bancada  do  PT,  que  obstruiu  a  votação  no  ano  passando,  não  deixando  que
votássemos o orçamento. Vieram dizer que o orçamento era uma grande ficção, que
estava  superinflado.  Foram  ver  que  este  ano,  em  janeiro,  -  lembremos  que  o
orçamento  foi  encaminhado  no  ano  passado,  em  setembro  ou  outubro,  -  a
arrecadação  já  caiu  30%  graças  à  horrorosa  administração  do  governo  federal.
Caindo a arrecadação este mês, já refizeram a projeção e verificaram que terão uma
receita  menor  de  R$6.000.000.000,00,  isso  num  orçamento  de  setenta  e  tantos
bilhões. Na verdade, a culpa dessa diminuição de arrecadação é a péssima gestão do
governo federal. Esta é a grande verdade que o deputado Rogério quis dizer aqui.

Quem não deixou Minas Gerais ter orçamento foi o PT, que obstruiu a votação do
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orçamento no ano passado. Nós da oposição este ano estamos desafiando o governo
de  Minas  a  apresentar  rapidamente  o  orçamento,  porque  queremos  votá-lo,
queremos obras, investimentos, queremos que Minas se desenvolva, não com essa
demagogia  de  que  não  fazemos  nada,  porque  não  temos  orçamento.  Queremos
orçamento,  sim,  e  desafiamos  a  liderança  do  PT  e  do  governo  a  apresentar
rapidamente o orçamento para Minas Gerais.

O deputado Doutor Jean Freire - Muito obrigado pelo aparte, deputado.
O  deputado  Cristiano  Silveira  (em  aparte)*  -  Em  que  pese  ser  extremamente

deselegante  interromper  a  sua  fala,  a  primeira  nesta  tribuna,  para  fazer  o  seu
agradecimento, apresentar as linhas do seu mandato e conhecedor que sou da sua
trajetória, não tenho dúvida de que será um grande parlamentar para a Assembleia.
Antes de fazer aqui uma consideração a respeito do que foi dito pelo deputado que
me antecedeu, antes de tudo, quero homenageá-lo e falar da satisfação e da crença
no trabalho que V. Exa. poderá desenvolver aqui conosco.

Deputado Jean,  quero falar  sobre o orçamento do Estado.  É importante que as
pessoas saibam que o orçamento tem de ser alinhado com um plano de governo
vitorioso. O plano de governo que o povo de Minas Gerais aprovou, o projeto de
governo  que  o  povo  mineiro  defendeu,  derrotando  o  projeto  anterior,  deve  estar
alinhado com o novo modelo orçamentário de gastos e investimentos que o governo
precisará fazer daqui para a frente.

Deputado Jean, não podemos esquecer que será criada a Secretaria de Direitos
Humanos, além de outras secretarias estratégicas importantes, de caráter social e de
compromisso com o povo mineiro, como a Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
Estou falando sobre a Secretaria de Direitos Humanos porque, ocupando um pouco
de  espaço  em  sua  fala,  quero  informar  que  acabei  de  ser  eleito  e  empossado
presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Essa  comissão  é  de  fundamental
importância  -  até  então  ela  vinha  sendo  presidida  pelo  nosso  amigo  e  parceiro,
deputado  Durval  Ângelo  -  e  terá  no  governo  Fernando  Pimentel  uma  secretaria
específica  para  a  temática.  Se,  para  o  governo  anterior,  o  negro,  a  mulher,  o
deficiente e o jovem não eram prioridades, tenho certeza de que neste governo serão.
Tenho certeza de que a discussão do orçamento virá casada com a estratégia do
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plano  que  foi  vitorioso  e  das  ações  que  vamos  implementar  em  Minas  Gerais.
Novamente, saúdo o senhor pela atuação.

O deputado Doutor Jean Freire* - Hoje, uma das questões mais debatidas no Brasil
é a crise da água. Nós, do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, do semiárido
mineiro, já convivemos há muitos anos com a carência da água. Muitas pessoas da
nossa região vivem com menos de 20 litros de água por dia. Em tempos de seca,
algumas famílias  andam  até  3km para  conseguirem água para  beber,  fazer  café,
almoço e jantar.

O  governo  federal  implantou  vários  programas  de  captação  de  água  com
perfuração de poços artesianos e abastecimento simplificado de água. É o caso do
Programa Um Milhão de Cisternas e outros que contribuíram para que a população,
principalmente  a  de  comunidades  rurais,  pudessem  ter  água  para  melhorar  sua
qualidade de vida.

No entanto, o povo do Vale está assustado com a iminência de construção de um
mineroduto que vai retirar 6.300m3 de água por dia da Barragem de Irapé, no Rio
Jequitinhonha, entre os Municípios  de Berilo e Grão-Mogol.  Esse mineroduto,  que
passa por nove municípios do Vale e Norte de Minas, destina-se a transportar minério
de  ferro  do  projeto  Vale  do  Rio  Pardo,  da  Sul  Americana  de  Metais  -  SAM  -,
multinacional chinesa. O ex-governador Antonio Anastasia, do PSDB, em seu último
ato de governo,  baixou um decreto reconhecendo como de utilidade pública essa
obra.

Acredito que devemos debater mais profundamente esse projeto de exploração de
minério de ferro e sua infraestrutura. A construção de estrada de ferro para transporte
do minério é mais viável social e ambientalmente do que o mineroduto, além de ter
maior impacto nos municípios que participariam com royalties, aumentando as suas
arrecadações que eram tão irrisórias. A quantidade de água a ser retirada do Lago de
Irapé equivale a 14% do seu volume. Isso também impactaria na produção de energia
elétrica, principalmente quando enfrentarmos secas como a que estamos vivendo,
com os reservatórios com níveis de água bastante baixos.

Propomos aqui, nesta Casa, a criação de uma Comissão Especial das Águas, pois
acreditamos que os usos e abusos da água precisam ser mais bem equacionados.
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Água para a produção quando for imprescindível, mas devemos buscar alternativas
de captação, tratamento e distribuição das águas, prioritariamente para o consumo
humano,  assim como devemos propor  a substituição de tecnologias  de produção,
onde for possível, e a preservação das fontes hídricas.

O desenvolvimento humano do Norte e Nordeste de Minas teve um incremento
devido a diversos programas de investimentos do governo federal, do PT. Cito não só
os programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Programa
Nacional de Transporte Escolar, mas também programas de infraestrutura, como o
Luz  para  Todos,  além  de  ações  como a  construção  de  barragens,  a  doação  de
equipamentos  e  máquinas  pesadas  para  todos  os  municípios  e  a  construção  da
grande usina de biodiesel em Montes Claros.

O grande programa Bolsa Família não só beneficiou milhares de famílias pobres,
mas também fez girar a economia local, principalmente no tocante ao consumo e à
venda  de  produtos  da  alimentação  básica.  O  programa  Minha  Casa  Minha  Vida
possibilitou o acesso de milhares de famílias à casa própria, e a aquisição de móveis
e  eletrodomésticos  foi  possível  por  meio  do  Minha  Casa  Melhor,  que  também
incrementou a economia local e regional.

O Luz para Todos e a construção de barragens trouxeram alegria e esperança aos
agricultores  familiares,  melhoraram  suas  condições  de  vida  proporcionando
crescimento de suas rendas e aplicação de tecnologias antes facilitadas apenas a
uns  poucos  privilegiados.  Acrescento  a  isso  a  criação  de  uma  grande  rede  de
educação federal com a implantação da universidade federal e dos institutos federais.
Muitas  unidades  de  educação  infantil  vêm  sendo  construídas  em  convênios  com
prefeituras em diversos municípios do Norte e do Nordeste de Minas. Essa verdadeira
revolução educacional terá ainda maior incremento com a grande parceria do nosso
governador Fernando Pimentel, do PT, que tem a educação como a prioridade das
prioridades, e com o compromisso do governo Dilma, do PT, que tem como lema
central “Pátria educadora”.

Nossas  regiões  têm  demandas  históricas  que  precisam  ser  atendidas,  como a
criação de infraestrutura básica e como o asfaltamento de rodovias. Embora seja da
esfera federal, lutaremos pelo asfaltamento da BR-367. Mas a grande demanda está
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vinculada à educação, área em que venho atuando com o projeto Casa do Estudante,
que já auxiliou na formação de mais de 100 estudantes de graduação. Precisamos
transformar em políticas públicas a questão da assistência estudantil,  beneficiando
estudantes de famílias de baixa renda com moradia, alimentação, transporte e auxílio
na aquisição de materiais escolares e didáticos.

Nosso  mandato  se  propõe  a  ser  participativo  e  coletivo.  Atuaremos  ouvindo  a
população das nossas regiões, construiremos instrumentos e espaços para que as
propostas de políticas públicas e projetos de lei a serem apresentados nesta Casa
sejam respaldados por amplas bases coletivas.

Espero contar com os colegas do Parlamento para que Minas resgate uma grande
dívida social  contraída historicamente com as regiões que represento,  pois  não é
justo  continuarmos  perpetuando  a  grande  desigualdade  regional  construída  por
decisões de governantes, pela omissão de muitos agentes políticos e pela falta de
uma representação política genuína do povo do Nordeste, do Norte e do Leste de
Minas.

Sr.  Presidente,  há  três  semanas  estou  aqui  como  deputado  e  fico  assustado.
Parece que os problemas de Minas agora são todos do atual  governo,  do nosso
governo. Ouvi há poucos dias aqui dizerem que a cada real que o governo do PSDB
colocava na região central, três eram colocados no Vale do Jequitinhonha. Eu não
vivenciei isso. Cresci naquela região, sou médico lá, e não vivenciei isso.

Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Solicito  aos  companheiros,  reforçando a  fala  do
deputado Iran Barbosa,  porque viemos aqui  com propostas...  Agora parece que a
culpa toda é do PT. Estiveram 12 anos no poder. O Vale do Jequitinhonha, se não
fosse a permanência firme e os  projetos do governo federal,  que muitas vezes o
governo  do  Estado  tentava  apadrinhar  dizendo  que  eram  dele,  não  teria  o
desenvolvimento que teve nesses 12 anos.

Grande  abraço  a  todos  vocês.  Espero  fazermos  um  trabalho  com  propostas,
reforçando o que disse o deputado Iran Barbosa, para assim caminharmos juntos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  quero
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cumprimentar a todos e dizer que é com grande alegria que assomo à tribuna da
Assembleia  pela  primeira  vez  nesta  nova  legislatura,  encontrando  aqui  valorosos
companheiros que venceram as eleições e novos companheiros importantes, que já
mostraram ao que vieram, como bem observei  aqui.  Deputados novatos vieram a
esta tribuna e falaram muito bem. Quero parabenizá-los - o deputado Doutor Jean
Freire,  que  defendeu  sua  região  de  Itaobim,  e  os  demais  deputados  que  nos
antecederam.

Sr.  Presidente,  não  posso  deixar  de  falar  aqui  algumas  verdades.  Algumas
verdades precisam ser ditas. Vamos restaurar a história e a memória dos mineiros.
No ano passado,  o governador  de Minas Gerais  encaminhou o orçamento,  como
determina  a  Constituição  Federal  e  a  Constituição  do  Estado.  Sempre  foi  assim,
desde o princípio da República e do Império. O orçamento é votado no ano anterior
para ser exercido, ser feito, executado, no ano seguinte. Não interessa qual governo,
não  interessa  qual  partido,  é  obrigação  do  governo  encaminhar  o  orçamento.  O
governo  passado  encaminhou  para  a  Assembleia  Legislativa  o  orçamento,  e  as
bancadas do PT e do PMDB obstruíram e impediram que a Assembleia de Minas
votasse. Sabíamos o que havia por trás, o pano de fundo desse discurso fuleiro do
deputado Rogério Correia:  os tucanos não querem que Minas tenha o orçamento
para o PT não governar. Quem não deixou ter o orçamento foi o PT. O PT não quis
votar o orçamento encaminhado, na forma determinada pela Constituição. Essa é a
grande verdade. Desafio o PT a encaminhar rápido a peça orçamentária. Eles não a
mandam, e não a mandam para continuarem com essa desculpinha fajuta de que não
estão  governando  porque  a  Assembleia  e  os  tucanos  não  querem  deixar  que  o
orçamento  seja  votado.  Eles  não  sabem  governar.  Queremos  votá-la  sim  e
desafiamos o governo do PT a nos encaminhar a peça orçamentária, a nos deixar
votar, porque ela está aqui, já tramitou em todas as comissões, já chegou ao Plenário.
Mas o PT não nos deixa votar.

Estamos fazendo um requerimento, assinado por todos os deputados do PSDB e
do bloco, solicitando ao presidente que insira na pauta o orçamento. Queremos votar
o orçamento para acabar com essa demagogia, acabar com essa conversa fiada de
que  os  tucanos  não  querem  que  o  Estado  tenha  orçamento.  Várias  pessoas,
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enganadas  por  essa  conversa  fiada  do  PT,  já  vieram  me  perguntar  por  que  a
oposição está obstruindo o orçamento, dizendo que precisam dele para governar, que
Minas precisa dele. O Estado precisa do orçamento, mas o PT precisa votar, precisa
colocá-lo na pauta.  Mas isso eles  não querem fazer,  querem continuar  com essa
conversa  fiada  de  que  não  conseguem  governar  porque  não  há  orçamento.  Na
verdade, eles não conseguem governar por incompetência.

Aí vem o segundo argumento: a peça orçamentária, que o governador Alberto Pinto
Coelho encaminhou no ano passado, estava supervalorizada, R$6.000.000.000,00 a
mais do que a arrecadação real. O orçamento foi encaminhado para esta Casa em
setembro do ano passado e montado de acordo com os prognósticos, com o histórico
econômico  até  aquele  mês.  No  mês  de  janeiro,  os  jornais  anunciaram  que  a
arrecadação caiu quase 30% e, em fevereiro, ela está indo para o mesmo caminho.
Então  a  culpa  da  arrecadação  ser  menor,  R$6.000.000.000,00  a  menos,  é  do
péssimo governo do PT e  do  governo federal,  que  está  levando o  Brasil  para  a
quebra, para a recessão. Estão aí os caminhoneiros que não nos deixam mentir. Está
aí o comércio que não nos deixa mentir. O Brasil está seguindo para a recessão, está
vendo  cair  terrivelmente  sua  arrecadação.  Essa  é  a  verdade.  Dessa  maneira  a
arrecadação será muito menor, R$6.000.000.000,00 a menos do que foi previsto em
setembro do ano passado. Não há nada de superinflado. Num orçamento de mais de
R$70.000.000.000,00,  graças  à  queda  da  arrecadação  pelo  desgoverno  federal,
haverá uma arrecadação de R$6.000.000.000,00 a menos. Essa é a verdade. Essa é
a verdade que o PT não quer deixar chegar aos ouvidos dos mineiros. O PT não quer
deixar votar o orçamento. É isso.

Concedo  aparte  ao  eminente  deputado  Felipe  Attiê,  que  representa  o  nosso
Triângulo Mineiro.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) - Caro colega Lafayette, ouvi aqui uma oratória
pirotécnica,  com  termos  como  “falsificar”.  Mas  esta  Casa  não  é  uma  casa
falsificadora,  porque  V.  Exas.  aprovaram,  no  ano  passado,  a  LDO com  todos  os
princípios que levaram a essa conta, dessa receita prevista nesse orçamento que não
é votado. Todos os deputados votaram juntos o orçamento. Não sei se o deputado
que fala sobre falsificação no orçamento entende que a receita prevista não vai ser
realizada porque a economia foi para o brejo. É o que está acontecendo.
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O que o governador tem de fazer é simples, isso tudo é uma grande enrolação, ou
então eles não sabem administrar. Já que o governador foi secretário de Finanças da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  que  contingencie  o  orçamento  e  faça  um  decreto
suspendendo em 10% a execução orçamentária; que reúna os secretários, e, como
10% vão dar quase R$8.000.000.000,00, o problema estará resolvido. E vai abrindo
créditos  especiais,  os  créditos  adicionais;  o especial,  quando não houver  dotação
prevista, e o suplementar... Ele já tem 10% para gastar ao seu bel-prazer; por decreto
pode  mexer  em  quase  R$8.000.000.000,00  do  orçamento  sem  passar  pela
Assembleia. Acima de 10%, ele deve enviar um projeto de lei específico abrindo o
crédito suplementar, dizendo de onde cancela a dotação e onde coloca para fomentar
aquele projeto. Da mesma forma acontece com o crédito especial, que são as duas
formas de créditos  adicionais  previstas  na Lei  Federal  Orçamentária nº  4.320,  de
1964.

Então é uma vergonha. Devolvo a palavra a V. Exa.,  parabenizando-o pelo belo
discurso, pela firmeza. Precisamos tirar essa cortina de fumaça que está enganando
o povo de Minas Gerais.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Obrigado.  Concedo  aparte  ao  eminente
deputado Gustavo Valadares, nobre líder da Minoria nesta Casa.

O deputado Gustavo Valadares  (em aparte)*  -  Deputado Lafayette  de  Andrada,
quero parabenizá-lo pelo discurso verdadeiro, responsável, trazendo o que todos já
sabem, que o orçamento não foi votado até o final do ano passado por causa de uma
irresponsabilidade do PT e dos seus partidos aliados, naquela época, como equipe de
transição, dando ordem a eles  para não votar.  Mas,  para comprovar que nós,  da
oposição,  estamos  prontos  para  votar  o  orçamento,  foi  entregue  à  Mesa  da
Assembleia,  está  nas  mãos  do  presidente  Hely  Tarqüínio,  um  requerimento  da
oposição, assinado por inúmeros parlamentares do bloco de oposição, pedindo que
seja  colocado  na  pauta  em  Plenário  de  amanhã,  quinta-feira,  o  projeto  de  lei
orçamentária para que seja apreciado e votado, quem sabe ainda amanhã. Estamos
prontos para votar o orçamento e acabar com mais esse factoide. O secretário de
Planejamento  do  Estado,  Helvécio  Magalhães,  tem-se  mostrado  um  craque  na
criação de factoides. Nada mais faz além de criar factoides. Então, para jogarmos por
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terra mais um desses factoides criados por ele, nós, da oposição, estamos prontos
para votar o orçamento. Apresentamos o requerimento, e agora cabe à Mesa colocá-
lo na pauta de amanhã, quando estaremos prontos para votar, a fim de que vá por
terra o principal argumento de que o Estado está sendo inviabilizado pelo bloco de
oposição, que não quer votar o orçamento. Estamos prontos para votar, presidente.

O deputado Lafayette  de Andrada* -  Agradeço ao deputado Gustavo Valadares,
nobre líder da Minoria.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Rogério, eu estava na frente,
na fila. A questão do orçamento é muito mais séria do que imaginamos. Infelizmente
temos de admitir, foi um erro não ter votado o orçamento no ano passado.

O deputado Lafayette de Andrada* - Foi uma irresponsabilidade.
O deputado Wander Borges (em aparte)* - Independentemente de ele se realizar ou

não. Como se faz um orçamento? Estima-se a receita e fixa-se a despesa, baseando-
se nos índices que geram a economia, como IGP-DI, INPC, IPCA, a sazonalidade dos
aumentos  salariais.  Todo  esse  cenário  foi  desenhado  no  ano  passado  para  se
organizar o orçamento deste ano. Porém, se neste ano a economia, por questões A,
B ou X, não condisser com o orçamento, bastará contingenciá-lo, como o Felipe Attiê
colocou muito bem. Na realidade, é uma adequação, e aí sim teremos condições de
caminhar,  é dever  constitucional  da Assembleia votar  o orçamento.  Não podemos
deixar a coisa ir tocando, devemos seguir a Lei nº 4.320/1964, que rege a questão
orçamentária.

Deputado Lafayette de Andrada, quero aproveitar para dizer que a Assembleia, os
deputados  e  as  deputadas  devem  começar  a  pensar  na  questão  do  orçamento
impositivo.  Precisamos trazer  essa discussão para dentro  da Casa,  não podemos
deixar isso correr a bel-prazer. A Câmara Federal já se organizou nesse sentido.

A questão orçamentária é muito séria, porque as coisas precisam caminhar. Não
podemos ficar parados, pois cada dia que se perde é menos um. É como se fosse
uma contagem cronológica  da  idade:  a  partir  do  aniversário  de  alguém,  conta-se
menos um dia,  uma semana, um mês, um ano.  Portanto,  temos de nos debruçar
sobre o assunto e organizar uma solução. Fevereiro está acabando; já vamos entrar
em  março.  Daqui  a  pouquinho,  25% do ano  terão  se  passado enquanto  ficamos



668
____________________________________________________________________________

nessa  celeuma  sobre  as  razões  de  votarmos  ou  não  o  orçamento.  Gente,  uma
sociedade de 20 milhões de pessoas está esperando uma resposta do governo do
Estado,  da  Assembleia  Legislativa,  dos  poderes  constituídos.  A  coisa  precisa
caminhar. Muito obrigado, deputado.

O deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, deputado Wander Borges.
Gostaria  de  concluir  meu  raciocínio.  O  que  percebo,  deputados,  é  que não  se

confirmou a percepção geral de que o Estado de Minas se beneficiaria por eleger um
governo alinhado com o governo federal. O tiro saiu pela culatra: o governo de Minas,
do PT está sofrendo as consequências de ser do mesmo partido do governo federal.
A verdade é que o governo federal está desmanchando a economia do País; estamos
caminhando  para  a  recessão.  Os  números  são  claros,  e  todas  as  agências  de
economia  mostram  que  estamos  caminhando  para  a  recessão:  teremos  um
crescimento zero neste ano, se não for negativo, pois a arrecadação está diminuindo
em todos os setores. Já se sabe que em Minas Gerais a arrecadação de tributos em
janeiro de 2015 foi 30% menor  do que a de janeiro do ano passado.  É culpa do
governo do Estado? Não;  é culpa da conjuntura nacional.  Estamos vendo isso.  A
recessão  está  chegando  a  olhos  vistos:  o  comércio  está  fechando  as  portas;  o
desemprego está chegando; a inflação está explodindo. Como consequência, vê-se a
diminuição da arrecadação dos tributos - sendo o principal o ICMS - em Minas Gerais,
o que nos leva à necessidade de um redimensionamento no orçamento, que será
menor  do  que o  que foi  efetivamente  encaminhado.  Lembremos  que,  quando  foi
encaminhado, no mês de setembro, o orçamento do Estado seguia a série histórica.
Seguindo  a  série  histórica,  fez-se  a  projeção  de  uma  arrecadação  de
R$73.000.000.000,00 neste ano. Mas, dado o desastre da economia no início deste
ano - que se viu em janeiro e que se repetiu em fevereiro -, os técnicos do governo
estão vendo que a arrecadação não será essa, mas de R$6.000.000.000,00 a menos.
Portanto, terão de modificar, contingenciar, alterar suas previsões. É isso o que está
acontecendo.

Portanto, não venham dizer que o que está acontecendo é que os tucanos não
querem votar  o orçamento. Os que estavam aqui se recordam de que quem não
deixou votar, quem obstruiu, foram as bancadas do PT e do PMDB, orientadas pela
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equipe de transição. Agora, estão enxergando a bobagem que fizeram; aliás, estão
vendo a falta de bom senso com que agiram. Vota-se o orçamento, depois modificam-
no. Agora, estão patinando, sem saber o que fazer, querendo votar o orçamento às
pressas,  mas  sem  conseguir.  Aliás,  não  conseguem  votar  esse  orçamento  nem
apresentar outro, e ficam dizendo que não governam porque não há orçamento. Não
deixaram votar o orçamento: essa é que é a verdade.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O  deputado  Lafayette  de  Andrada -  Presidente,  faltam-me  30  segundos,  mas
verifico que o Plenário se esvaziou. Não há razão para continuarmos a sessão; não
há deputados para o debate. Portanto, solicito o encerramento de plano da reunião.

O presidente -  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à chamada dos
deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 33 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação nº 1/2015. Pelo bloco constituído pelas Bancadas do
PT e PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, PTdoB, PR, PRB e Pros:
efetivos - deputados Doutor Jean Freire e Ricardo Faria; suplentes - deputados Ivair
Nogueira  e  Elismar  Prado;  pelo  Bloco  Compromisso com Minas  Gerais  -  BCMG:
efetivos - deputados Agostinho Patrus Filho e Wander Borges; suplentes - deputados
Fred  Costa  e  Antonio  Lerin;  e  pelo  Bloco  Verdade  e  Coerência  -  BVC:  efetivo  -
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deputado  Carlos  Pimenta;  suplente:  deputado  Arlen  Santiago.  Designo.  Às
Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 2/2015. Pelo bloco constituído pelas Bancadas do PT e PMDB e
pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  PTdoB,  PR,  PRB  e  Pros:  efetivos  -
deputados Deiró Marra e Celinho do Sinttrocel; suplentes - deputados Iran Barbosa e
Gilberto Abramo; pelo BCMG: efetivo - deputado Inácio Franco; suplente - deputado
Agostinho  Patrus  Filho;  pelo  BVC:  efetivos  -  deputados  Gustavo  Valadares  e
Bonifácio Mourão; suplentes - deputados Tito Torres e Gustavo Corrêa. Designo. Às
Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 3/2015. Pelo bloco constituído pelas Bancadas do PT e PMDB e
pelas  representações  partidárias  PCdoB,  PTdoB,  PR,  PRB  e  Pros:  efetivos  -
deputados Paulo Lamac e Leonídio Bouças; suplentes - deputados Emidinho Madeira
e  João  Alberto;  pelo  BCMG:  efetivos  -  deputados  Isauro  Calais  e  Anselmo  José
Domingos; suplentes - deputados Roberto Andrade e Douglas Melo; pelo BVC: efetivo
-  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  suplente  -  deputado  Gil  Pereira.  Designo.  Às
Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 4/2015. Pelo bloco constituído pelas Bancadas do PT e PMDB e
pelas  representações  partidárias  PCdoB,  PTdoB,  PR,  PRB  e  Pros:  efetivos  -
deputado João Magalhães e deputada Celise Laviola; suplentes -  deputados Tony
Carlos e Vanderlei Miranda; pelo BCMG: efetivo - deputado Glaycon Franco; suplente
-  deputado Antônio  Jorge;  pelo  BVC:  efetivos  -  deputados João Leite e Bonifácio
Mourão; suplentes - deputados Antônio Carlos Arantes e Gustavo Valadares. Designo.
Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 177 a 179/2015, da Comissão
de Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações
- A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,  em 24/2/2015, dos

Requerimentos nºs 1 a 7, 9, 10, 12, 15, 18 a 25, 27 a 38, 125 a 134 e 136/2015, do
deputado Cabo Júlio, 13/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, 39 a 44,
61, 104, 105, 108 e 135/2015, do deputado Sargento Rodrigues, e 121 a 124/2015,
do deputado Noraldino Júnior;

e de Administração Pública - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 24/2/2015, do
Requerimento nº 107/2015, do deputado Duarte Bechir (Ciente. Publique-se.);

e  pelos  deputados  Antonio  Lerin  e  Agostinho  Patrus  Filho,  cujos  teores  foram
publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 206, 207 e 232/2015,
do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de
Lei  nºs  5.160  e  5.318/2014  e  4.768/2013,  respectivamente;  os  Requerimentos
Ordinários  nºs  208 a 220/2015,  do deputado Fabiano Tolentino,  em que solicita  o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.647 e 2.744/2011,  3.107/2012,  4.092,
4.118,  4.268,  4.334,  4.603,  4.625  e  4.772/2013  e  5.118,  5.293  e  5.295/2014,
respectivamente;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  221  a  225/2015,  do  deputado
Wander Borges, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 656 e
755/2011  e  5.489,  5.627  e  5.679/2014,  respectivamente;  os  Requerimentos
Ordinários nº 252, 259 e 260/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.228/2014,  687/2011  e  3.310/2012,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 226 a 231, 233 a 235, 254 a 258 e
261 a 262/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 866, 74, 91, 265, 341, 346 e 1.750/2011, 3.048/2012, 3.708/2013,
1.487, 2.077 e 72/2011, 5.704/2014 e 2.501, 769 e 865/2011, respectivamente; os
Requerimentos Ordinários nºs 236 a 251/2015, do deputado Paulo Guedes, em que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.153, 1.288, 1.291, 1.296, 1.297,
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1.298,  1.386,  1.387,  1.389,  1.390,  1.391,  1.574/2011  e  5.007,  5.186,  5.456  e
5.461/2014, respectivamente; e o Requerimento Ordinário nº 253/2015, do deputado
Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.124/2014.

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que
solicita a manutenção da pauta desta reunião na ordem apresentada originalmente.

Questões de Ordem
O deputado Gustavo Corrêa - Para encaminhar, presidente. Presidente, verificamos

que não há quórum para votação. Há apenas 33 deputados no Plenário.
O presidente - Então vamos fazer a chamada para verificação de quórum. Existe o

Regimento Interno para disciplinar a reunião. Estou tomando a providência correta, de
acordo  com  o  Regimento.  Não  podemos  viver  nas  nebulosas.  Com  a palavra,  o
deputado Ulysses Gomes, para proceder à chamada dos Srs. deputados. Esse é o
requerimento. Não há nebulosa na coisa. O que é certo é certo.

O deputado Gustavo Valadares - Questão de ordem, presidente. Quero saber se se
coloca requerimento em discussão, presidente.

O presidente - De acordo com o Regimento Interno, requerimento não se coloca em
discussão.

O deputado Gustavo Valadares - Se V. Exa. esperar eu formular a minha questão
de  ordem,  eu  lhe  darei  oportunidade  de  respondê-la.  O  que  quero  saber  é:  se
estamos pedindo a verificação de quórum para a discussão de requerimento, é até
para dirimir uma dúvida do deputado Rogério Corrêa...

O presidente - Determinei que seja feita a chamada para verificação de quórum
para averiguar se há número suficiente de deputados para a votação.

O deputado Gustavo Corrêa - Qual o número de deputados para votarmos?
O presidente - É preciso 39 deputados. É por que não tenho certeza do número de

deputados. Aqui todo mundo anda muito, e o movimento tira o número de deputados
do Plenário.
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O  deputado  Rogério  Correia  -  Questão  de  ordem,  presidente.  Para  votar  o
requerimento,  é  claro  que são 39 deputados.  Mas,  se por  um acaso não houver
quórum para votação do requerimento, a reunião poderá continuar para discussão. É
só isso que queria lembrar a V. Exa.

O presidente - Pode continuar. Não vou encerrar a reunião.
O deputado Gustavo Valadares - Mas discutir o quê?
O presidente - Discutir o projeto de lei.
O deputado Gustavo Corrêa - Não estamos discutindo projeto, presidente. Estamos

discutindo um requerimento.
O secretário - Posso começar a chamada, Sr. Presidente?
O presidente - Pode. Vou desligar o microfone. Determino seja feita a recomposição

de  quórum,  pois  o  que  manda  é  o  regimento.  Aspecto  partidário  vale  pouco.  A
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para
verificação de quórum.

O secretário - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 31 deputados. Portanto, não há quórum

para  votação,  mas  há  para  a  continuação  dos  trabalhos.  A presidência  declara
prejudicados os requerimentos dos deputados Rogério Correia e Gustavo Corrêa.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.706/2015,  do governador  do
Estado,  que  altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º/1/2011,  que  dispõe  sobre  a
organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo 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 o deputado Rogério Correia. Com a palavra, o deputado Rogério
Correia, para emitir seu parecer.

O deputado Rogério Correia - “Parecer de Plenário para turno único do Projeto de
Lei nº 5.706/2015.

Relatório.  De autoria do governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem n° 730/2015, o projeto de lei em análise 'altera a Lei Delegada n°
179,  de  1°/1/2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da
administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências'.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  8/1/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

O projeto foi submetido a regime de urgência e foi incluído em ordem do dia, para
discussão e votação em turno único, devido ao decurso do prazo de 45 dias para
manifestação desta Casa, nos termos do § 1° do art. 208 do Regimento Interno. De
acordo com o art. 211 do regimento, este relator deve emitir parecer sobre o projeto.”

Pediria, Sr. Presidente, ao deputado Sargento Rodrigues que respeitasse o relator
que está fazendo a leitura do projeto, conforme determinado pelo presidente, que se
atenha, portanto, às normas regimentais e não atropele o regimento da Casa, por
favor.

“A proposição em análise pretende alterar a Lei Delegada n° 179, de 1°/1/2011, que
dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder
Executivo do Estado e dá outras providências. Conforme justifica o governador do
Estado, na exposição de motivos que acompanha a mensagem, 'o projeto tem por
objetivo iniciar o processo de adequação da estrutura administrativa do Estado ao
contexto da nova gestão de governo, o que torna relevante o seu conteúdo'.”

Pediria ao deputado Lafayette de Andrada que respeitasse a leitura do relatório, por
favor.

“A  proposta  de  reestruturação  administrativa  visa,  em  síntese,  à  criação  da
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  da  Secretaria  de  Estado  de
Recursos Humanos,  bem como ao desmembramento da Secretaria  de  Estado de
Turismo e Esportes em duas pastas distintas. Além disso, propõe a criação, no âmbito
da Governadoria, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.”

Faço  aqui,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  um  parêntese  para  justificar  a
criação dessas secretarias. Uma delas é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Sr.
Presidente, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário é um apelo dos camponeses,
dos quilombolas, do povo pobre deste estado, da nossa zona rural, dos assentados
de  reforma  agrária,  daqueles  que  mais  precisam  do  papel  do  Estado,  aqueles
agricultores  familiares  que,  nos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  há  muito
reclamam a existência de programas de governo que os contemplem, como aquisição
de alimento e crédito para melhorias ali.
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Deputada Geisa, V. Exa., que é do Sul de Minas, sabe disso. Aquele que planta o
café e não tem o apoio do Estado terá uma secretaria própria, portanto isso poderá
fazer com que o pequeno produtor, também do Sul de Minas, evolua.

Esse é o aspecto e o sentido da criação da secretaria. Deputada Marília Campos, já
existe, e V. Exa. conhece bem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, aliás,
tem agora o mineiro Patrus  Ananias  como ministro.  E ele poderá ser muito útil  a
Minas Gerais - e já o será - se houver uma secretaria própria. Então, o que já existe
em âmbito do Brasil, com o ministério, também teremos agora com a secretaria.

Deputado Dirceu Ribeiro, imagine um ministério de desenvolvimento agrário e, ao
mesmo tempo, uma secretaria de agricultura familiar. O deputado João, que esteve
na Conab muito tempo, sabe disso. Lá nas pedras, como se diz na Conab, o pequeno
produtor precisa de uma secretaria que cuide dele. Se tivéssemos uma secretaria
junto com o ministério,  tínhamos feito muito. Infelizmente, o governo passado não
quis criar de fato essa secretaria tão importante. Mas agora o governador Fernando
Pimentel teve a coragem de entregar a esta Casa a Secretaria de Agricultura Familiar,
que cuidará dos quilombolas, da reforma agrária e dos mais pobres no campo.

Queria chamar a atenção, deputado Cabo Júlio, para a importância que tem essa
secretaria,  por  isso  fiz  o  parêntese  para  falar  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Agrário, e agora falo da Secretaria de Recursos Humanos. Ora, não foi correto existir
apenas  uma  secretaria  de  planejamento  sem  haver  a  secretaria  para  cuidar  do
funcionário público; foi errado fazer com que o planejamento não tivesse a adequação
de seu servidor público. Por isso, o governo está também mantendo a Secretaria de
Recursos Humanos, que cuidará do servidor público, que foi muito judiado; o choque
de gestão judiou demais  do servidor  público,  que,  agora,  Srs.  Deputados e Sras.
Deputadas,  precisa  de  uma  secretaria  que  não  seja  a  supersecretaria  do
planejamento, em que apenas uma pessoa achava que mandava em todo o Estado,
com escritórios estratégicos. Não, agora teremos também uma secretaria, deputados
e deputadas, para cuidar dos servidores públicos e de sua carreira e para tratá-los
com o carinho que merecem.

O presidente -  Deputado Rogério Correia,  solicito  que se atenha à emissão do
parecer, pois assim ficará melhor, cumpriremos o regimento.
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O deputado Rogério Correia - É o que farei,  presidente. Por fim, continuando a
leitura, vem a Secretaria  de Direitos  Humanos e Cidadania.  Em rápidas palavras,
quero dizer que essa secretaria cuidará das mulheres, dos negros, dos mais pobres,
dos direitos humanos, deputado Durval Ângelo. Ela cuidará da cidadania: políticas
públicas para a juventude, para as mulheres, para os negros, para os mais pobres,
para  aqueles  que,  nas  cidades  grandes,  precisam  dos  cuidados  do  Estado.  Em
Minas, o choque de gestão só cuidou dos números e não cuidou do Estado como
deveria.

“Em consequência de tais medidas, a proposição prevê ainda a criação de cargos
de secretário...”

Acatando a solicitação do presidente, farei apenas a leitura, embora, Sr. Presidente,
regimentalmente, o tempo do relator é a ele preservado, por mais que não queiram
aqueles que, no passado, foram governo e que estão acostumados a mandar e a
tentar ganhar no grito. Eles perderam as eleições e deveriam, repito, respeitar.

O presidente - Gostaria de pedir que fosse conciso e fizesse a leitura do parecer,
sem maiores comentários colaterais.

O deputado Rogério Correia - Pois não, presidente. Acatarei o pedido de V. Exa.,
embora seja meu direito comentá-lo também. Regimentalmente, posso fazê-lo por até
10 horas, se quiser. Mas, como hoje teremos jogo do glorioso Clube Atlético Mineiro,
não me estenderei por 3, 4 horas, como merecido. Tenho direito regimental por mais
de  1  hora.  Para  leitura  de  parecer  não  há  limite.  Então,  posso  fazê-la
regimentalmente, por mais que aqueles que antes mandavam...

Não  gostam,  mas  farei  a  leitura.  E  vocês  terão  de  escutá-la.  É  assim  que  a
democracia funciona. Não adianta tentar calar no berro. Eu posso falar por 1 hora.

Presidente,  solicito  a  compreensão do deputado  Rodrigues.  Eu já  estou  com  a
garganta enjoada. O Rodrigues grita muito, não deixa a gente falar. Eu estou tentando
fazer a leitura. Falarei baixo e espero que o deputado me permita fazê-lo. Se fosse o
Caixa, coitado, não poderia sequer narrar os gols do Galo hoje. Eu sei que derrota
dói, é sofrida.

“A  proposta  de  reestruturação  administrativa  visa,  em  síntese,  à  criação  da
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  da  Secretaria  de  Estado  de
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Recursos  Humanos,  bem  como  o  desmembramento  da  Secretaria  de  Estado  de
Turismo e Esporte em duas Pastas distintas. Além disso, vírgula, propõe a criação,
vírgula, no âmbito da governadoria, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.”
Ponto. Parágrafo.

“Em consequência de tais medidas,” - vírgula - “a proposição prevê ainda a criação
de cargos de secretário de Estado para as novas secretarias e estabelece que os
cargos de secretário e de secretário adjunto da Secretaria de Direitos Humanos e
Cidadania  terão  as  mesmas  prerrogativas  e  o  mesmo padrão  remuneratório  dos
demais secretários de Estado e secretários adjuntos de Estado.” Ponto. Parágrafo.

“Outras  medidas  propostas  são:  modificação  das  remunerações  do  chefe  e  do
subchefe de representação do governo de Minas Gerais em Brasília, de que trata a
Lei nº 108,” - vírgula - “de 29/01/2003,” - vírgula - “e alteração da denominação do
Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  de  que  trata  a  Lei  Delegada  nº  181,  de
20/1/2011,” - vírgula - “para Escritório de Projetos.”

Isso significa, portanto, que não teremos mais o cargo de secretário representante
do  governo  de  Minas  em  Brasília  nem  o  Escritório  de  Projetos  Estratégicos  ou
“estrategia” neoliberal de antes.

“A proposição também estabelece a modificação das remunerações dos cargos de
diretor-presidente e vice-diretor-presidente, criados pelo art. 13 da Lei Delegada nº
179,”  -  repito:  Lei  Delegada  nº  179.  Eu  havia  perdido  a  conta  de  quantas  leis
delegadas foram feitas no governo tucano, mas foram mais de 179 -“de 1º/1/2011, e
dos cargos de coordenador de núcleo do Escritório de Prioridades Estratégicas,” -
vírgula - “criados pela Lei Delegada nº 181,” - já aumentou - “de 20/1/2011.” Então,
foram 181 leis delegadas pelo menos. Nem na ditadura houve tantas leis delegadas.

“Por fim,” - vírgula - “cria  um cargo de ouvidor e sete cargos de subouvidor no
âmbito da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.” Aquela que vai cuidar dos
negros, dos mais pobres, dos índios, das mulheres, dos jovens. Se der tudo certo,
terá o ministro Nilmário Miranda, deputado federal, como seu secretário.

“É importante registrar que a matéria tratada no projeto em exame está relacionada
com a extinção da Ouvidoria-Geral do Estado e a transferência de suas competências
para  a  Secretaria  Direitos  Humanos  e  Cidadania  proposta  no  Projeto  de  Lei  n°
5.707/2015, que tramita nesta Casa.
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No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que
se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo - art. 66,
inciso III,  alínea 'f',  da Constituição do Estado. O projeto observa, dessa forma, o
preceito insculpido na alínea 'e' do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que
inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado a criação e a
extinção  de  secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da  administração
indireta.

Consideramos  que os  objetivos  primordiais  da  proposição vão  ao  encontro  dos
princípios  constitucionais  norteadores da administração pública, notadamente o da
eficiência, visto que promovem alterações na estrutura orgânica do Estado, visando à
melhoria na prestação do serviço público.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000. Foi encaminhado a esta Casa pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Ofício GAB. SEC. n° 012/2015, o
qual informa que o Projeto de Lei n° 5.706/2015 e o Projeto de Lei n° 5.707/2015
terão  um  impacto  financeiro  mensal  de  R$76.632,00  e  anual  de  R$1.016.882,67.
Além disso, no referido ofício consta que as medidas previstas nos projetos de lei têm
adequação financeira com a Lei Orçamentaria Anual e compatibilidade com o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentarias.

Por fim, observamos que as alterações relativas à técnica legislativa bem como
outras  necessárias  à implementação da mudança na estrutura orgânica do Poder
Executivo,  pretendidas  no  projeto  de  lei,  deverão  ser  realizadas  ao  longo  da
tramitação  da  proposta,  sendo  que  algumas  dependem  do  encaminhamento  de
mensagem do governador.

Conclusão.  Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  n°
5.706/2015. Sala das Reuniões da Assembleia Legislativa.”

Sr.  Presidente,  apenas  para  terminar,  diria  a  V.  Exa.  que  o  projeto  terá  um
substitutivo, cuja remessa o governo já anunciou. Nesse substitutivo, como relator,
por isso julgo importante dar este esclarecimento, terei também de, evidentemente,
fazer  a  leitura  das  emendas  que  serão  apresentadas,  e  sei  que  a  oposição  já
apresentou várias, e também das emendas apresentadas pelos demais deputados e
do substitutivo apresentado pelo governador.
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O deputado Lafayette de Andrada - Concede-me um aparte?
O deputado Rogério Correia - Pois não, deputado Lafayette de Andrada. Não vou

polemizar.  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  ainda  não  terminei.  Ele  me  solicitou
aparte e estou concedendo.

O presidente - Não cabe aparte na emissão de parecer.
Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, já que não há quórum para reunião, peço
que V. Exa possa... Peço que encerre a reunião por ausência de quórum.

O presidente - O presidente precisa falar. Quero dizer o seguinte: a plateia ou os
próprios deputados podem ter pensado que houve engano da minha parte. Até posso
admitir isso parcialmente, mas foi lido na hora em que foram apresentados. Havia um
primeiro requerimento colocado aqui...

Estou  seguindo o  Regimento  talvez não ortodoxamente.  Esperem,  vou explicar.
Tenho de explicar. Sem fundamentar não adianta ficar nesse contraditório polêmico,
nos extremos. Temos de procurar ponte. Estou querendo ser a ponte da polêmica ao
dirigir os trabalhos.

Havia dois requerimentos na Mesa. Li o primeiro. Às vezes ou sempre, o presidente
tem direito de raciocinar rápido e o que vale para um, vale para o outro. O que eu
poderia fazer?  Ler  o  segundo,  mas não li.  Intuitivamente  e  dedutivamente,  tenho
razão. Posso tomar minha posição como presidente, porque o requerimento diz o
seguinte... Escutem o que foi lido aqui: “Como não há quórum para votação, mas há
para  discussão,  declaro  os  dois  requerimentos  de  organização  da  pauta
prejudicados”. Isso foi lido. Não errei. Posso admitir que não li um requerimento, para
ser ortodoxo. Mas como deputado, aqui é o Poder Legislativo, portanto tem de haver
alguma leniência com o presidente, desde que haja uma exigência do contraditório.
Estou aqui com a cabeça limpa, sabendo que tenho de ser o quê? Não estou na
ambivalência.  Estou  com  o  Regimento  de  forma  vertical.  Foi  solicitado  o
encerramento de plano.

O deputado Rogério Correia - Pedi encerramento de plano, presidente. Peço a V.
Exa. para fazer a chamada para recomposição.

O presidente - O deputado Lafayette de Andrada tinha pedido aparte, até sei do
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teor. Vou declarar aqui. Pediu-se verbalmente gravar o parecer do deputado Rogério
Correia. Já pedi a providência, deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada - O requerimento é para que seja publicada, na
íntegra, a fala do deputado Rogério Correia, com o parecer.

O presidente - Exatamente. Já pedi.
A presidência solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para

recomposição de quórum.
O secretário (deputado Cabo Júlio) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã dia 26, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:  (-  A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2015
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Emidinho Madeira e Nozinho, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Nozinho,  declara  aberta  a  reunião  e
comunica  que não  há  ata  a  ser  lida,  por  ser  a  primeira  reunião  da  comissão.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente  e a fixar  o horário das reuniões  ordinárias.  Ato contínuo,  o  presidente
comunica  o  recebimento  dos  requerimentos  de  candidatura  do  deputado Fabiano
Tolentino para o cargo de presidente da comissão, e do deputado Emidinho Madeira
para o cargo de vice-presidente. Realizada a votação, são eleitos, por unanimidade, o
deputado  Fabiano  Tolentino  para  o  cargo  de  presidente  e  o  deputado  Emidinho
Madeira para vice-presidente. O presidente  ad hoc,  deputado Nozinho, empossa o
presidente  eleito  e lhe  passa a  direção dos trabalhos  da  comissão.  O presidente
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deputado Fabiano Tolentino empossa o vice-presidente eleito e apresenta sugestão
de dia e horário para realização das reuniões ordinárias da comissão, que são fixadas
às  quartas-feiras,  às  15  horas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Fabiano  Tolentino,  presidente  -  Emidinho  Madeira  -  Nozinho  -  Inácio  Franco  -

Cristina Corrêa.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
os deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Iran Barbosa, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Dilzon Melo,
declara  aberta  a  reunião  e  comunica  que não há ata  a  ser  lida  por  se  tratar  da
primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. A presidência informa que a
reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente e fixar o dia e horário das
reuniões  ordinárias.  Registram-se as  candidaturas  dos  deputados  Cássio  Soares,
para presidente, e Inácio Franco, para vice-presidente. Após votação nominal, foram
eleitos,  por  unanimidade,  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados  Cássio  Soares  e  Inácio  Franco.  Na condição de presidente  ad hoc,  o
deputado Dilzon Melo empossa, no cargo de presidente, o deputado Cássio Soares.
Em seguida, a presidência fixa o horário das reuniões ordinárias desta comissão para
as  quartas-feiras,  às  10h30min.  A  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a 2ª reunião especial a se realizar no dia
25/2/2015, às 15 horas, para empossar o vice-presidente, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Cássio Soares, presidente - Dilzon Melo - Marília Campos - Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2015

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do  deputado  Gustavo  Corrêa;  Questão  de  Ordem;  aprovação -  2ª  Fase  (Grande

Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  85  a  128/2015  -

Requerimentos Ordinários  nºs  263 a  369/2015  -  Comunicações:  Comunicação do

deputado Bonifácio Mourão - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Ulysses Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho -

Anselmo José Domingos - Antônio Jorge - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Celinho  do  Sinttrocel  -  Cristina  Corrêa  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Dirceu  Ribeiro  -

Douglas Melo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fábio de Avelar -  Felipe Attiê - Fred Costa -  Geisa Teixeira - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Ivair Nogueira - João Alberto - João

Magalhães - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo Portela - Marília Campos -

Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio Santiago - Neilando Pimenta - Noraldino

Júnior - Nozinho - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago

Cota - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

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

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Wander Borges, 2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

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

Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, ouvi atentamente a leitura da ata, e

antes de mais nada gostaria, de público, de pedir desculpas a V. Exa. se na tarde de
ontem este  parlamentar  se excedeu de alguma forma nas  suas  observações.  Na
função de líder do Bloco Verdade e Coerência, não poderia deixar de demonstrar a
nossa preocupação e indignação com os fatos ocorridos na tarde de ontem. V. Exa.
sabe muito bem que foi colocado no primeiro momento requerimento do deputado
Rogério Correia solicitando que a pauta fosse votada da forma como constava na
ordem do dia. Prontamente, vendo que não havia número regimental para votação do
requerimento, solicitei a V. Exa. a recomposição de quórum, em que foi verificada a
inexistência  do  número  de  parlamentares  necessário  para  votação  do  referido
requerimento.  Posteriormente,  este  parlamentar  assim  como  alguns  membros  da
Casa - isso será fruto de um requerimento que faremos à Mesa - entendíamos que o
requerimento deste parlamentar solicitando a inversão da pauta deveria ser lido e
apreciado,  porque  garanto  a  V.  Exa.  que,  na  segunda  fase,  no  requerimento  do
referido parlamentar,  tínhamos número suficiente para votar.  E este parlamentar e
outros tantos parlamentares do Bloco Coerência e Verdade fariam encaminhamento
do  referido  requerimento.  Portanto,  venho  pedir  a  V.  Exa.  que  reveja  os  fatos
elencados.  Querendo  ou  não,  a  oposição  foi  prejudicada,  porque  tínhamos
instrumentos  regimentais  para  impedir  que  fosse  lido  o  parecer  que  foi  lido  pelo
deputado Rogério Correia, e perdemos, pois já começou a contar o prazo regimental
para apreciação do referido projeto. Presidente, antes de mais nada volto a pedir
desculpas  a  V.  Exa.  se  me exaltei  de  alguma forma,  mas  na  condição  de  líder
escolhido pelos meus nobres colegas, não posso deixar isso ocorrer, haja vista que o
único instrumento que a oposição tem para utilizar e tentar de alguma forma melhorar
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e aperfeiçoar o referido projeto é o Regimento. Entendemos que o Regimento não foi
cumprido à risca. Mesmo V. Exa., em momento posterior, reconheceu que poderia ter
errado em parte. Mas espero que o nosso requerimento seja visto pela Mesa e quem
sabe os atos sejam exatamente revistos e reconsiderados.

O presidente - Quero, nesta hora, aproveitar o momento importante deste Plenário
e dizer a todos que, em relação ao ocorrido naquele calor das discussões relativas às
pretensões da Maioria e da Minoria, quero penitenciar-me, sobretudo relativamente a
todos  os  companheiros  que  estavam  postados  pedindo  questão  de  ordem,
principalmente  ao  deputado Sargento  Rodrigues,  um deputado brilhante,  que tem
muita serenidade para liderar o seu bloco. O deputado Sargento Rodrigues, com sua
forma de ser,  é  um deputado brilhante  que  luta  por  este  Parlamento,  presente  o
tempo todo, questionando sempre. Naquele momento a emoção predominou e não
deixou de atingir o vice-presidente. Embora sempre procuremos nos automotivar para
produzir  acalmia  ou  pelo  menos  ter  uma regularidade  dos  trabalhos  de  maneira
bastante imparcial, quero me penitenciar. Deputado Sargento Rodrigues, quero lhe
pedir desculpas até onde V. Exa. achar que devo, e até perdão, pelas ofensas que
proferi  contra  a  sua  pessoa.  Não  é  próprio  da  minha  pessoa,  mas  no  momento
emocional, às vezes praticamos o que não está certo. Vou prestar os esclarecimentos
sobre  o  Regimento,  mas antes  gostaria  de,  sob o  aspecto  afetivo  e  sentimental,
desculpar-me com todos os colegas e dizer ao deputado Gustavo Corrêa, que é muito
sereno, que, com base no Regimento, eu estava com parte da razão. Mas quero me
penitenciar,  pedindo desculpas a V. Exa. e ao deputado Sargento Rodrigues, pela
minha postura e por minhas palavras ofensivas à sua pessoa, deputado Sargento
Rodrigues, que atingiram também a profissão na qual V. Exa. está sempre presente,
não  na  condição  de  militar,  mas  na  condição  de  deputado,  representando  a
corporação que congrega a melhor polícia de Minas Gerais. Sei reconhecer todo esse
patrimônio do povo e de V. Exa., assim como a sua dignidade, o seu trabalho e o seu
compromisso com o Parlamento. Portanto, gostaria que V. Exa. me perdoasse por
aquele momento, ressaltando que, daqui para a frente, vou procurar... Nunca cometi
esse  pecado  mortal,  mas  quero  receber  sua  afeição  e  seu  sentimento  de
companheiro,  e  sobretudo  de  ser  humano.  Deixo,  portanto,  o  meu  pedido  de
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desculpas  e,  se  V.  Exa.  julgar  procedente,  de  perdão  a  V.  Exa.  e  ao  deputado
Gustavo Corrêa, porque realmente exageramos naquele momento.

Questão de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Quero apresentar uma questão que diz respeito à

fala de V. Exa. e acho que talvez seja melhor V. Exa. proferir seu esclarecimento após
minha questão de ordem, que está amparada,  única e exclusivamente,  em nosso
Regimento. Portanto, caso V. Exa. queira, posso fazer agora a leitura da questão de
ordem; caso V. Exa. queira permitir minha questão de ordem somente após o seu
esclarecimento, também acatarei sua decisão. Com relação ao pedido de desculpas
formulado por  V.  Exa.,  como eu lhe disse ontem por  telefone,  gestos  podem ser
reparados por outros gestos. Assim, V. Exa., com espírito republicano, democrático e
com humildade, toca em assuntos que outros talvez achassem difícil abordar. Mas,
com sua grandiosidade e experiência de homem público e pela pessoa humana que
é, V. Exa. traz essa questão a público, fazendo esse pedido de desculpas. Para nós,
presidente, essa é uma etapa encerrada. Portanto, considero que não há mais o que
discutir  sobre  isso.  Por  outro  lado,  formulo  agora  a  questão  de  ordem,  que  é
exatamente a que eu gostaria de ter formulado ontem, pedindo a V. Exa. que atente
para os artigos, parágrafos, incisos e questionamentos que fiz por escrito,  de que
farei a leitura agora e que, ato contínuo, protocolarei a V. Exa. Também apresentarei
em  seguida  um  requerimento.  Primeiro,  passo  à  questão  de  ordem.  (-  Lê:)  “Sr.
Presidente,  com o intuito  de contribuir  para a desejável  regularidade do processo
legislativo e de acordo com o disposto nos arts. 166 e 167 do Regimento Interno, os
quais permitem formulação de questão de ordem acerca da aplicação prática das
regras  procedimentais  e  sobre  a  interpretação  do  texto  constitucional,  venho
apresentar questão de ordem para a elucidação do entendimento acerca da aplicação
combinada dos arts. 22, inciso II; 82, inciso IX; e 171, parágrafo único, inciso II, do
Regimento Interno. Também devem ser esclarecidas as implicações relacionadas à
observância do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, nas práticas e no
processo legislativo nesta Casa. Sr. Presidente, a Constituição do Estado de Minas
Gerais, no art. 13, em conformidade com o disposto no art. 37 da Constituição da
República, estabelece como princípio fundamental da atividade pública a observância
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da  lei.  Ao  lado  do  princípio  da  legalidade,  a  Carta  Mineira  preconiza  também  a
observância ao princípio da razoabilidade. Juntos, esses princípios constituem pilares
daquilo que Norberto Bobbio, grande filósofo contemporâneo do direito, denominava
'às regras do jogo' democrático. Sr. Presidente, todos aqui conhecemos e louvamos o
seu grande conhecimento acerca da filosofia do direito. Como apreciador que é da
doutrina desse grande teórico italiano,  deve lembrar-se de que um dos chamados
'procedimentos universais' apontados por Bobbio, isto é, um dos que são encontrados
em  todos  os  regimes  democráticos  e  que  constituem  fórmulas  iluminadoras  da
legitimação  política,  determina  que  'nenhuma  decisão  tomada  pela  maioria  deve
limitar os direitos da minoria'. Assim, para que possamos doravante fixar, de modo
claro e estável,  os procedimentos no  processo legislativo,  apresento os  seguintes
questionamentos: a) considerando que o requerimento, conforme dispõe o art. 171,
parágrafo único, II,  do Regimento Interno, é uma das proposições que integram o
processo legislativo;  b)  considerando que o  anúncio  de  votação constitui  a  etapa
procedimental  indispensável  na  tramitação  de  proposição  e  que  o  adiamento  da
votação, nos termos do art. 233, IX, do Regimento Interno, depende de deliberação
coletiva;  c)  considerando  que  não  houve,  no  decorrer  da  8ª  Reunião  Ordinária,
realizada  no  dia  25/2/2015,  o  anúncio  formal  e  público,  por  parte  do  senhor
presidente, do início da votação de um dos requerimentos apresentados no decorrer
da reunião, fato que tem como consequência lógica a impossibilidade de finalização
do  processo  de  apreciação  de  uma  proposição;  d)  considerando  que,  conforme
dispõe o art. 22 do Regimento Interno, o exame de projetos de lei - 2ª Parte, 2ª Fase
da reunião - somente pode ser feito após a finalização da 1ª Fase, com a apreciação
das proposições regimentalmente admitidas naquela fase, indaga-se: 1 - quais são os
fundamentos regimentais para o encerramento da 1ª Fase da 2ª Parte da Ordem do
Dia, na 8ª Reunião Ordinária, ainda no decorrer do prazo previsto no art. 22, II, "a", do
Regimento  Interno,  sem  que  houvessem  sido  cumpridas  todas  as  formalidades
relacionadas  com  proposição  nela  incluída?  2  -  quais  são  os  fundamentos
regimentais para que se tenha dado início à discussão de proposição incluída na 2ª
Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia  sem  que  houvessem  sido  cumpridos  os
procedimentos regimentais necessários para o encerramento da 1ª Fase? 3 - em face
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dos  dados  objetivos  apontados,  verificados  no decorrer  da  8ª  Reunião  Ordinária,
como são interpretados os preceitos constantes no § 1º do art. 13 da Constituição do
Estado, especialmente no que diz respeito à motivação dos atos e ao controle da sua
validade?  4  -  quais  são  os  fundamentos  regimentais  e  constitucionais  para  a
validação  do  primeiro  dos  atos  praticados  na  2ª  Fase  da  2ª  Parte  da  Reunião
Ordinária do Plenário da Assembleia Legislativa, qual seja a designação de relator
para o projeto de lei em tramitação sem que tenha sido formalmente encerrada a fase
anterior  da reunião? Contando,  portanto,  com o  grande conhecimento  de  V.  Exa.
sobre as questões filosóficas e teóricas que envolvem e subsidiam a aplicação prática
das regras procedimentais e com o amplamente conhecido respeito que V. Exa. tem
pelas “regras do jogo” democrático, espero que os esclarecimentos solicitados nesta
questão  de  ordem  sejam  apresentados  ao  Plenário  desta  Casa  nos  prazos
adequados. Atenciosamente, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão
de Segurança Pública desta Casa.”

E ainda, presidente, a fala de V. Exa. pode ser confirmada nas notas taquigráficas
da 8ª Reunião Ordinária, realizada ontem, 25/2/2015, aqui, neste Plenário. Após uma
leitura detalhada e serena, V. Exa. poderá verificar o seguinte na parte final das notas
taquigráficas: “Como não há quórum para votação, mas o há para discussão, declaro
os dois requerimentos de organização da pauta prejudicados. Isso foi lido. Não errei.
Posso admitir que não li um requerimento para ser ortodoxo, mas, como deputado,
porque aqui é o Poder Legislativo, tem de haver alguma leniência com o presidente”.
Portanto, presidente, entendo eu aqui que V. Exa., como observador obviamente dos
grandes  ensinamentos  de  Norberto  Bobbio,  sabe  perfeitamente  a  dimensão  e  a
profundidade das minhas palavras, até porque V. Exa. é considerado o nosso filósofo
entre os 77 deputados. Gostaria de deixar claro, de uma vez por todas, que, tanto no
âmbito  do  processo  judicial  quanto  do  legislativo,  o  formalismo  de  etapas  é
imprescindível  para  a  validação  das  regras  do  jogo.  Não  se  pode  pegar  dois
requerimentos e fazer o entendimento em bloco. Primeiro, V. Exa. deveria ter feito o
seguinte: “Vem à Mesa requerimento assinado pelo líder do governo, do bloco, da
Maioria ou da Minoria. O entendimento para esse requerimento: a resposta é tal. Vem
à Mesa  requerimento  do  líder  da  oposição,  do  Bloco  Verdade  e  Coerência,  e  o
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entendimento é tal”. Mas nunca pôr dois requerimentos em bloco e ali proferir uma
decisão. As questões de ordem que estávamos levantando a todo o momento é para
exatamente esclarecer esse ponto. Digo a V. Exa., pessoa madura, já experimentado
nesta Casa e que respeita também as pessoas, que, no aspecto da questão pessoal,
absolutamente a sua fala sepulta qualquer tipo de sentimento contrário àquele da
democracia,  do  respeito  e  da  boa  convivência.  Por  mim,  essa  questão  está
encerrada.  Mas,  alerto  V.  Exa.  porque o  requerimento  que faço  em  ato  contínuo
requer ou requererá - estou aguardando aqui a chegada, pois está sendo preparado
ao lado pela assessoria - uma anulação, porque o ato é nulo de pleno direito e todo e
qualquer desdobramento por que passamos com as demais fases é nulo de pleno
direito. E assim apresento o requerimento com o seguinte teor: “O deputado que este
subscreve,  considerando  que,  no  decorrer  da  8ª  Reunião  Ordinária  da  18ª
Legislatura,  não  foram  observados  procedimentos  regimentais  fundamentais  no
processo legislativo, requer a anulação do ato de designação de relator, em Plenário,
para o Projeto nº 5.706/2015. Sala das Comissões, 26/2/2015. Deputado Sargento
Rodrigues”. Esse é o requerimento, Sr. Presidente.

O presidente - Gostaria só de fazer um corolário desta fase e dizer para o deputado
Sargento Rodrigues que, como um militante desta Casa, V. Exa. sabe muito bem,
que, apesar das já várias revisões do Regimento Interno , em detalhes de alguns
procedimentos do presidente e também dos deputados, o Regimento Interno deixa às
vezes a desejar. Devido a esse fato ter ocorrido, teremos de acertar esse aspecto de
encaminhamento e de votação de requerimento porque há um lapso no Regimento
Interno.

Para  preliminarmente  responder  a  alguma  parte  do  seu  questionamento,  a
presidência informa ao Plenário que o encaminhamento de votação - vejam bem - é
um  instituto  inerente  à  fase  de  votação.  Não  estavam  em  fase  de  votação  os
requerimentos, e queriam fazer o encaminhamento. Então, não havia como, porque
uma coisa está ligada à outra. Agora não há isso no Regimento. É praxe. Veja bem
que, quando fala que é dedutivo, fui pela dedução. Portanto creio que é uma falha
minha, mas também um lapso do próprio Regimento Interno. “Somente é possível
quando anunciada a votação. Não havendo quórum para a votação de proposição,
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não há que se falar em encaminhamento de votação.” Esse é o entendimento desta
Mesa e das Mesas anteriores. Aí está carente de regulamentação. Concordo com V.
Exa. Tomei um caminho das Mesas anteriores e caí no mesmo erro. Talvez carente,
porque há lapso no Regimento e quero que V. Exa. me ajude, porque sou o relator, a
preencher essa lacuna.

Gostaria  de  dizer  a  V.  Exa.  que  darei  uma  resposta  completa  com  todos  os
questionamentos, item por item. Isto aqui é apenas uma resposta preliminar. Também
quero  agradecer  a  V.  Exas.,  principalmente  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e
Gustavo  Corrêa,  pela  generosidade  de  buscar  humanização,  entendimento  e  a
coincidência de sentimento com relação a nossa boa convivência para representar
dignamente o povo de Minas Gerais.

Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a ser feita na ata,
dou-a por aprovada.

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 85/2015

Determina que, nas peças publicitárias de lançamento imobiliário, conste o nome do
autor do projeto arquitetônico e urbanístico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nas peças publicitárias de lançamentos imobiliários no Estado, veiculadas

por órgãos de comunicação, deverá constar o nome do autor do projeto arquitetônico
e urbanístico.

Art. 2° - O empreendedor responsável pela veiculação da publicidade de que trata o
art.  1° que não cumprir  o  que nele está disposto será inicialmente notificado pelo
órgão responsável  pela  fiscalização para que faça a devida retificação nas peças
publicitárias em desacordo com esta lei.

Parágrafo único - Em caso de não atendimento da notificação a que se refere o
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caput será aplicada multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais),  cobrada em dobro em caso de reincidência,  sujeitando-se ainda o
infrator ao recolhimento do material publicitário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  pretende  valorizar  a  arquitetura,  área  de

conhecimento que muito tem colaborado para o desenvolvimento e construção de
nossa sociedade.

Os  arts.  13  e  14  da  Lei  Federal  n°  5.194,  de  1996,  dispõem  que  deve  ser
apresentado de maneira  clara  o  nome do profissional  e o respectivo registro  nos
estudos, plantas e projetos submetidos à aprovação da autoridade competente.

Também a Lei Federal n° 6.496, de 1977, trata sobre a questão da anotação de
responsabilidade  técnica  na  prestação  de  serviços  de  engenharia,  arquitetura  e
agronomia.

Dessa  forma,  esta  lei  objetiva  reconhecer  a  capacidade  criativa  do  referido
profissional, devendo ser apresentados nas campanhas publicitárias de lançamentos
imobiliários o nome e o registro no Crea-MG do profissional que criou o projeto.

Em virtude da importância da matéria, conclamo os ilustres pares a aprová-la.
- 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 86/2015

Dispõe sobre a responsabilização das empresas por defeitos e vícios na execução
de obras e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas responsáveis pela incorporação e pela construção das

moradias  do  programa Minha  Casa,  Minha  Vida,  do  Programa de  Arrendamento
Residencial  -  PAR -  e  dos  demais  programas  de  habitação  popular  obrigadas  a
indenizar os moradores em caso de defeitos e vícios na execução das obras.

Parágrafo  único  -  A  indenização  mencionada  no  caput  deste  artigo  será
correspondente ao valor  venal  dos imóveis existentes  no bairro de localização do
empreendimento.



692
____________________________________________________________________________

Art. 2º - No caso de necessidade de transferência do morador para fins de reparos
na moradia, as empresas serão responsáveis pelo pagamento do aluguel, que deverá
ser igual ao valor praticado na região do imóvel a ser ocupado temporariamente.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a empresa infratora a
impedimento em participação em licitações públicas, direta ou indiretamente, e, em
caso de comprovação de dano, a responsabilização cível e criminal.

Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  Segundo  dados  da  Caixa  Econômica  Federal,  a  construção  de

moradias  pelo  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  já  foi  objeto  de  milhares  de
reclamações sobre danos  decorrentes da qualidade das obras. Recentemente,  foi
amplamente divulgado na imprensa que prédios de conjunto habitacional que seriam
destinados  a  desabrigados  da  tragédia  do  Morro  do  Bumba,  em  Niterói  (RJ),
ameaçavam  desabar  após  apresentarem  danos  estruturais  e  tiveram  que  ser
demolidos. Isso caracteriza não só um prejuízo ao erário, mas também um grande
desrespeito com quem necessita de moradia e não possui condições de alugar ou
comprar um imóvel.

Infelizmente, a má qualidade das obras públicas não se restringe aos programas de
habitação popular. Entretanto, como o segmento da sociedade beneficiado por esses
programas, na maioria das vezes, é o mais atingido pela ineficiência das políticas
públicas, urge a responsabilização das empreiteiras responsáveis pela execução de
tais obras como forma de amenizar os danos causados a parcela considerável da
população.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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 87/2015

Torna obrigatória a presença de farmacêutico responsável técnico nos quadros das
empresas transportadoras de medicamentos e de insumos farmacêuticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatória a presença de farmacêutico responsável técnico habilitado
nos quadros das empresas que realizam o transporte terrestre, ferroviário, aéreo e
fluvial de medicamentos e insumos farmacêuticos.

§ 1º - A obrigatoriedade estabelecida no caput  se estende à matriz e às filiais das
empresas situadas no Estado.

§ 2º - O profissional a que se refere este artigo deverá estar regularmente inscrito
no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF-MG.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor
de 3.000 Ufemgs (três mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em
dobro no caso de reincidência, sem prejuízo das demais sanções legais previstas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A presença de farmacêutico como responsável técnico nas empresas

que realizam o transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos é necessária
para garantir a integridade dos produtos durante toda a cadeia logística. O transporte
é  a  atividade  que  oferece  maior  risco  de  alterações  na  qualidade  do  produto
farmacêutico,  devido  aos  riscos  da  operação,  tais  como  manuseio  e
acondicionamento  inadequados  em  relação  às  condições  climáticas  (calor,  frio  e
umidade), avarias, condições ruins das estradas e transporte de cargas incompatíveis
com a medicação. O fato é que as condições inadequadas podem causar alterações
químicas e físicas nos produtos, prejudicando sua qualidade e podendo até mesmo
inviabilizar seu uso pelo consumidor.

A importação,  a  exportação,  a  produção,  a  distribuição  e  a  dispensação  dos
produtos farmacêuticos são atividades que exigem padrões elevados de garantia de
qualidade, por meio de legislação específica. Essas atividades são realizadas num
ambiente  operacional  controlado,  com  monitoramento  das  condições  ambientais
(temperatura, umidade, controle microbiológico), a fim de se evitarem contaminações
e se manterem a segurança e o efeito terapêutico. A maioria dos medicamentos e
insumos  farmacêuticos  apresenta  características  de  toxicidade,  fotossensibilidade,
termossensibilidade  e  higroscopicidade  distintas,  devendo  ser  transportados  em
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condições especiais para cada caso, com monitoramento de temperatura e umidade.
As alterações na qualidade dos medicamentos e insumos farmacêuticos podem ser
imperceptíveis  visualmente  ao  leigo,  e  somente  o  acompanhamento  de  um
profissional habilitado será capaz de garantir que não sejam alteradas sua identidade,
pureza, potência e qualidade.

O  transporte  realizado  sem  o  farmacêutico  como  responsável  técnico  está
totalmente  em  desacordo  com  os  critérios  para  garantir  a  qualidade  dos
medicamentos e insumos farmacêuticos, até mesmo para estabelecer um plano de
gerenciamento do descarte dos resíduos em caso de acidentes ou perda da carga,
devendo realizar-se sempre o monitoramento ambiental durante o transporte, a fim de
se evitar qualquer dano ao meio ambiente

Desse modo, objetivamos garantir a qualidade do medicamento que chega às mãos
do consumidor por meio de seu adequado transporte até as farmácias e drogarias
que o comercializam.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 88/2015

Dispõe  sobre  a  emissão  de  recibo  de  quitação  para  os  consumidores  pelas
concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos no final de cada ano e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos emitirão,

ao final de cada ano, recibo de quitação dos serviços prestados naquele ano para os
consumidores.

Parágrafo único - A quitação poderá vir expressa no primeiro boleto de cobrança do
ano seguinte.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  as  concessionárias  e
empresas prestadoras de serviços públicos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;



695
____________________________________________________________________________

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências
subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput, a infração a esta lei impedirá
a renovação ou a prorrogação do contrato de concessão.

Art.  3º  -  As  concessionárias  e  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  com
contrato em vigor terão o prazo de cento e vinte dias para adequarem-se ao previsto
nesta lei, a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposição em análise visa obrigar as concessionárias e empresas

prestadoras de serviços públicos a emitir  recibo de quitação, no final de cada ano,
dos  serviços  prestados  naquele  ano,  com  o  intuito  de  facilitar  a  vida  dos
consumidores.

A prestadora de serviço, ao emitir no final de cada ano o recibo de quitação anual,
desobriga os consumidores de manter consigo os comprovantes de pagamento do
ano inteiro.

Essa exigência não trará nenhum ônus às concessionárias e empresas prestadoras
de serviços  públicos,  pois  o  recibo  de  quitação poderá  ser  impresso no  primeiro
boleto de cobrança do ano seguinte.

Nesse sentido, é de suma importância dar continuidade a dignas ações de interesse
público, e por isso conto com o apoio dos nobres pares à 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 89/2015
Institui o Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue, vinculado à

Secretaria de Estado de Saúde.
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Parágrafo único - O objetivo geral do Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue
é aumentar o número de doadores de sangue no Estado e consequentemente os
estoques de sangue dos hemocentros.

Art. 2° - Constituem objetivos do Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue:
I - incentivar a doação de sangue;
II - facilitar a doação de sangue;
III - promover campanhas educativas sobre a importância da doação de sangue;
IV - realizar exames obrigatórios para doadores;
V - esclarecer dúvidas sobre a doação de sangue;
VI - organizar mutirões de doação de sangue;
VII - colaborar em ações que visem aumentar os estoques dos bancos de sangue.
Art. 3° - A Secretaria de Estado de Saúde manterá unidades móveis de coleta de

sangue, que funcionarão em veículos especialmente adaptados para essa finalidade.
Art.  4° - O Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue disponibilizará serviço

telefônico  gratuito  para  agendamento  das  doações  de  sangue,  por  meio  de  uma
central,  e  deslocará  uma  unidade  de  atendimento  ao  doador  para  o  endereço
agendado, no dia e no horário marcado.

Art.  5° -  Poderão ser firmados convênios e parcerias  com prefeituras, hospitais,
hemocentros,  organizações  não governamentais  e instituições públicas e  privadas
para a consecução dos objetivos previstos na lei.

Art.  6°  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentarias  próprias  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  suplementares  se
necessário.

Art. 7° - O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a aplicação desta lei.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os estoques dos hemocentros do Estado apresentam constantemente

níveis preocupantes. Como consequência inevitável, os hospitais trabalham no limite
de sua capacidade diária.

Em algumas cidades, os estoques já são insuficientes para atender os pacientes
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internados que precisam de transfusões diárias. Durante a temporada de verão, a
situação se agrava. A situação preocupa as autoridades médicas, que temem a perda
de vidas em razão da falta de sangue nos hemocentros.

Pacientes  submetidos  a  transplantes  de  órgãos,  em  terapia  para  o  câncer  e
portadores de muitas outras doenças dependem de sangue e de seus derivados para
a  continuidade  do  tratamento.  Todo  o  esforço  para  salvar  uma  vida,  com  a
mobilização de médicos e enfermeiros e com toda a infraestrutura hospitalar, poderá
ser em vão se o hospital não tiver uma bolsa de sangue para a transfusão.

Apesar  dos  constantes  apelos  para  incentivar  a  doação  de  sangue,  com
campanhas  educativas  nos  meios  de  comunicação,  o  número  de  doadores  se
mantém  estável.  Uma  das  barreiras  no  trabalho  realizado  para  o  aumento  das
doações  é  a  dificuldade  de  o  doador  se  deslocar  até  os  hospitais  e  bancos  de
sangue.

Os doadores são obrigados, muitas vezes, a faltar ao trabalho para realizar um ato
que poderá salvar uma ou mais vidas. Também precisam arcar com as despesas de
transporte.  Para  quem  mora  longe  do  local  da  doação,  o  gasto  é  realmente  um
impeditivo,  principalmente  para  as  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo,  que  fazem
grandes sacrifícios em nome da solidariedade. Como solução para o problema de
deslocamento, alguns Estados, como o Rio de Janeiro, criaram serviços de coleta
móvel de sangue.

Trata-se de uma ideia copiada de outros países, que alcança excelentes resultados.
A pessoa agenda a  doação por  meio  de  ligação telefônica  gratuita.  No dia  e  no
horário  marcado,  um  veículo  adaptado  da  Secretaria  de  Saúde  vai  até  o  local
agendado para realizar a coleta de sangue. Antes, porém, realiza todos os exames
obrigatórios. Tudo é muito simples e rápido.

O serviço de coleta móvel de sangue poderá ainda atuar em mutirões de doação e
em pontos de  maior  concentração de pessoas,  em parceria  com associações de
moradores, organizações não governamentais e sindicatos. Além disso, uma empresa
privada poderá realizar uma campanha interna e o serviço de coleta móvel poderá ir
até essa empresa e passar o dia coletando sangue de seus funcionários.

Por tais razões, conclamamos todos os colegas deputados a votar favoravelmente à
proposição ora apresentada.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 90/2015
Cria  o  programa Primeiro  Crédito  para  a  Juventude  Rural  no  Estado de  Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica instituído o programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural  no

Estado de Minas Gerais.
Art.  2º  -  O  programa  tem  por  objetivo  financiar  atividades  nas  áreas  de

agropecuária,  agrossilvicultura,  turismo  rural,  agroturismo,  artesanato  rural  e
aquicultura, com base nos princípios da agroecologia e da agricultura orgânica, nas
seguintes modalidades:

I  -  custeio: financiamento dos beneficiários  enquadrados como jovens rurais,  de
acordo com o projeto específico de financiamento;

II  -  investimento:  financiamento  da  implantação,  ampliação ou modernização da
infraestrutura de produção e serviços na propriedade rural, de acordo com os projetos
de  empreendimentos  com  interesses  individuais  ou  coletivos,  em  associações  ou
cooperativas;

III - aquisição de terra: financiamento para aquisição de terras por jovens que não
possuam  propriedade  ou  sejam  parceiros,  posseiros,  arrendatários,  meeiros  ou
trabalhadores assalariados rurais.

Art. 3º - São beneficiários do programa os jovens rurais com idade de 18 a 32 anos
nas seguintes condições:

I - filhos de assentados pelos programas nacional e estadual de reforma agrária;
II - trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar;
III - remanescentes de quilombos e indígenas;
IV - que exploram a terra na condição de posseiro, meeiro, arrendatário, parceiro ou

assalariado rural;
V - que não dispõem de título de propriedade;
VI  -  que  têm  o  trabalho  familiar  como  base  na  exploração  das  atividades  na

propriedade rural;
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VII - que obtêm renda bruta anual familiar  de até R$30.000,00 (trinta mil  reais),
excluídos  os  proventos  vinculados  a  benefícios  previdenciários  provenientes  de
atividades rurais.

Art. 4º - Os créditos podem ser concedidos de forma individual, coletiva - quando
formalizados com grupo de jovens agricultores familiares, para finalidades coletivas -
ou grupal - quando formalizados com grupo de jovens agricultores, para finalidades
individuais -, com base nos princípios do associativismo e do cooperativismo.

§ 1º - A liberação dos créditos exigirá projeto técnico que demonstre a viabilidade
técnica, econômica, ambiental e social do empreendimento.

§ 2º - A Emater-MG e os sindicatos de trabalhadores rurais serão os responsáveis
pelo fornecimento da carta de aptidão para o acesso ao crédito.

Art. 5º - O Poder Executivo, através de regulamentação, disporá sobre as fontes de
recursos para a viabilização do programa, bem como sobre as formas de garantia
para a concessão do crédito pelas instituições financeiras credenciadas.

Art. 6º - A gestão do programa se dará através de um conselho de administração
formado pela  Emater-MG, o  qual  deliberará sobre a fiscalização,  a aplicação dos
recursos e a inclusão de novos jovens rurais.

Art.  7º -  A prestação de contas será feita pelo conselho da Emater-MG e pelos
agentes financeiros credenciados pelo Poder Executivo, que serão os responsáveis
pelo  acompanhamento  da  liquidação  dos  créditos  nas  respectivas  datas  de
vencimento, dentro de cada modalidade de crédito, nos mesmos modelos adotados
na liberação dos recursos na linha do Pronaf.

Art. 8º - A assistência técnica, a extensão rural e a formação profissional, vinculadas
ao programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural, se darão nos termos dos arts.
247 e 11, inciso VIII, da Constituição Estadual e serão prestadas:

I - pela Emater-MG;
II  -  pelas  secretarias  municipais  de  agricultura,  através  dos  seus  conselhos

municipais agropecuários;
III  -  por  associações  de  produtores,  cooperativas,  universidades  e  outras

instituições conveniadas.
Art.  9º  -  Os  limites  e  os  prazos  para  reembolso  dos  financiamentos  serão  os

seguintes:
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I - custeio: o limite máximo será de R$3.000,00 (três mil reais), com prazo de um
ano para liquidação do financiamento, a partir da contratação;

II - investimento: o limite máximo será de R$10.000,00 (dez mil reais), com prazo de
oito anos para a liquidação do financiamento, incluídos três anos de carência, a partir
da contratação, sendo que, no caso específico de reflorestamento, os prazos serão
de doze anos para a liquidação e seis anos de carência;

III  -  aquisição de terra:  o limite máximo será de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais),  com prazo de vinte anos para a liquidação do financiamento, incluídos três
anos de carência, a partir da contratação.

§  1º  -  Os  limites  de  crédito  para  cada  modalidade  de  financiamento  serão
atualizados monetariamente a cada exercício fiscal, tendo por base a poupança.

§ 2º - Os jovens beneficiados pelo programa poderão ter renovação automática de
seu contrato como bônus de adimplência, quando os pagamentos forem efetuados
nos seus respectivos vencimentos, até o final do contrato.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Os  jovens  têm  merecido  apenas  referências  nos  processos  de

negociação  de  políticas  junto  aos  órgãos  oficiais  e  como parte  de  estatísticas  e
registros, mas pouco se tem feito para considerá-los como pessoas beneficiárias nos
programas de crédito para a agricultura no Brasil.

A juventude tem uma importância vital para o futuro da agricultura familiar em Minas
Gerais e no Brasil, mas há algum tempo tem estado à margem das principais políticas
públicas adotadas pelos governos, principalmente em relação ao acesso ao crédito.
Outra  dificuldade  enfrentada  pela  juventude  rural  ocorre  no  acesso  às  novas
tecnologias,  o  que  prejudica  o  uso  destas  no  processo  produtivo  e  reduz  sua
competitividade no mercado globalizado e dinâmico do setor agropecuário.

Atualmente, menos de 20% da população mineira é rural. Uma forma de viabilizar
social  e  economicamente parte da juventude,  para que permaneça no meio rural,
gerando renda e emprego, é utilizar alternativas que propiciem o desenvolvimento
sustentável e, assim, garantam a manutenção dos jovens no meio rural.
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A opção pelo atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira deixou a
agricultura  familiar  à  margem  das  políticas  públicas  específicas  para  a  juventude
rural,  herdeira  de  solos  empobrecidos  e  águas  contaminadas,  excluindo  esse
segmento  estratégico  para  a  preservação  da  biodiversidade  e  a  garantia  da
segurança alimentar brasileira.

Esse processo teve influência direta na saída em massa de jovens do meio rural.
Hoje temos no campo uma população envelhecida, com idade média superior a 55
anos, sem perspectivas de melhorias caso as condições atuais das políticas públicas
permaneçam inalteradas.

Na Constituição Federal, no Capítulo III, que trata da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária, define-se, nos arts. 184 a 191, o papel do governo federal no
apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário.

A finalidade  do  programa Primeiro  Crédito  é  dar  apoio  financeiro  às  atividades
agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de
trabalho do jovem rural e sua família. É uma linha de crédito específica para jovens
rurais, com idade de 18 a 32 anos, que visa possibilitar investimentos e custeio na
propriedade, na formação e capacitação técnica e na aquisição de terra.

O Primeiro Crédito atenderá a uma demanda reprimida de grande interesse social.
Apoiará um setor fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Minas
Gerais. Além disso, o custo da geração de um emprego na área agrícola é 28 vezes
menor que no meio urbano. Ressalte-se que é o setor da economia que responde
mais  rapidamente  aos  investimentos  realizados.  É  mais  um  instrumento  que  se
oferece ao Poder  Executivo estadual  em apoio ao desenvolvimento da agricultura
familiar em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 91/2015
Dispõe sobre a proibição de cobrança por uso de banheiro instalado nos shopping

centers no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° - Fica proibida a cobrança pelo uso de banheiro instalado nos  shopping
centers no Estado.

Art.  2°  -  Fica vedada qualquer  forma de discriminação em virtude de raça,  cor,
origem, condição social ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por
contato social na utilização dos banheiros de uso público instalados nos  shopping
centers localizados no Estado.

Art. 3° - Os banheiros de uso público de que trata esta lei deverão ser mantidos
limpos e seguros para utilização dos consumidores.

Art. 4° - O descumprimento desta lei acarretará ao fornecedor multa no valor de
1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro
se ocorrer reincidência e, em caso de contribuinte, cassação da inscrição estadual.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A cobrança de taxa para utilização de banheiros em centros comerciais

configura  prática  lesiva  aos  interesses  do  consumidor.  É  preciso  lembrar  que  as
dependências  dos  shopping  centers são  espaços  públicos,  por  onde  circulam
diariamente  milhares  de  pessoas.  A referida  cobrança  sobrepõe-se  ao  interesse
meramente econômico, atentando contra a dignidade humana.

Reportagem publicada no jornal O Globo de 25/3/2011, revela que um shopping na
Tijuca instituiu a cobrança de R$1,00 para uso dos seus banheiros. Como se não
bastasse, a administração suspendeu a gratuidade até para clientes e idosos. Já os
lojistas,  segundo a reportagem, recebem uma carteirinha para usar  o sanitário  de
graça.

A taxa não apenas afasta a clientela, como também configura discriminação, já que
o estabelecimento não define critérios diferenciados entre os que podem pagar e os
que não podem. Este é um caso de responsabilidade social,  em que os  shopping
centers devem permitir o acesso gratuito aos banheiros, como forma de garantir um
direito essencial  do cidadão. O consumidor não pode ser punido com a cobrança
dessa taxa abusiva.

Assim, conto com o apoio dos meus pares para aprovação deste projeto.
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- 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 92/2015
Cria  a  obrigatoriedade  da  publicação  de  informações  sobre  direitos  dos

consumidores no verso das notas fiscais emitidas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a ser obrigatória a publicação dos direitos do consumidor no verso

das notas fiscais, do cupom fiscal ou de documento que o substitua, no âmbito do
Estado.

Parágrafo único - Os direitos do consumidor  a que se refere este artigo são os
afetos a relações de consumo que tratem:

I - dos direitos básicos do consumidor;
II - da proteção à saúde e da segurança;
III - da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos;
IV - da responsabilidade pelo produto e pelo serviço;
V - da responsabilidade por vício do produto e do serviço;
VI - da decadência e da prescrição;
VII - das práticas comerciais;
VIII - da oferta;
IX - da publicidade;
X - das práticas abusivas;
XI - da cobrança de dívidas;
XII - dos bancos de dados e dos cadastros de consumidores.
Art. 2º - A linguagem empregada no texto informativo a que se refere o art. 1º deve

ser clara e objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, de forma a dar
acesso ao mais amplo número de consumidores.

§ 1° - A divulgação do Código de Defesa do Consumidor no verso das notas fiscais,
do  cupom  fiscal  ou  de  documento  que  o  substitua  poderá  ser  feita  de  maneira
aleatória, atendidos os incisos I a XII do parágrafo único do art. 1°, e resumida, com
vistas à fácil assimilação por parte do público consumidor.
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§ 2° - Toda nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua deverá, de forma
obrigatória, apresentar no verso pelo menos o número do telefone de um dos órgãos
responsáveis pela fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

§ 3° - Havendo modificações nos direitos do consumidor mencionados no parágrafo
único do art. 1°, poderão ser acrescidos de maneira periódica outras informações.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação:  Desde  1990,  os  cidadãos  brasileiros  contam  com  um  poderoso

instrumento  de  proteção  nas  relações  de  consumo:  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor. Trata-se de uma grande conquista, que, graças à atuação do Estado e
da sociedade, vem sendo amplamente difundida, em todos os níveis sociais.

Com  a  implementação  do  código,  consumidores  e  fornecedores  começaram  a
tomar conhecimento das regras jurídicas que disciplinam essas relações.

Assim,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  significa  um  verdadeiro  convite  à
sociedade civil para que se organize na proteção e na defesa dos seus direitos. E ele
vem cumprindo esse papel, uma vez que, gradativamente, se verifica o surgimento de
entidades de proteção do consumidor, em níveis nacional, estadual e municipal.

Esta  proposição  tem  a  intenção  de  colaborar  com  a  divulgação  do  Código  de
Defesa do Consumidor, tornando obrigatória a publicação dos direitos do consumidor
no verso de nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua, no âmbito do
Estado.

A relação de consumo é, sem dúvida, uma das mais frequentes relações jurídicas
realizadas  pelo  ser  humano.  Em  consequência  disso,  também  é  um  dos  ramos
jurídicos em que a possibilidade de lesão a direito da parte economicamente mais
vulnerável  se  torna  mais  latente,  principalmente  levando-se  em  conta  o  poderio
econômico dos agentes do mercado, que tendem a incitar a população ao consumo,
em comparação com os dos consumidores.

Esse desnível entre as partes envolvidas com as relações de consumo é tamanho,
que  a  própria  lei  consumerista  reconheceu  a  vulnerabilidade  do  consumidor,
buscando assim minimizar os efeitos do poderio econômico dos agentes de mercado.
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Para mitigar esse abuso de poder econômico, somente um consumidor informado e
consciente dos seus direitos poderia fazer frente aos instintos de lucros máximos do
mercado.

Em  virtude  disso,  toda  possibilidade  de  prover  o  acesso  dos  consumidores  a
informações atinentes aos seus direitos é de extraordinária relevância para atingir a
tão desejada harmonia nas relações de consumo.

A Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXII, declara que é um direito fundamental
a defesa do consumidor, na forma da lei.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  Federal  n°  8.078,  de  1990,  principal
legislação que trata dos interesses dos consumidores, prevê, no inciso IV de seu art.
4°,  como  um  dos  princípios  da  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  a
“educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e
deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

Já no inciso II do art. 6°, encontramos como um dos direitos básicos do consumidor
“a  educação  e  divulgação  sobre  o  consumo adequado  dos  produtos  e  serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”.

Consideramos relevante salientar que não se trata, em momento algum, de uma
obrigação tributária, mesmo que acessória, afastando-se, assim, uma interpretação
que indique a competência exclusiva da União para tratar sobre o tema.

Trata-se, sim, de um relevante instrumento de educação para o consumo, em plena
consonância com variados institutos  normativos consumeristas  supracitados.  Além
disso, não há conflito de competência em relação ao objeto, pois se trata de norma de
interesse regional, sem nenhum conflito com a lei federal.

Pelo acima exposto, considerando a relevância da matéria, contamos com o apoio
dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- 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 93/2015
Proíbe  a utilização de recipientes  de alumínio,  lata  e similares  cuja abertura de

alavanque  da  parte  externa  se  introduza  no  conteúdo  interno  ou  tenha  qualquer
contato com este.



706
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica proibida no Estado a utilização de recipientes  de  alumínio,  lata e

similares  cuja  abertura  de  alavanque  da  parte  externa  se  introduza  no  conteúdo
interno ou tenha qualquer contato com este.

Art. 2° - Os fabricantes, distribuidores, fornecedores e comerciantes terão o prazo
de noventa dias para retirar do mercado os recipientes a que se refere o art. 1°.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o fabricante, o fornecedor
e o comerciante,  solidariamente,  a multa no valor  de l.000 Ufemgs (mil  Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), que reverterá para a Secretaria de Estado de
Saúde e será aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados a partir da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os modelos de lacres de recipientes  de alumínio,  latas  e similares

existentes no mercado estão colocando em perigo a saúde da população.
Fazer com que a abertura de alavanque ou lacre, como é conhecido, deixe de abrir

para dentro do recipiente é algo que se quer ver consagrado nesta proposta.
Não  há  dúvida  de  que,  tomando-se  essa  providência,  haverá  significativa

diminuição da possibilidade de contaminação daquilo  que se encontra dentro dos
recipientes, sejam alimentos, sejam conservas em geral.

Do  modo  como são  produzidos  hoje,  ao  ser  quebrado o  lacre  ou  alavanca da
abertura dos recipientes, sempre há o contato do lacre com o conteúdo destes.

Com  a  aprovação  da  proposta  que  ora  apresentamos,  estaremos  cuidando  da
saúde  pública,  e  haverá  diminuição  nas  emergências  por  conta  de  problemas
gastrointestinais  e  nas infecções intestinais,  bem como nas ocorrências  de outros
casos decorrentes de contaminação.

A alavanca de abertura, portanto, deve ser produzida de tal forma que seja puxada
e não haja contato do lacre ou da abertura com o conteúdo do recipiente.

Nesses termos, apresento esta proposta legislativa, contando com o apoio de meus
nobres pares para sua aprovação.
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-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 94/2015
Obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a omitirem nas contas telefônicas

detalhadas as ligações realizadas ao Disque-Denúncia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As operadoras de telefonia fixa e móvel, no âmbito do Estado de Minas

Gerais,  deverão  omitir  no  detalhamento  das  contas  as  informações  relativas  às
ligações realizadas ao Disque-Denúncia.

Art.  2°  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  a  concessionária
infratora  ao  pagamento  de  multa  correspondente  a  100  Ufemgs  (cem  Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) por dia.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Assim  como  as  autoridades  públicas  buscam  meios  de  inibir  as

práticas criminosas, a cada dia vemos que marginais criam maneiras de impedir a
colaboração da sociedade no combate às ações criminosas.

Um dos meios mais eficientes utilizados pela população fluminense que colabora
com as forças de segurança do Estado é o Disque-Denúncia, atingindo resultados
indiscutivelmente favoráveis.

Diante da credibilidade já  conquistada pelo  Disque-Denúncia  junto à população,
colaboradores não mais medem esforços no exercício da cidadania e não recorrem
mais aos telefones públicos, como inicialmente acontecia, mas, sim, ligam de suas
residências.

Ocorre que algumas pessoas já tiveram suas caixas de correspondência violadas, e
alguns  funcionários  dos  Correios  foram  assaltados  quando  distribuíam  a
correspondência, permitindo aos autores desse delito identificar, por meio das contas
detalhadas, quem são os possíveis colaboradores.

Não restam dúvidas de que devemos criar  meios eficientes de preservar a vida
daqueles que buscam colaborar com a segurança do nosso Estado. Pelos motivos
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expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta iniciativa.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 95/2015
Dispõe sobre os critérios para realização de leilões de veículos usados da frota

oficial do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios e às entidades

filantrópicas  do  Estado  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  veículos  considerados
dispensáveis à composição da frota oficial e apontados para leilão.

Parágrafo único - Para se beneficiarem do disposto no caput deste artigo, somente
serão consideradas  as entidades filantrópicas  declaradas  de utilidade pública  nos
termos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, e que estejam em plena atividade e
devidamente cadastradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Art. 2º - As doações dependerão de avaliação prévia, dispensada a licitação quando
se comprovar sua finalidade e uso de interesse social.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados
da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto em epígrafe objetiva atender aos municípios e às entidades

filantrópicas  mediante  repasse  de  percentual  equivalente  a  50%  dos  veículos
pertencentes ao Estado e passíveis de ser leiloados.

Saliente-se  que  esses  veículos,  embora  considerados  inservíveis  para  a
administração pública estadual, podem muito bem ser utilizados para a prestação de
serviços sociais não apenas por prefeituras, mas também por entidades civis cujas
atividades tenham caráter nitidamente filantrópico.

Convém lembrar que a legislação estadual atinente às licitações, ao disciplinar a
alienação  de  bens  públicos,  prevê  a  dispensa  do  procedimento  licitatório  para  a
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transferência desses veículos a entidades que venham a utilizá-los em programas de
interesse social, o que demonstra a consonância desta proposta com os interesses
maiores da administração pública.

Entendemos, portanto, ser conveniente a aprovação do projeto sob comento, que
procura  efetivar  maior  cooperação  entre  o  Estado,  os  municípios  e  as  entidades
privadas para o desenvolvimento de programas sociais que levam benefícios a toda a
comunidade;  todavia,  devemos  perceber  que  entre  o  Estado,  as  prefeituras  e  as
entidades filantrópicas  existe uma coincidência de objetivos.  Todos  eles  procuram
aumentar o bem-estar da sociedade.

Dessa forma, o que à primeira vista parece prejudicial ao Estado pode, na verdade,
resultar  em  grande  valia  para  a  população  mineira.  De  fato,  examinando-se  a
questão, percebe-se que a prefeitura está mais perto dos cidadãos, podendo intervir
de maneira eficiente para solucionar seus problemas.

O mesmo pode ser estendido para as  entidades filantrópicas,  que têm exercido
relevante papel na assistência social aos mais carentes. Além disso, sabemos que os
referidos veículos são vendidos por preços insignificantes.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 96/2015

Dispõe  sobre  a  instalação  de  dispositivos  hidráulicos  visando  ao  controle  e  à
redução do consumo de água e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instalação de dispositivos hidráulicos visando ao controle e à redução do

consumo de água em todos os empreendimentos imobiliários destinados ao serviço
público,  que  venham  a  ser  construídos  a  partir  da  publicação  desta  lei,  será
obrigatória, bem como a substituição gradativa dos atuais equipamentos em reformas
dos prédios existentes.

Parágrafo único - Os dispositivos hidráulicos consistem em:
I - torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para mictórios, acionadas

manualmente e com ciclo de fechamento automático ou acionadas por  sensor  de
proximidades;
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II - torneiras com acionamento restrito para áreas externas e de serviços;
III - bacias sanitárias com volume de descarga reduzido - VDR.
Art. 2º - O Poder Executivo poderá adotar tecnologia diversa da acima especificada,

desde que possibilite o controle e a redução do consumo de água em proporções
iguais ou superiores à proporcionada pelos mecanismos indicados por esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Apesar de o Brasil ser um país com vastos recursos hídricos, tendo,

em seu território, cerca de 15% da água doce disponível do mundo, a distribuição
espacial desses recursos nem sempre é compatível com as nossas concentrações
populacionais.  Basta  dizer  que  80% de nossa água  doce estão  concentrados  na
Amazônia,  região  que  abriga  apenas  5%  da  população  nacional.  São  águas
abundantes, mas distantes dos maiores centros populacionais e de produção.

Nas demais regiões, notadamente nas Regiões Nordeste e Sudeste, já convivemos
com a escassez de água, o que pode tornar-se sério limitador ao desenvolvimento
econômico e social a que aspiramos para o nosso povo. Se for implementado um
programa amplo de universalização do abastecimento público de água, certamente
teremos dificuldades em encontrar, em várias regiões do País, mananciais com água
em quantidade e qualidade suficientes para atender à ampliação da demanda.

São urgentes, portanto, medidas para evitar - ou pelo menos amenizar - a escassez
iminente de água potável. Entre essas medidas estão, obviamente, aquelas voltadas
para  o  estímulo  à  economia  desse precioso líquido  pela  população consumidora,
como  a  adoção  de  sistemas  e  equipamentos  componentes  das  instalações
hidráulicas e sanitárias prediais que, comprovadamente, gastam menos água para
produzir os mesmos efeitos.

Cabe lembrar que, embora o consumo doméstico e comercial de água represente
uma parcela relativamente pequena dos usos humanos dos recursos hídricos - cerca
de 20% das derivações, no Brasil -, sua racionalização e consequente redução traz
amplos  benefícios  para  toda  a  sociedade,  reduzindo  a  necessidade  de  novos
investimentos  em captações,  estações de tratamento,  estações  de bombeamento,
reservatórios e adutoras.
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Como  a  maior  parte  da  água  distribuída  depende  de  eletricidade  para  ser
bombeada  e  tratada,  ao  economizá-la  estaremos  também  economizando  energia
elétrica, fechando um ciclo em prol da sustentabilidade de um dos mais importantes
recursos naturais de nosso planeta.

Para promover a economia de recursos hídricos, é fundamental o exemplo do poder
público, empregando nas instalações de novos edifícios destinados à administração
pública, equipamentos e componentes que proporcionem a maior economia possível
de água potável.

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

PROJETO DE LEI Nº 97/2015
Torna obrigatório o planejamento prévio e o efetivo treinamento para evacuações

emergenciais na rede de ensino público e particular do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Todas as escolas de nível médio e fundamental da rede de ensino pública e

privada em atuação no Estado ficam obrigadas a elaborar um plano de evacuação
apropriado às suas instalações,  de  forma a estabelecer  procedimentos e  critérios
para uma evacuação rápida e segura de seus alunos, professores e funcionários em
caso de alguma situação emergencial ou de iminente perigo.

§ 1° - O plano de evacuação deverá ser elaborado especificadamente para cada
instituição  de  ensino  levando  em  conta  as  peculiaridades  de  suas  instalações,
apontando  de  forma  clara  as  vias  de  saída  e  eventuais  vias  de  emergência  e
predeterminando quais grupos utilizarão cada uma delas, bem como as prioridades
que  possam  ser  estabelecidas  para  evitar  o  tumulto  na  execução  do  plano  de
emergência.

§ 2° - Deverá ser especificado no plano de evacuação o tipo de alarme que será
dado  para  deflagrar  os  procedimentos  preestabelecidos,  podendo  ser  utilizada  a
própria campainha ou sinal da instituição de forma intermitente e constante, desde
que  seja  percebida  por  todos  no  prédio,  cabendo  a  cada  professor  conferir  a
evacuação de todos em sua sala antes de fechá-la.
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§ 3° - O plano de evacuação deverá ainda especificar os pontos de encontro da
população  escolar  em  local  seguro  fora  da  área  edificada,  determinando  a
responsabilidade  de  cada  integrante  do  corpo  docente  para  evitar  a  dispersão
descontrolada de seus alunos, momento em que se deverá proceder à contagem de
cada grupo para atestar a eficácia da evacuação.

§ 4° - O plano de evacuação deverá conter todos os procedimentos e medidas a
serem  adotados  nas  mais  diversas  situações  de  emergência,  inclusive  incêndios,
vazamento de gás, tremores, panes, invasão por terceiros não identificados e outras
situações de perigo ou risco iminente.

Art. 2° - O plano de evacuação de cada instituição de ensino deverá ser submetido
a análise e aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, ficando o
funcionamento da instituição condicionado a aprovação por meio de parecer técnico
emitido pelo órgão responsável.

Art. 3° - Cada instituição de ensino deverá ter ao menos duas saídas disponíves,
salvo se parecer do Corpo de Bombeiros o dispensar, devendo ser recomendada a
utilização  de  uma  escada  de  emergência  externa  para  edificações  de  gabarito
superior a cinco andares.

Art.  4°  -  O  plano  de  evacuação  deverá  ser  do  conhecimento  de  todos  que
frequentam a instituição de ensino por meio de divulgação em aulas e palestras, bem
como pela exposição de uma cópia em local visível e de fácil acesso, devendo ser
executado em treinamento simulado para exercitar a prática sistemática das técnicas
e procedimentos adotados, ao menos uma vez a cada semestre.

Parágrafo  único  -  O  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  de  Minas  Gerais  deverá
observar  ao  menos  um  treinamento  prático  a  cada  ano,  propondo  eventuais
alterações  no  plano  de  evacuação  que  se  mostrem  necessárias  ao  seu
aperfeiçoamento.

Art. 5° - O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição do
funcionamento da instituição educacional até serem sanadas as falhas existentes e
apontadas em parecer do Corpo de Bombeiros.

Parágrafo único - As instituições educacionais terão um prazo de dois anos a contar
da vigência desta lei para se ajustarem às disposições legais nela determinadas.
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Art.  6°  -  O  Poder  Executivo  baixará  os  atos  que  se  fizerem  necessários  à
regulamentação  desta  lei,  determinando  as  formas  de  fiscalização  do  seu
cumprimento.

Art. 7° - Eventuais despesas decorrentes da atuação do Corpo de Bombeiros em
função  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias,
suplementadas, se necessário.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Após  recente  episódio  que  acarretou  na  morte  de  12  crianças  na

cidade do Rio de Janeiro, uma pergunta ficou no ar e não quer calar: “Estão nossas
crianças preparadas para uma rápida evacuação da edificação escolar em caso de
algum sinistro?” A resposta, por evidente, é negativa, e não somente pela tragédia
ocorrida  na  Escola  Municipal  Tasso  da  Silveira,  em  Realengo,  mas  porque
efetivamente não se tem notícia de qualquer treinamento nos colégios, principalmente
da rede pública, para uma rápida e segura evacuação. Em uma situação de iminente
perigo, um plano de evacuação bem treinado e executado pode evitar  a perda de
vidas. Todavia, o que se observa de um modo geral é que nossas crianças ficam à
mercê da própria sorte em situação de elevado risco, sem sequer saber o que fazer e
qual o procedimento correto a adotar em questões atípicas.

Ressalte-se  que  não  está  esta  proposição  invadindo  a  esfera  da  competência
municipal  em  relação  ao  ensino  fundamental,  pois  não  se  ditam  diretrizes
educacionais  ou  administrativas;  trata-se  de  uma questão primordial  na  busca de
mais  segurança  para  nossas  crianças,  de  forma  a  preestabelecer  critérios  e
procedimentos  a  serem  adotados  em  cada  instituição  de  ensino  em  situações
emergenciais.

Pelas considerações expostas, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 98/2015
Dispõe sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio que informe

sobre a doação de órgãos e tecidos nas unidades de saúde e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As unidades de saúde públicas e privadas devem afixar cartazes, faixas ou

qualquer  outro meio que informe e incentive  a doação de órgãos,  medula óssea,
córneas, pele, sangue e demais tecidos.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o caput ocorrerá em locais de maior
visibilidade.

Art. 2º - Os cartazes, faixas ou outros instrumentos de divulgação deverão conter
informações sobre:

I - no caso de doação de órgãos e tecidos:
a) as condições para que uma pessoa seja doadora;
b) a exigência de três diagnósticos para que a morte encefálica seja atestada como

causa;
c) o fato de que uma doação de órgãos pode salvar até sete vidas;
d) os exemplos de pessoas que receberam órgãos, os respectivos benefícios e o

telefone da Central de Transplantes do Estado onde estiver localizada a unidade de
saúde.

II - no caso de doação de medula óssea:
a) orientação sobre os procedimentos para o cadastro de doadores; divulgação dos

locais de coleta; alerta de que, para cadastrar-se como doador de medula, basta doar
10ml de sangue no hemocentro;

b) armazenamento de dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea -
Redome -;

c) exemplos de pessoas que receberam medula óssea, os respectivos benefícios e
o telefone do hemocentro mais próximo.

Art. 3º - As unidades de saúde terão prazo de sessenta dias para se ajustarem a
esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.



715
____________________________________________________________________________

Fred Costa
Justificação:  O projeto  de lei  apresentado dispõe sobre a afixação de cartazes,

faixas ou qualquer outro meio que informe sobre a doação de órgãos e tecidos nas
unidades de saúde. O objetivo da proposição é fornecer as informações necessárias
para o incentivo à doação de órgãos e tecidos. Campanhas de esclarecimento são
uma necessidade para o aumento do número de doadores, a fim de que o sofrimento
dos que integram uma lista de espera possa ser minimizado. E nada melhor que a
campanha por mais doadores ocorra a partir de postos de saúde e hospitais.

É exatamente isso que busca este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 99/2015

Proíbe o uso de ftalato na fabricação de brinquedos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o uso de ftalato na fabricação de brinquedos.
Art. 2° - Estão abrangidas pela proibição de que trata o artigo anterior as borrachas

flexíveis em formato de argola que aliviam as dores provocadas pela dentição em
formação.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  do  disposto  nesta  lei,  entendem-se  por  produtos
destinados ao público  infantil  material  escolar,  brinquedos,  mordedores,  chupetas,
mamadeiras,  artigos  de  puericultura,  roupas,  calçados  ou  quaisquer  produtos
concebidos para serem utilizados por crianças, especialmente para facilitar o sono, o
relaxamento, a alimentação e a sucção.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O ftalato é um aditivo presente em cerca de 87% dos plásticos usados

na fabricação de brinquedos. Ele funciona como uma espécie de amaciador do vinil
ou PVC. Existem brinquedos que são flexíveis e até viscosos graças à adição do
ftalato em sua fabricação. Alguns são mastigados pelas crianças nos primeiros anos
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de vida,  como forma de incentivar  o crescimento dos dentes e aplacar os  efeitos
dolorosos da dentição em formação.

O problema é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ftalato causa uma
série de problemas à saúde, incluindo danos ao fígado, aos rins e aos pulmões, bem
como  anormalidades  no  sistema  reprodutivo  e  no  desenvolvimento  sexual.  Além
disso, é considerado altamente cancerígeno.

Diante do exposto, apresentamos esta proposição e contamos com o apoio dos
nobres pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 100/2015
Obriga  os  postos  de  combustíveis  a  informar  se  a  gasolina  comercializada  é

formulada ou refinada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  postos  de  combustíveis  que  atuam  no  Estado  ficam  obrigados  a

informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se como gasolina refinada aquela que

passou  pelo  processo  da  refinação,  em  que  as  substâncias  nocivas  contidas  no
petróleo cru são completamente eliminadas.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei,  considera-se como gasolina formulada aquela
composta de resíduos de destilação petroquímicos aos quais se adicionam solventes,
com qualidade inferior à da gasolina refinada.

Art. 4º - A informação de que trata o art. 1º desta lei deverá ser veiculada em cartaz,
banner  ou outro meio, em local visível a todos os consumidores que adentrarem o
posto, com fonte e tamanho que possibilitem sua identificação.

Art. 5º - Os preços de venda deverão ser discriminados para cada tipo de gasolina.
Art. 6º - O descumprimento do que determina o art. 1º desta lei sujeitará o infrator à

multa pecuniária correspondente a 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais).

Art. 7º - Em caso de reincidência do estabelecimento comercial,  será aplicada a
sanção correspondente a 200 (duzentas) Ufemgs.
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Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: No Brasil, o número de veículos que circulam todos os dias pelas ruas

é grande, e o combustível utilizado, na maioria deles, é a gasolina. Porém, algumas
polêmicas surgiram em torno de um dos tipos desse combustível desde que algumas
empresas, com autorização da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, passaram a
produzir  gasolina  formulada.  As  polêmicas  envolvem  diversas  temáticas,  como
qualidade, preço e desempenho.

O problema da gasolina formulada é a queima, pois, como é mais leve e tem maior
facilidade de explosão, o consumo pode se tornar maior, o que explica a insatisfação
de muitos consumidores do produto. O que os especialistas dizem é que uma boa
gasolina formulada rende de 10 a 15% menos que o produto refinado, justamente por
ser um produto mais leve. Essa gasolina custa cerca de R$0,20 a menos em relação
à gasolina comum e, apesar de estar em conformidade com as normas da ANP, não é
a melhor opção para o condutor de veículo.

Em matéria da revista  Combustível & Conveniência  de maio de 2012, a química
Sonja Bárbara Barczewski, gerente técnica do laboratório de análise de combustíveis
do  Cefet-MG,  afirmou  que  a  gasolina  formulada  é  produzida  por  “resíduos  de
destilação petroquímica com adição de solvente” e ainda confirmou que a qualidade
desse tipo de gasolina é inferior à da produzida pela Petrobras.

Deste modo, preocupando-nos com a defesa dos interesses dos consumidores, é
que  apresentamos  este  projeto  de  lei  que  obriga  os  postos  de  combustíveis  a
informar se sua gasolina é formulada ou refinada.

Para tanto, contamos com o apoio 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 101/2015
Dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas penitenciárias estaduais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



718
____________________________________________________________________________

Art. 1º - O ingresso de visitantes nas penitenciárias estaduais será monitorado por
meio  de  equipamento  de  raios  X,  destinado  a  evitar  a  entrada  de  material
considerado prejudicial aos objetivos da execução penal.

Parágrafo único - As especificações técnicas e os procedimentos operacionais para
a utilização dos equipamentos de que trata o caput deste artigo serão estabelecidos
em regulamento.

Art. 2° - Os recursos para a instalação dos equipamentos de que trata esta lei serão
oriundos do Fundo Penitenciário  Estadual,  instituído pela Lei  n°  11.402,  de 14 de
janeiro de 1994.

Art. 3º - O prazo para a instalação dos equipamentos de que trata esta lei é de um
ano contado da data da publicação desta lei.

Art.  4°  -  As  penitenciárias  de  que  trata  o  art.  1°  que  não  cumprirem  o  prazo
estabelecido no art.  3°  ficam impedidas  de  receber  verba do Fundo Penitenciário
Estadual  para  qualquer  outro  fim,  até  que  seja  concluída  a  instalação  dos
equipamentos de que trata esta lei.

Art. 5º - O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  3º  -  Com  o  objetivo  de  garantir  a  segurança,  serão  instalados,  nos
estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos de raios X e outros
elementos necessários para impedir  a entrada de qualquer tipo de arma, droga e
objetos não permitidos.

Parágrafo  único  -  Toda  pessoa  que  ingressar  no  estabelecimento,  inclusive  as
relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será submetida a exame de detecção de
metais e a monitoramento por meio de equipamento de raios X, não sendo admitida
dispensa, sob nenhum pretexto.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A imprensa noticia  a  todo  momento  a prisão de pessoas  portando

objetos,  nos  lugares  mais  insólitos,  destinados  a  frustrar  a  execução  penal  pelo
ingresso clandestino de materiais e substâncias nas penitenciarias, por via de regra
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introduzidos  dolosamente  por  pessoas  mal-intencionadas.  Isso  possibilita  aos
reclusos  a  continuação  do  exercício  de  suas  atividades  criminosas,  ainda  que
encerrados em suas celas, dificultando seu reingresso na sociedade.

De outra sorte vemos pessoas bem-intencionadas, como as mães dos reclusos,
sofrerem revistas  constrangedoras  e  humilhantes que as afetam emocionalmente,
visto que pretendem apenas levar seu carinho e amor aos filhos que se encontram
encarcerados, o que muito contribui para sua ressocialização.

Está  comprovado,  com  fundamento  na  experiência  corrente,  que  os  portais
detectores de metais, cujo uso é comum nas portarias de prédios públicos, não estão
à altura da criatividade criminosa.

Tais equipamentos são ajustados segundo as dimensões do objeto metálico que se
pretende monitorar. Com sensibilidade máxima detectam até mesmo chaves, relógio,
joias e outros objetos miúdos e inofensivos. No entanto, essa sensibilidade pode ser
comprometida com o envolvimento do objeto pelos tecidos moles do corpo. Segundo
depoimento de especialista, em audiência pública nesta Casa, para que um relógio
metálico não seja detectado pelo equipamento basta cobri-lo com a mão. Da mesma
forma,  um telefone celular  passará  incólume pelo  portal  se estiver  introduzido  na
cavidade vaginal.

É de  concluir,  portanto,  que o emprego desses portais  não basta para  evitar  o
ingresso  clandestino  de  objetos  prejudiciais  à  segurança  da  instalação  penal.
Segundo especialistas  experientes  no  trato  com assuntos relacionados à  questão
carcerária, o equipamento adequado à monitoração de ingressos em presídios é o
portal  de  raios  X,  tal  como já  empregado em aeroportos  estrangeiros  de  grande
movimento de passageiros, em face dos altos riscos de atentados terroristas.

Sabemos dos prejuízos causados pelo ingresso clandestino de armas,  drogas e
telefones celulares em nossas penitenciárias: rebeliões, comércio ilícito, corrupção,
capacidade de gerenciamento da criminalidade externa a partir das celas da prisão.
Entendemos que os danos e prejuízos que decorrem desses atos, para a sociedade e
para  as  instituições,  não  diferem  significativamente  daqueles  provocados  por
atentados terroristas. Além de serem quantificados em números de mortes,  esses
prejuízos atestam e perpetuam a inutilidade das penas de privação de liberdade para
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os condenados considerados incorrigíveis. Há que tomar providências para evitar a
continuação desse estado de coisas, ainda que a um custo mais alto, pelo emprego
de tecnologia  de  detecção mais  sofisticada.  Em nosso entendimento,  as  mesmas
circunstâncias que justificaram a edificação, pela União, das chamadas penitenciárias
de segurança máxima,  também justificam o acréscimo de despesa decorrente  do
emprego dos portais de raios X, razão pela qual nos decidimos pela apresentação
deste projeto de lei.

A matéria de que trata a proposta se situa na esfera de competência do legislador
estadual. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, I, insere na órbita de
competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal a edição de
normas de direito penitenciário.

A Constituição Estadual, por sua vez, estabelece, no seu art. 10, VI, que compete
ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da
pessoa  e  do  patrimônio.  Acrescenta,  ainda,  no  art.  10,  XV,  “a”,  que  ao  Estado
compete legislar concorrentemente com a União sobre direito penitenciário.

Na  certeza  de  que  nossa  iniciativa  constitui  um  aperfeiçoamento  oportuno  e
relevante para o ordenamento jurídico federal, esperamos poder contar com o valioso
apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 102/2015
Dispõe  sobre  a  concessão  de  equipamento  binível  de  pressão  positiva  para

portadores de doenças neuromusculares na forma que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica instituído o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos

Portadores de Doenças Neuromusculares, destinado à cessão, por empréstimo, de
equipamento  binível  de  pressão  positiva  para  portadores  de  doenças
neuromusculares.

§ 1º - O objetivo do programa é melhorar a atenção à saúde dos portadores de
doenças neuromusculares, adotar medidas que permitam retardar a perda da função



721
____________________________________________________________________________

vital desses pacientes ou mesmo evitá-la, promover a melhoria de sua qualidade e
expectativa  de  vida  e,  ainda,  ampliar  o acesso à ventilação nasal  intermitente  de
pressão positiva quando ela for indicada.

§  2º  -  Será  fornecido  sistema  ininterrupto  de  energia  compatível  com  as
características  elétricas  do  equipamento  e  com  a  capacidade  para  mantê-lo  em
funcionamento por, no mínimo, seis horas, no caso de falta de energia.

Art.  2º  -  Para  a  cessão  a  que  alude  o  caput  do  art.  1º,  o  beneficiário  deverá
comprovar,  por  meio  de  laudo  médico,  a  indicação  emergencial  do  uso  do
equipamento e comprovar a impossibilidade de adquiri-lo ou alugá-lo.

Art. 3º - O beneficiário desta lei não poderá alienar o equipamento e, cessada a
necessidade de uso, deverá devolvê-lo ao órgão público concedente, para que seja
cedido a outra pessoa com a mesma patologia que ainda não tenha o equipamento.

Art.  4º  -  A  duração  do  procedimento  administrativo  com  vistas  a  conceder  o
empréstimo de equipamento binível de pressão positiva não poderá ultrapassar trinta
dias contados da data da solicitação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Inspirado na Portaria nº 1.370, de 3 de julho de 2008, do Ministério da

Saúde, este projeto visa melhorar as condições de vida das pessoas com doenças
neuromusculares que levam à fraqueza muscular generalizada, envolvendo membros
superiores  e  inferiores,  músculos  da  orofaringe  e  da  respiração,  e  acarretam
dificuldades para engolir, falar e respirar.

Esta  proposição  não  se  limita  a  beneficiar  as  pessoas  com  distrofia  muscular
progressiva, mas também portadores de outras doenças neuromusculares que, de
acordo com a fase de evolução de sua doença, tenham comprometimento da função
respiratória e convivam com outras situações clínicas, podendo, assim, se beneficiar
com a utilização de equipamentos que propiciem a ventilação nasal intermitente de
pressão positiva.

O equipamento binível de pressão positiva é um aparelho que promove ventilação
não invasiva. O seu uso tem como principal objetivo fornecer adequada troca gasosa
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e reduzir o trabalho da respiração em pacientes com insuficiência respiratória. Com
sua adoção, é possível retardar a perda da função vital dos pacientes portadores de
doenças neuromusculares ou mesmo evitá-la,  bem como promover  a melhoria da
qualidade e da expectativa de vida desses pacientes.

No caso dos pacientes com distrofia muscular em estágio avançado da doença, por
exemplo,  o  uso  do  equipamento  evita  a  evolução  para  um  quadro  de  falência
respiratória.  O  sucesso  é  tão  grande  que  tem  aumentado  em  até  dez  anos  a
expectativa de vida dos pacientes com distrofia muscular.

Para aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 103/2015

Dispõe sobre o registro de ocorrência em casos de desaparecidos civis, no âmbito
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Torna  obrigatório  o  registro  de  ocorrência  de  desaparecidos  civis,

imediatamente, no momento em que a informação for formalizada na Delegacia de
Polícia.

§ 1º - A polícia civil do Estado deverá investigar as denúncias relativas à omissão de
funcionários em realizar o procedimento contido no caput deste artigo.

§ 2º - O órgão responsável pela Segurança Pública do Estado deverá elaborar um
boletim de ocorrência específico para o registro do desaparecido civil.

Art. 2º - O órgão responsável pela segurança pública no Estado poderá promover
formação específica para os policiais, para atender a esse tipo de ocorrências.

Parágrafo  único  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar  convênio  com
instituições para promover a formação citada no caput deste artigo.

Art. 3º - Todas as delegacias do Estado de Minas Gerais deverão afixar cartazes
informando o conteúdo desta lei.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias,
consignadas em orçamento, suplementadas quando necessárias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O desaparecimento de pessoas tem sido um acontecimento frequente

no estado, demandando uma ação rápida do poder público, pois as primeiras horas
que sucedem ao desaparecimento são vitais para garantir a localização e a proteção
do desaparecido.

Infelizmente, em várias delegacias do Estado de Minas Gerais ainda há a cultura
equivocada de só realizar o registro de ocorrência em casos de desaparecimento,
depois  de  terem  passado  24  ou  48  horas,  mesmo no  caso  de  adultos.  No  que
concerne ao referido registro, envolvendo crianças e adolescentes, a Lei Federal nº
11.259, de 2005, determina que a investigação policial seja realizada imediatamente
após o recebimento da ocorrência.

Desse modo, consideramos necessária a aprovação deste projeto de lei, pois ele
será  uma  eficiente  ferramenta  para  garantir  a  eficiência  na  busca  de  cidadãos
desaparecidos no Estado.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 104/2015
Cria mecanismos de compensação para empresas e instituições prejudicadas por

obras públicas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Os  prejuízos  provocados  por  obras  públicas  serão  compensados  pela

respectiva instância governamental responsável pela contratação dos serviços.
§  1°  -  Em  caso  de  danos  materiais,  a  compensação  ocorrerá  a  partir  da

comprovação dos prejuízos confirmados por laudo técnico.
§  2°  -  Em  caso  de  redução  drástica  do  faturamento  do  estabelecimento,

comprovada por série histórica, o órgão governamental terá um prazo de até quatro
anos para realizar a compensação tributária ou financeira, com início a partir do ano
subsequente ao início das obras.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A execução de obras públicas é uma necessidade cada vez maior no

atual  estágio  de  evolução  da  sociedade,  que  exige  constantes  e  múltiplas
adequações, especialmente no que se refere a mobilidade urbana e infraestrutura.

É  inegável,  no  entanto,  que  determinadas  obras  prejudicam,  mesmo  que
temporariamente, diversos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. De
um  momento  para  outro,  o  empresário  se  vê  praticamente  inoperante,  com  um
canteiro de obras à sua frente e sem chance de ver seus clientes acessarem seu
ponto comercial.

Quando  ocorre  um  prejuízo  comprovado  na  atividade  econômica  do
estabelecimento,  material  ou  sob  a  forma  de  queda  no  faturamento,  é  prudente
preservar o poder de atuação do empresário, inclusive para evitar desempregos e
outros danos sociais.

A instância  governamental  não  pode  provocar  prejuízo  a  qualquer  membro  da
coletividade,  um princípio básico de solidariedade social.  Por isso, deve haver um
ressarcimento à pessoa que efetivamente perdeu ou que, comprovadamente, deixou
de ganhar durante ou após a execução da obra que prejudicou seu patrimônio.

Não pode ser qualquer suposição de prejuízo, pois isso inviabilizaria a execução de
obras por parte da administração pública. É preciso ocorrer um dano inquestionável e
dar-se tempo hábil para o ressarcimento.

Diante da grande importância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 105/2015
Proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar corte de fornecimento em

unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros doente cujo
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tratamento requeira o uso continuado de equipamentos que demandem consumo de
energia elétrica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A concessionária  de  energia  elétrica  fica  proibida  de  efetuar  corte  de

energia em unidade consumidora habitada por família que tenha entre seus membros
doente cujo tratamento requeira o uso continuado de equipamentos que demandem
consumo de energia elétrica.

Parágrafo  único  -  Para usufruir  do  benefício  desta  lei,  a  família  do  interessado
deverá  constar  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  governo federal  e
cumprir todos os requisitos necessários para comprovação da dependência prevista
no art. 1º.

Art. 2º - A concessionária que descumprir o disposto nesta lei ficará sujeita a multa
diária de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por
infração.

Art. 3º - A continuidade do fornecimento de energia elétrica não isenta o consumidor
do pagamento dos valores devidos à concessionária.

Art.  4º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  às  concessionárias  a
isenção de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação -  ICMS -  sobre  o fornecimento de  energia  elétrica para as  famílias
beneficiárias desta lei.

Art.  5º  -  A  isenção  prevista  no  art.  4º  fica  condicionada  ao  cadastro  da
concessionária com o registro das famílias beneficiadas e os valores de consumo de
energia elétrica das respectivas unidades consumidoras.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  O  fornecimento  de  energia  elétrica  é,  indiscutivelmente,  uma

necessidade especial para esse grupo, que, se não atendida, coloca em perigo a sua
sobrevivência, saúde ou segurança.

Esta proposição visa regulamentar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o direito
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ao fornecimento continuado de energia elétrica ao portador de doença ou patologia
cujo tratamento ou procedimento médico requeira o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que demandem o consumo dessa energia. Trata-se de
medida que visa proteger o cidadão que não pode se ver privado da prestação de tais
serviços, sob pena de ter sua vida colocada em risco.

Verifica-se a existência de inúmeros casos em que as concessionárias de energia
elétrica acabam por interromper a prestação de seus serviços em residências onde se
encontram portadores desse tipo de doença.

Portanto, visando proteger as famílias que necessitem constantemente do serviço,
objetivando que as condições necessárias de segurança e saúde se concretizem,
apresentamos esta proposição.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 106/2015

Dispõe  sobre  a  apresentação  de  artistas  de  rua  nos  logradouros  públicos  e  a
comercialização de produtos de sua autoria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As apresentações de natureza cultural realizadas por artistas de rua em

vias, cruzamentos, parques e praças públicas, no âmbito do Estado, observarão as
seguintes condições:

I  -  permanência transitória no bem público, limitada ao período de execução da
manifestação artística;

II  - gratuidade para  os  espectadores,  sendo permitidas doações  espontâneas  e
coleta mediante passagem de chapéu ou equivalente;

III - não impedimento da livre fluência do trânsito;
IV - respeito à integridade das áreas verdes e demais instalações do logradouro,

preservando-se os bens particulares e os de uso comum do povo;
V - não impedimento da passagem e da circulação de pedestres, bem como do

acesso a instalações públicas ou privadas;
VI  - não  utilização  de  palco  ou  de  qualquer  outra  estrutura  sem  a  prévia



727
____________________________________________________________________________

comunicação ou autorização junto ao órgão competente, conforme o caso;
VII - obediência aos parâmetros de incomodidade e aos níveis máximos de ruído

estabelecidos pela lei;
VIII - realização entre as 10 horas e as 22 horas;
IX  - não recebimento  de patrocínio privado que as caracterize  como evento  de

marketing, salvo no caso de projetos apoiados por lei de incentivo à cultura.
Parágrafo único - Durante as apresentações de que trata o  caput,  é  permitida a

comercialização  de  bens  culturais  duráveis  como  CDs,  DVDs,  livros,  quadros,
camisetas,  bonés,  chaveiros  e  peças  artesanais,  desde que  sejam de  autoria  do
artista ou dos grupos de artistas de rua em apresentação e respeitadas as normas
que regem a matéria.

Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei, são consideradas atividades de natureza
cultural passíveis de execução por artistas de rua, entre outras:

I - teatro;
II - dança individual ou em grupo;
III - capoeira;
IV - mímica;
V - estatuária viva;
VI - artes plásticas;
VII - malabarismo ou outra atividade circense;
VIII - música;
IX - manifestações folclóricas;
X - literatura e poesia, por meio de declamação ou exposição física das obras.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Constituição  Federal  determina,  em  seu  art.  215,  que  o  Estado

assegurará a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da
cultura  nacional.  Essa importante  garantia  da  Carta  Magna,  no  entanto,  é  muitas
vezes desrespeitada no que diz respeito à liberdade de manifestação dos artistas de
rua nas grandes e pequenas cidades de nosso Estado.
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Acreditamos que os óbices apresentados à livre expressão dos artistas de rua nas
cidades mineiras  devem-se,  em grande parte,  ao  lamentável  desconhecimento da
nossa sociedade e do poder público do valor artístico, simbólico e econômico desse
tipo de atividade cultural.

Há que se considerar, contudo, que a falta de regulamentação da matéria também
tem contribuído para que autoridades públicas desrespeitem os direitos culturais dos
artistas de rua e de seu público.

Esta  iniciativa  permitirá  que  músicos,  mímicos,  dançarinos,  repentistas,  artista
circenses, entre outros, possam se apresentar em ruas, parques e praças públicas,
respeitadas  certas  restrições,  como  os  limites  de  barulho  e  horário,  o  não
impedimento  da  passagem  de  carros  e  pedestres,  o  caráter  gratuito  das
apresentações e o cuidado com os bens públicos e as áreas verdes.

Ao estabelecer  diretrizes gerais  para as  apresentações artísticas  realizadas nas
ruas das nossas cidades,  esperamos assegurar  aos artistas  e ao povo mineiro o
pleno exercício da liberdade de manifestação artística, do direito ao trabalho e dos
direitos de produzir e fruir cultura.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 107/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Estado contratar seguro de vida para policiais
civis, bombeiros e policiais militares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  É  obrigatória  a  contratação de seguro  de  vida,  pelo  Estado  de  Minas

Gerais, para os integrantes da polícia civil, bombeiros e policiais militares.
Art. 2° - O prêmio do seguro de vida contratado deverá ser proporcional ao cargo do

policial civil ou ao posto ou graduação do bombeiro ou do policial militar segurado.
Art.  3°  -  Os  custos  de  contratação  e  renovação  do  seguro  previsto  no  art.  1°

correrão à conta das dotações orçamentarias estaduais próprias.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
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Fred Costa
Justificação: Com frequência nos deparamos, nos noticiários de rádio e televisão,

com  notícias  sobre  a  morte  de  policiais  civis,  bombeiros  e  policiais  militares,  no
cumprimento do seu dever profissional.

Por si sós, notícias dessa natureza já têm uma carga de tristeza elevada; porém,
por  trás  delas,  normalmente  há  um drama ainda maior,  que não é  conhecido  do
público: o drama da família do policial ou do bombeiro, que não só perde um ente
querido, mas também passa a sofrer dificuldades econômicas graves, uma vez que a
pensão  a  que  terão  direito,  de  valor  menor  que  a  remuneração  percebida  pelos
servidores estaduais em vida, geralmente é insuficiente para fazer frente às despesas
causadas pela morte e aos gastos já existentes no seu dia a dia.

Por essa razão, estamos propondo que seja obrigatória, no âmbito do Estado, a
contratação de um seguro de vida para os integrantes da polícia civil, bombeiros e
policiais militares.

Evidentemente, esse seguro não irá amenizar a dor da perda, porém servirá para
reduzir as consequências do evento trágico, permitindo que ao sofrimento causado
pela morte não venha se juntar o desespero da crise econômica.

Certo de que os ilustres pares irão concordar com a relevância dessa proposição,
espero contar com o apoio necessário para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 108/2015
Altera o art. 1º da Lei nº 14.925, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre

atendimento prioritário nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 14.925, de 19 de dezembro de 2003,

o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º e passando o
inciso III do caput do artigo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)
III - pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
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(…)
§ 2º - O atendimento prioritário a que se refere o inciso III do caput deste artigo será

realizado em caixa adequado à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, nos termos de regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Como é de conhecimento geral,  as pessoas com deficiência sofrem

diversas  dificuldades  rotineiras  em  razão  de  limitações  físicas  que  precisam  ser
superadas  frequentemente,  para  que  tenham  uma  vida  sem  qualquer  tipo  de
cerceamento.

Felizmente,  na atualidade, a sociedade tem compreendido melhor  os problemas
que enfrentam as pessoas com deficiência, havendo um amplo movimento no sentido
de  promover  a  constante  inclusão  dessas  pessoas  no  contexto  social,  visando
proporcionar-lhes uma participação ativa e a condição de agente transformador.

Paralelamente  à  conscientização  social,  surgiram  recursos  técnicos  que
possibilitam  amenizar-lhes  as  dificuldades  e  propiciar-lhes  maior  conforto,  por
intermédio da acessibilidade, nos termos preconizados no Decreto Federal nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004.

No  mesmo  sentido  do  movimento  social  e  legislativo  em  prol  de  uma  melhor
qualidade de vida  para  as  pessoas  com deficiência,  este projeto  de  lei  intenta  a
implantação  de  caixas  de  cobrança  adaptados  para  portadores  de  deficiência  e
pessoas com mobilidade reduzida.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- 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 109/2015

Proíbe a criação de animais para extração de peles e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a criação ou a manutenção de qualquer animal doméstico,

domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental com a finalidade de extração de
peles.
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Art. 2° - O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades:
I - pagamento de l.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por animal;
II - cassação do registro de inscrição estadual do criador, no caso de reincidência.
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos - Noraldino Júnior.
Justificação: A indústria de extração de peles é uma das práticas mais cruéis do

mundo.  Muitas  vezes,  os  animais  criados  para  essa  finalidade  são  mantidos  em
gaiolas  tão  pequenas  que  nem  permitem  sua  movimentação  adequada.  Esses
animais têm a sua curta vida submetida a maus-tratos pelo confinamento, ficando
dessa  forma  altamente  estressados,  com  transtornos  comportamentais,  e  muitas
vezes recorrem à automutilação e ao canibalismo.

A retirada  da  pele  é  ainda  mais  cruel.  Embora  alguns  criadores  informem  que
submetem  os  animais  a  anestésicos  ou  os  fazem  adormecer  com  éter,  a  triste
realidade  é  outra;  normalmente  os  animais  são  pendurados  pelo  rabo  tendo  em
seguida o pescoço torcido a um ângulo 90°. Muitos animais agonizam com o pescoço
deslocado, enquanto sua pele é retirada, estando ainda vivos.

Todos os anos,  a indústria  de peles  sacrifica milhões de animais.  Cada casaco
representa  a  morte  e  o  sofrimento  de  dezenas  deles.  Nem  mesmo  espécies
protegidas ou animais domésticos estão livres de tal crueldade.

Toda essa crueldade faz da moda que usa peles de animais imoral e injustificável.
Existe hoje no mercado grande variedade de peles sintéticas que proporcionam o
mesmo conforto térmico que as naturais, sendo até mais duráveis.

A Lei de Crimes Ambientais é clara em seu art. 32:
“Art.  32 -  Praticar  ato de abuso,  maus-tratos,  ferir  ou  mutilar  animais  silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1° - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
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§ 2° - A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal”.
É,  portanto,  a  prática  de  extração de peles  condenada em legislação federal  e

considerada crime.
Uma sociedade justa não pode permitir  que animais paguem com sua vida pela

vaidade humana. Trata-se de um movimento mundial que visa a eliminar o comércio
de roupas, acessórios e outros produtos vinculados a uma indústria que mantém a
prática de tortura de animais.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 110/2015
Obriga o estabelecimento responsável pela comercialização de bicicleta a registrar

o número de série do veículo no documento fiscal emitido ao consumidor e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  estabelecimento  responsável  pela  comercialização  de  bicicleta

obrigado a registrar  o número de série do veículo no documento fiscal emitido ao
consumidor.

Parágrafo  único  -  O  documento  servirá,  para  todos  os  fins  de  direito,  como
comprovante formal de propriedade do produto.

Art. 2º - Nenhuma bicicleta poderá ser comercializada no Estado sem o respectivo
número de série.

Art.  3º - A infração às disposições desta lei  acarretará ao responsável infrator a
pena de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais)  a  600  (seiscentas)  Ufemgs,  sempre  de  acordo  com  o  critério  da
proporcionalidade e razoabilidade.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
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Fred Costa
Justificação: As reclamações são recorrentes: o consumidor compra o bem, paga o

preço, e há omissão por parte do vendedor em fazer constar o número de série do
produto na nota fiscal. Posteriormente, o objeto é furtado, e a vítima, ao realizar o
registro da ocorrência, é informada pela polícia da inviabilidade de recuperação do
bem, tendo em vista a impossibilidade de restituí-lo ao proprietário ante a inexistência
de elemento que identifique e individualize o bem.

É  por  essa  razão  que  todo  e  qualquer  estabelecimento  responsável  pela
comercialização  de bicicleta  deverá  proceder  à  anotação  do  número  de série  da
mesma  no  documento  fiscal  emitido  ao  consumidor.  A  partir  da  anotação,  o
documento  servirá,  para  todos  os  fins  de  direito,  como  comprovante  formal  de
propriedade do produto. Para isso, parte-se da premissa de que nenhuma bicicleta
poderá ser comercializada no Estado sem o respectivo número de série.

É  importante  ressaltar,  no  entanto,  que  a  medida  não  representa  apenas  um
benefício ao consumidor,  mas também ao fornecedor,  já que, com a anotação do
número  de  série  em  documento  fiscal,  o  vendedor  se  garante  contra  eventual
responsabilização na esfera cível.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 111/2015
Assegura aos consumidores a possibilidade de solicitar cancelamento de serviço

pelos mesmos meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados a assegurar aos

consumidores a  possibilidade de solicitar  cancelamento  de  serviço pelos  mesmos
meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.

Art. 2º - Os prestadores de serviços mencionados no art. 1º ficam obrigados, ainda,
a facilitar o cancelamento do serviço por meio do telefone, da internet ou do correio.

Art.  3º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  como  prestação  de  serviços
continuados, sem prejuízo de outros similares:
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I - assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos;
II -  canais de televisão por assinatura, provedores de internet,  linhas telefônicas

fixas ou móveis, transmissão de dados e serviços acrescidos;
III - academias de ginástica e cursos livres;
IV - títulos de capitalização e seguros;
V - cartões de crédito e cartões de desconto.
Art.  4º  -  Os infratores ficam sujeitos  às  penalidades previstas  no art.  56 da Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É dever  do  Estado,  presente  na Constituição Federal,  o  bem-estar

social, assim como a prestação de serviços de qualidade à população. É importante
dizer que o Poder Legislativo tem o dever e a legitimidade de propor este projeto de
lei  com  base  nas  Constituições  Estadual  e  Federal.  A  defesa  dos  direitos  dos
cidadãos  do  Estado  -  é  justamente  com  essa  intenção  que  este  projeto  é
apresentado.  A proposição  tem  o  objetivo  de  assegurar  ao  consumidor,  quando
desistir  da  contratação de  algum  serviço,  as  mesmas  facilidades  encontradas  na
aquisição ou contratação de serviço de natureza continuada. Temos observado as
grandes dificuldades enfrentadas por consumidores ao solicitar o cancelamento ou a
cessação  de  serviços  contratados.  As  facilidades  na  aquisição  costumam  ser
proporcionais às dificuldades quando da finalização dos serviços. Quando os serviços
forem  contratados  por  telefone,  internet  ou  correio,  deverá  ser  permitido  que  o
cancelamento se dê da mesma maneira.

Compete a nós, deputados, fazer com que seja respeitado o direito de a população
receber  atendimento  de  qualidade.  O  projeto  apresentado  visa  oferecer  maior
segurança aos cidadãos, para que tenham seus interesses atendidos, dando assim
legitimidade de atuação ao Poder Executivo, fiscalizado por esta Casa.

Pelo exposto, solicito aos nobres colegas o devido apoio à aprovação do 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.
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PROJETO DE LEI Nº 112/2015
Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal simplificados.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O proprietário ou posseiro rural cuja propriedade ou posse tenha até 150ha

(cento e cinquenta hectares) com mais de 50% (cinquenta por cento) da área coberta
de  vegetação  submetida  a  regimes  de  preservação  permanente  e  reserva  legal
poderá apresentar no órgão competente plano de manejo florestal simplificado.

Parágrafo único - Considera-se plano de manejo florestal simplificado o documento
elaborado por profissional legalmente habilitado, segundo orientação técnica emitida
pelo órgão competente, que leve em consideração, no mínimo:

I - as características fisiográficas da propriedade;
II - a tipologia da cobertura vegetal;
III - a vocação produtiva da região em que a propriedade está inserida.
Art.  2°  -  Os  planos  de  manejo  florestal  simplificados  destinam-se  a  dotar  as

propriedades rurais mencionadas no art. 1° de instrumento voltado para a viabilização
de sua exploração econômico-social.

Art.  3°  -  Aos  proprietários  rurais  de  áreas  até  50ha  (cinquenta  hectares)  fica
assegurada,  em  conformidade  com  o  inciso  XIII  do  art.  248  da  Constituição  do
Estado, a gratuidade da assistência técnica pelo Estado, diretamente ou por meio de
empresa pública, para a elaboração do plano de manejo florestal simplificado previsto
nesta lei.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de
sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Inúmeros  produtores  rurais  do  Estado  de  Minas  Gerais  estão

obrigados a elaborar planos de manejo florestal para terem acesso à exploração de
parcelas de suas propriedades coberta por vegetação nativa. A exigência é legal e
necessária para a proteção do meio ambiente, ideal perseguido por todos nós.

Entretanto,  o Instituto Estadual  de Florestas  -  IEF -  tem demonstrado excessivo
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rigor  na  análise  e  na  aprovação  desses  planos,  deixando  pouca  margem  aos
proprietários  rurais  para  auferirem  rendimentos  mínimos  de  suas  terras.  Essa
dificuldade é especialmente notória nas propriedades que têm mais de 50% de sua
superfície  sob  regime  legal  especial,  como áreas  de  preservação permanente  ou
reserva legal.

Na  verdade,  o  plano  de  manejo  florestal  simplificado  para  as  hipóteses
mencionadas  no  projeto  atende  a  reivindicação  do  setor  agropecuário.  Nas
discussões ocorridas nesta Casa por ocasião da elaboração da atual lei de proteção à
biodiversidade e de política florestal em vigor, os produtores e posseiros rurais, além
de  outros  segmentos  diretamente  envolvidos  com  a  questão,  reclamavam  um
tratamento diferenciado por parte do IEF para as pequenas e médias propriedades no
tocante ao aproveitamento do solo para fins alternativos.

Como se sabe,  o plano de manejo florestal  é  um documento complexo e caro,
elaborado por técnico legalmente habilitado. Assim, é preciso criar  um mecanismo
alternativo para permitir a tais produtores explorar economicamente suas terras, sem
prejuízo para o meio ambiente. Por fim, a iniciativa legislativa está amparada no caput
do art. 65 da Constituição do Estado.

Por isso, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do projeto de lei que
apresentamos,  por  se  tratar  de  matéria  que  cria  uma  alternativa  técnica  para  a
viabilização econômica das propriedades rurais de pequeno porte.

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

PROJETO DE LEI Nº 113/2015
Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

- a entidade com reconhecimento  de utilidade pública que tenha recebido veículo
automotor  por  meio  de  convênio  com  órgãos  do  Poder  Executivo  Estadual  ou
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Federal, ficando o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, acrescido do
seguinte inciso XIX:

“Art. 3º - (...)
XIX - veículo de propriedade de entidade com reconhecimento de utilidade pública

que o tenha recebido por meio de convênio com órgãos do Poder Executivo Estadual
ou Federal.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A entidade com reconhecimento de utilidade pública presta serviços

que  necessitam  de  doações  de  bens  móveis  e  imóveis,  os  quais  proporcionam
conforto  e  efetividade aos  trabalhos  por  ela  realizados.  Ao realizar  convênio  com
essas entidades, o objetivo do Estado é facilitar suas atividades e, dessa forma, atuar
indiretamente na melhoria da qualidade de vida da parcela da população beneficiada.

Assim sendo, a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA - à entidade que tenha recebido veículo automotor por meio de convênio com
órgãos do Poder Executivo Estadual ou Federal é uma forma de facilitar e estimular
seu desenvolvimento social, bem como de complementar a ajuda já iniciada com a
doação do veículo. A cobrança desse imposto nesse caso parece não fazer sentido,
já que incide sobre veículo doado justamente para ajudar a entidade na realização de
seus trabalhos.

A isenção do IPVA nessa hipótese representaria  um custo a menos à entidade,
podendo o montante economizado ser usado na realização de outros projetos.

- 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 114/2015
Obriga as empresas responsáveis pela instalação de semáforos no Estado a utilizar

tecnologia que possibilite a continuidade de seu funcionamento em caso de queda de
energia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas responsáveis pela instalação de semáforos no Estado ficam
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obrigadas a instalar aparelhos dotados de sistema no break ou similar, à medida que
os semáforos atualmente instalados necessitem de substituição.

Art. 2° - Os órgãos estaduais competentes ficam responsáveis por elaborar relação
de locais que receberão, prioritariamente, novos semáforos.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: É uma cena comum vermos sinais desligados sempre que cai uma

chuva forte, com queda de energia, causando um verdadeiro caos no trânsito. Novas
tecnologias, entretanto, permitem que os semáforos continuem em funcionamento por
horas, mesmo em caso de queda de  energia. O uso desses sistemas se torna de
grande importância por evitar acidentes e o caos no trânsito.

A substituição  eletiva  dos  semáforos  possibilitará  que  as  principais  vias  sejam
privilegiadas no cronograma de trocas.

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

PROJETO DE LEI Nº 115/2015
Dispõe sobre atendimento prioritário aos conselhos tutelares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica assegurado aos conselhos tutelares prioridade nas solicitações de

registro de nascimento e de óbito, nos cartórios competentes, no âmbito do Estado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os conselhos tutelares estão autorizados a requisitar documentos, em

órgãos públicos, referentes a crianças e adolescentes, tendo em vista a natureza de
sua atividade, na defesa desses direitos.

Os cartórios têm o dever de atender às requisições dos conselheiros, nos termos do
que se encontra previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A celeridade nesse atendimento é de grande importância, o que torna necessário
criar mecanismos para que esses documentos sejam emitidos com rapidez.
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Esta proposta prevê o atendimento prioritário para os conselhos tutelares, quando
se tratar da solicitação de registro de nascimento e de óbito,  a fim de que essas
instituições possam cumprir com maior agilidade o seu dever funcional na defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes.

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

PROJETO DE LEI Nº 116/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do responsável técnico pela tabela

de informação nutricional constante nos rótulos dos produtos alimentícios fabricados
no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  rótulos  das  embalagens  dos  produtos  alimentícios  fabricados  no

Estado de Minas Gerais deverá ser identificado, de forma clara e de fácil leitura, o
responsável técnico pela tabela de informação nutricional.

Parágrafo único - A informação deverá seguir as normas previstas no Regulamento
Técnico  sobre Rotulagem editado pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -
Anvisa.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei acarretará ao infrator as seguintes
sanções, sem prejuízo de outras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor -
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:

I - advertência por escrito da autoridade competente;
II - multa de R$1.000,00 (mil reais) por infração, dobrada a cada reincidência, a qual

será  ajustada,  anualmente,  com base  na  variação do  Índice  Geral  de  Preços  do
Mercado - IGPM-FGV - ou por índice que vier a substituí-lo.

Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente,
inclusive  por  medida  cautelar,  antecedente  ou  incidente  de  procedimento
administrativo.

Art. 3º - As empresas a que se refere esta lei têm o prazo de cento e vinte dias para
se adaptarem às suas disposições.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: A informação é critério determinante para a aquisição de produtos e

afeta tanto os interesses dos consumidores, quanto a confiança que estes depositam
nos produtos que circulam no mercado.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 196, determina que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas  que visem à  redução do risco  de  doença e  de  outros  agravos  e  ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Inicialmente, verifica-se que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da Constituição
Federal,  compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao
consumo,  bem  como  responsabilizar-se  por  danos  causados  ao  consumidor.  O
mesmo  Texto  Constitucional  assegura  ao  Estado,  como  ente  federativo,  a
competência concorrente para legislar sobre defesa da saúde (art. 24, inciso XII).

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  manifestou  no  sentido  da
constitucionalidade de lei estadual que obriga a colocação de informação nos rótulos
de embalagens, na Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n° 14.861, de 2005,
do Estado do Paraná. Cabe ressaltar, igualmente, que de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, é assegurado ao
consumidor  o  direito  básico  à  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes
produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  qualidade,  características,
composição, qualidade e preço.

A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades  dos  consumidores,  o  respeito  à  dignidade,  saúde  e  segurança,  a
proteção dos interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e a harmonia das relações de consumo.

Destarte,  apesar  de o Código de Defesa do Consumidor  já  ser  uma importante
ferramenta em favor da parte mais vulnerável, suas regras são gerais, amplas. Logo,
torna-se imprescindível e fundamental a edição de uma lei estadual específica sobre
o tema abordado.

Os  rótulos  dos  alimentos  são  uma  importante  fonte  de  informações  para  os
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consumidores. Lendo o rótulo de um produto, pode-se saber se ele é contraindicado
para o consumo por pessoas com doenças específicas, se o produto é muito calórico,
se contém muito sal, gordura, ou elementos que possam trazer malefícios à saúde,
entre outras coisas. Além disso, rótulos podem servir para comparação de produtos
de  diferentes  fabricantes,  por  exemplo.  Mas  há  a  necessidade  da  indicação  do
responsável técnico pela tabela de informação nutricional para transmitir a segurança
necessária  aos  consumidores,  já  que  os  rótulos  das  embalagens  não  trazem  tal
indicação.

O  principal  objetivo  desta  proposição  é  garantir  a  confiabilidade  da  informação
completa sobre os produtos e seus componentes por meio da divulgação do nome do
responsável técnico, para que assim se concretize esse direito e se possibilite uma
melhor compreensão do que consumimos.

Para tanto, contamos com o apoio 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 117/2015
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Profissão de Cuidador de Idoso e

dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica instituída no âmbito do  Estado a Política Estadual  de Incentivo à

Profissão de Cuidador de Idoso, com o reconhecimento da profissão.
Art. 2° - Entende-se como cuidador de idoso todo aquele que desempenhe funções

dentro do ambiente domiciliar ou de instituição voltada para pessoas da terceira idade
e que, principalmente:

I - realize serviço de apoio emocional e convivência social do idoso;
II  -  preste  auxílio  na  realização  de  tarefas  relacionadas  a  higiene  pessoal,

administração  de  medicamentos,  rotinas  de  nutrição  e  ações  voltadas  para  a
manutenção e a prevenção do ambiente do idoso;

III  -  auxilie  nas  atividades  de  educação,  saúde,  cultura  e  lazer  do  idoso,
principalmente em sua locomoção e deslocamento;
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IV - preste auxílio ao idoso em instituições de longa permanência, hospitais, centros
de saúde, eventos culturais e sociais.

Parágrafo  único  -  Entende-se  como  instituições  de  longa  permanência  aquelas
destinadas a pessoas maiores de sessenta anos, voltadas para residência coletiva
com suporte  familiar  ou não e que possuam, no  mínimo,  condições de higiene e
segurança para os idosos.

Art. 3° - São objetivos principais da política de que trata esta lei:
I - proporcionar a divulgação da profissão de cuidador de idoso;
II - incentivar a formação de cuidadores de idosos, maiores de dezoito anos e com

no mínimo o ensino fundamental, com cursos voltados para a área e reconhecidos
por órgãos credenciados no Ministério da Educação;

III  -  proporcionar  maior  atenção  à  pessoa  maior  de  sessenta  anos  no  que  diz
respeito  aos  seus  direitos  e  deveres  ante  a  sociedade,  com  o  auxílio  de  um
profissional adequado;

IV  -  estimular o reconhecimento da profissão de cuidador de idoso por  meio de
palestras e cursos com esclarecimentos a respeito da profissão.

Art.  4°  -  Ficam  abrangidos  por  esta  lei  os  profissionais  inseridos  na  categoria
prevista na legislação em vigor no que diz respeito ao piso salarial devido.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposta  visa  a  contribuir  para  uma  das  mais  importantes

camadas da sociedade, ou seja, a da pessoa idosa. Muitos são aqueles que atuam
de maneira direta e dedicada aos idosos, proporcionando auxílio a essas pessoas.
Entretanto, a profissão de cuidador de idoso ainda não é devidamente reconhecida.
Com uma política estadual para incentivo e reconhecimento dessa profissão, muito
serão beneficiados esses profissionais.

É sabido e notório que nossa população envelhece mais e mais a cada dia. Existe a
perspectiva de chegarmos aos 35 milhões de idosos em menos de 20 anos no Brasil.
Assim, cresce o número de pessoas que se dedicam a cuidar de pessoas idosas. E
crescem também as estatísticas de pessoas que são abandonadas em asilos e nas
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ruas por não terem familiares que possam cuidar delas com tempo e dedicação total.
Por entender ser de grande valia termos em nosso estado uma política voltada para

o reconhecimento da profissão de cuidador de idoso, apresento esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 118/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação no boleto de pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - da alíquota adotada para seu
cálculo e do valor atribuído ao veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  O  boleto  de  cobrança  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA - deverá conter informações sobre a base de cálculo adotada e o
valor atribuído ao veículo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação: Em qualquer situação em que um pagamento é feito com base em

uma alíquota e em um valor determinado, as informações relativas a eles constam
nos boletos de pagamento; contudo, na cobrança do IPVA, o contribuinte é obrigado a
aceitar o valor que consta em seu boleto, tendo assim limitado o seu legítimo direito
de saber como o Estado chegou ao valor cobrado. O fato de esses dados estarem
disponíveis na internet não é suficiente para esclarecer as dúvidas do contribuinte,
pois, por várias razões, essa verificação é muito trabalhosa.

Por outro lado, disponibilizar esses dados não agrega nenhum trabalho extra ao
Estado,  tendo em vista  que ele já  possui  as  informações solicitadas,  tratando-se,
apenas, de dar mais transparência à cobrança efetuada.

Contamos com apoio de nossos nobres pares à aprovação desta proposição.
- 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 119/2015

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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.

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, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
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 frequentar o ensino
fundamental, ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que lhes
podem trazer transtornos psicológicos.

A procuradora da República Dra. Eugênia Gonzaga, em entrevista à  Folha de S.
Paulo, em 24/6/2012, 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”.

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, tratando-se de uma prática
abusiva e discriminatória.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- 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 120/2015

Cria o Programa Boa Visão na Terceira Idade e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  criado o Programa Boa Visão na Terceira Idade,  que consiste  na

avaliação  oftalmológica  anual  e no  consequente  tratamento  de  idosos a  partir  de
sessenta anos.

Art. 2° - O Programa Boa Visão na Terceira Idade atenderá em regime de mutirão.
Art. 3° - O Programa Boa Visão na Terceira Idade atuará de forma universalizada

dentro das faixas etárias especificadas, por meio da celebração de convênio entre a
prefeitura municipal interessada e o órgão competente do Poder Executivo.

Art. 4° - Caberá às prefeituras municipais conveniadas:
I  -  a  disponibilização de profissionais habilitados para a realização da avaliação

oftalmológica;
II  - o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde dos pacientes portadores de

doenças que requeiram tratamento;
III - a organização e o gerenciamento do programa;
IV - o mapeamento dos dados obtidos pelo programa para futuros estudos;
V - fornecimento de armações e lentes.
Art.  5°  -  O  atendimento  previsto  no  art.  2°  desta  lei  ocorrerá  em  locais

disponibilizados pelas prefeituras municipais, que ficarão encarregadas de dar ampla
publicidade ao evento, com antecedência mínima de quinze dias.

Art. 6° - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, dentro dos limites estabelecidos na
lei orçamentaria anual.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O Estatuto  do  Idoso afirma que o idoso goza de todos os  direitos

fundamentais  inerentes  à  pessoa  humana,  assegurando-lhe  as  oportunidades  e
facilidades para preservação de sua saúde, até mesmo obrigando o poder público a
assegurar-lhe a efetivação desses direitos por políticas sociais públicas que permitam
um  envelhecimento  saudável  e  com  dignidade.  Assegura-lhe  também  a  atenção
integral à saúde, incumbindo o poder público do fornecimento gratuito de próteses,
órteses e outros recursos.
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O  Programa  Boa  Visão  na  Terceira  Idade  tem  como  objetivo  a  melhoria  da
qualidade de vida dos idosos, por meio da detecção e do tratamento de doenças
oftalmológicas e também do fornecimento de armações e lentes.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 121/2015
Dispõe sobre a proibição da fabricação, do uso e da comercialização de agrotóxico

2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a fabricação, o uso e a comercialização de agrotóxico que

contenha em sua fórmula o ingrediente ativo 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) em todo
o território do Estado.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) foi desenvolvido nos anos 40.

É um herbicida seletivo que ficou conhecido por ter sido utilizado na guerra do Vietnã
pelos Estados Unidos. Esse produto, associado ao 2,5-T, constitui o agente laranja,
utilizado como desfolhante das florestas vietnamitas para facilitar  a penetração do
exército americano e como arma química contra a população.

Décadas  depois,  o  Vietnã  ainda  sofre  as  consequências  do  agente  laranja,
responsável, por exemplo, por malformações fetais e mortes, deixando sequelas em
muitas famílias.

No Brasil,  em 2013,  o Ministério Público Federal  encaminhou recomendação de
reavaliação toxicológica do 2,4-D à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Em 2014, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Núcleo de Estudos
Agrários e Desenvolvimento Rural, encaminhou à Anvisa um parecer técnico sobre o
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2,4-D elaborado pelo  Grupo de Estudos  em Agrobiodiversidade,  que entre  outras
conclusões, afirmou: “Há informação científica suficiente para comprovar que o 2,4-D
pode  ser  incluído  nas  categorias  de  produto  genotóxico,  toxicidade  do  sistema
reprodutivo,  neurotóxico  e  desregulador  endócrino”.  O  produto  é  proibido  na
Dinamarca, Suécia e Noruega.

O 2,4-D tem como característica a tendência de se espalhar no ar mais do que
herbicidas, podendo atingir pomares e outros cultivos localizados nas proximidades
das  lavouras  onde  é  aplicado,  bem  como  em  áreas  residenciais.  Tem  causado
fitotoxicidade  em  plantas  como videiras,  gerando problemas  socioeconômicos  em
comunidades  rurais.  Estudos  indicam  que  o  produto  é  tóxico  para  macro  e
microrganismos  benéficos  à  fertilidade  dos  solos,  afetando  também  predadores
naturais e causando desequilíbrio ecológico.

Uma vez  que  o  produto  apresenta  sérios  riscos  à  saúde  e  ao  meio  ambiente,
apresentamos  este  projeto  de  lei,  com  a  finalidade  de  proteção  da  saúde  da
população e da biodiversidade. Esperamos, portanto, contar com o apoio dos colegas
deste Parlamento para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 122/2015
Institui parâmetros para a criação de estrada-parque no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  instituídos  os  parâmetros  para  a  criação  de  estrada-parque  no

Estado.
Art. 2º - Considera-se estrada-parque a via automotiva que possua atributos que

compatibilizem sua utilização com a preservação dos ecossistemas locais e a fruição
da paisagem e dos valores culturais e que fomentem a educação ambiental, o turismo
consciente,  o  lazer  e  o  desenvolvimento  socioeconômico  da  região  onde  está
inserida.

Parágrafo único - A estrada-parque pode ser construída no interior de uma ou mais
unidades de conservação.

Art. 3º - Na implantação e na gestão da estrada-parque, deverá ser observado o
seguinte:
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I - traçado: deve seguir o curso que cause o menor impacto possível, reduzindo ao
máximo  as  interferências  no  meio  físico,  tais  como  cortes  de  taludes,  aterros,
drenagens de áreas úmidas, cruzamentos de cursos d'água;

II  -  contenções de encostas e cortes de taludes:  devem respeitar  ao máximo a
geologia e a geomorfologia locais e provocar o menor impacto paisagístico possível;

III  -  pavimentação:  deve  compatibilizar  as  necessidades  de  tráfego  com  as
especificidades  físicas  locais,  tais  como  relevo,  clima,  geologia,  geomorfologia,
hidrologia e outras e priorizar a utilização de materiais que se harmonizem com as
características naturais e culturais da região;

IV - redutores de velocidade: podem ser instalados para a adequação da velocidade
em determinados trechos;

V - ciclovia e via para pedestres: na medida do possível, devem ser previstas no
projeto,  unindo  pontos  de  parada,  mirantes  naturais,  em  trechos  que  visem  às
interpretações  natural  e  histórica,  prevendo-se,  ainda,  quando  necessário,  a
segurança dos pedestres;

VI - mirantes naturais: sempre que houver paisagens notáveis e as condições locais
permitirem, devem ser feitos recuos que permitam estacionamento para observação;

VII - pontos de parada: podem ser feitos, se as condições permitirem, recuos com
estacionamento para acesso a serviços de alimentação, área de lazer, de descanso e
de convivência;

VIII  -  ocupação  lindeira:  deve  ser  evitada  e,  desde  que  imprescindível,  ocorrer
apenas em trechos já  alterados pela ação antrópica,  privilegiando,  se for  o  caso,
atividades voltadas para o turismo ecológico e rural, o lazer e a valorização ambiental
do  entorno,  sendo  vedada  a  instalação  de  engenhos  publicitários  ao  longo  da
estrada-parque;

IX - guaritas: podem ser erguidas guaritas e estruturas similares para controle do
acesso de veículos, limitando sua passagem, quando necessário;

X - zoopassagens: nos trechos situados no interior de unidades de conservação de
proteção integral,  ou em outros  considerados necessários,  devem ser  construídas
estruturas  que  permitam  a  passagem  segura  da  fauna  sob  ou  sobre  a  estrada-
parque, de forma a garantir-lhe o fluxo gênico e a integridade física;
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XI - pórticos: devem ser colocados na entrada e na saída do trecho atravessado
pela  estrada-parque,  indicando  o  seu  nome,  o  percurso,  os  órgãos  envolvidos  e
outras informações úteis aos visitantes;

XII  -  centro  de  visitantes:  deve disponibilizar  informações  sobre  os  atrativos  da
região e sobre outros temas pertinentes;

XIII  -  sinalização:  além da sinalização rodoviária  normal,  deve haver  sinalização
interpretativa acerca dos atrativos da região, sendo vedada a poluição visual;

XIV - conselho gestor: a estrada-parque poderá ter um conselho gestor de caráter
consultivo, formado por membros dos órgãos envolvidos, da sociedade e da iniciativa
privada, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único - Observada as peculiaridades regionais, pode o órgão competente
exigir que sejam obedecidas outras características estruturantes ou de gestão, além
das previstas nos incisos I a XIV deste artigo.

Art. 4º - Será estimulado e promovido o turismo ecológico e cultural ao longo da
estrada-parque, como forma de valorizar os atributos naturais e históricos presentes
numa região e aliar o seu desenvolvimento socioeconômico à preservação ambiental.

Art. 5º - O interessado no estabelecimento de uma estrada-parque deverá realizar
inventário prévio dos atributos naturais, paisagísticos, históricos, culturais, turísticos e
recreativos da região atravessada pela via proposta, de forma a reunir elementos que
justifiquem a sua instituição.

Art. 6º - O projeto de estabelecimento de uma estrada-parque, acompanhado do
inventário  dos atributos  da região,  será submetido  ao órgão estadual  responsável
pela gestão de áreas protegidas para avaliação.

§ 1º - O órgão de trânsito com jurisdição sobre a via sempre será ouvido a respeito
da proposta de criação da estrada-parque.

§  2º  -  A proposta  de  criação será  publicamente  divulgada pelos  meios  oficiais,
facultando-se a manifestação de interessados.

Art. 7º - Aprovada a proposta, o órgão estadual responsável pela gestão de áreas
protegidas  editará  o  ato  de  criação e  estabelecerá  as  regras  para  implantação e
gestão da estrada-parque.

Art.  8º  -  O órgão estadual  responsável  pela gestão de áreas protegidas poderá
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firmar termo de cooperação com o proponente da estrada-parque, o órgão gestor da
unidade  de  conservação  afetada,  entidades  da  iniciativa  privada  interessadas  na
preservação e na promoção do meio ambiente e do patrimônio cultural e o órgão
rodoviário  competente,  visando  a  viabilizar  a  sua  implantação  e  promover  a  sua
adequada gestão.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  estrada-parque  compreende  áreas  onde  as  belezas  naturais  e

culturais são especialmente protegidas, com o objetivo de assegurar a apreciação da
paisagem por pessoas que por ali trafegam em veículos automotores, a cavalo, a pé
ou  de  bicicleta,  inserindo  a  presença  humana  numa  área  natural  de  maneira
compatível com a proteção dos atributos naturais e culturais da região.

A estrada-parque deve normalmente promover o turismo e o tráfego ao longo de
sua  extensão,  para  o  proveito  dos  amantes  da  natureza  e  das  tradições  locais.
Também  serve  para  a  promoção  e  a  diversificação  de  opções  econômicas  de
subsistência destinadas aos proprietários rurais, aos trabalhadores do campo e aos
comerciantes em geral, fomentando o turismo de qualidade, que não prescinde de
pousadas, hotéis, restaurantes, lojas de artesanato, agências de turismo, etc.

No Brasil, diversos estados já regulamentaram a forma de instituição das estradas-
parques,  mas  em  Minas  Gerais,  apesar  do  seu  enorme  potencial  para  a  sua
instalação, elas ainda não foram regulamentadas, o que evidencia uma lacuna a ser
colmatada, a fim de possibilitar maior proteção e promoção dos valores ambientais e
culturais do Estado.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Transporte para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 123/2015

Dispõe sobre a criação e a implantação do programa Escola Sustentável e do selo
de mesmo nome na rede escolar do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam criados no âmbito da rede escolar do Estado:
I - o programa Escola Sustentável, do qual podem participar todas as instituições de

educação básica do Estado, públicas ou privadas;
II  -  o selo Escola Sustentável,  concedido às escolas que aderirem ao programa

Escola Sustentável e que comprovarem o cumprimento das atividades sugeridas pelo
programa.

Art. 2º - O escopo do programa Escola Sustentável é fazer com que as escolas,
sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias:

I  -  realizem  a  implantação  de  políticas,  práticas  e  ações  que  visem  ao
desenvolvimento sustentável, de modo a contemplar as necessidades da comunidade
escolar sem que se desrespeite o planeta;

II - incentivem todos os frequentadores das escolas à adoção de hábitos e atitudes
voltadas  à  preservação  dos  recursos  naturais  e  à  construção  de  um  espaço
ecologicamente sustentável.

Art.  3º  -  No  âmbito  do  programa Escola  Sustentável,  as  instituições  de  ensino
poderão promover, entre outras atividades a serem sugeridas pela ampla comunidade
escolar:

I - atitudes voltadas ao controle do consumo de água e energia elétrica, objetivando
à economia de recursos naturais;

II - coleta seletiva de óleo e resíduos sólidos, objetivando à reciclagem de materiais;
III - oficinas de manipulação de materiais recicláveis e reciclados;
IV - preservação das áreas verdes existentes nas escolas e nos seus entornos;
V  -  ações  que  visem  ao  incentivo  da  produção  e  do  consumo  de  alimentos

orgânicos;
VI - cultivo de hortas e pomares;
VII  -  projetos  especificamente  orientados  ao  atendimento  das  necessidades  da

comunidade escolar e da comunidade na qual a escola estiver inserida;
VIII - palestras temáticas abertas a toda a comunidade, sempre atinentes à ecologia

e à sustentabilidade.
§ 1º - As atividades descritas nos incisos deste artigo deverão ser conduzidas pelo

corpo docente das instituições de ensino, facultada ainda a participação de monitores,
dos pais e dos responsáveis.
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§ 2º  -  As  instituições  de  ensino  que aderirem  ao  programa Escola  Sustentável
deverão formar um comitê misto para responder pela organização e pela implantação
do referido programa nas respectivas instituições, com a participação de ao menos
dois alunos e quatro professores.

§  3º  -  As  instituições  de  ensino  que aderirem  ao  programa Escola  Sustentável
poderão firmar convênios, acordos e parcerias com outras instituições, públicas ou
privadas, com o objetivo de viabilizar o cumprimento das ações, práticas e atividades
descritas neste artigo.

Art.  4º  -  As  escolas  que  aderirem  ao  programa  Escola  Sustentável  e  que
comprovarem a adoção da maior parte das práticas e atividades descritas no art. 3º
receberão o selo Escola Sustentável, emitido pela Secretaria de Estado de Educação,
e poderão ainda adicionar os dizeres Escola Sustentável à designação da instituição
de ensino.

Art.  5º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  será  o  órgão  competente  para
proceder à articulação do programa Escola Sustentável e à avaliação das escolas no
que  diz  respeito  ao  cumprimento  das  ações,  práticas  e  atividades  necessárias  à
obtenção do selo Escola Sustentável.

Parágrafo único - Para os fins do que trata o  caput deste artigo, a Secretaria de
Estado de Educação deverá compor um comitê gestor especialmente designado para
tratar dos assuntos relativos ao programa e ao selo Escola Sustentável,  podendo,
para tanto, convidar  membros de instituições científicas, acadêmicas ou de outros
órgãos da administração pública para participar do comitê.

Art.  6º  -  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias,
contados a partir da data de sua publicação.

Parágrafo  único  -  A regulamentação  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá
estabelecer, entre outras conformações:

I - os meios de divulgação do programa;
II - os critérios necessários à obtenção do selo Escola Sustentável pelas instituições

de ensino participantes do programa;
III - o logotipo do selo Escola Sustentável;
IV - a estrutura e o funcionamento do comitê gestor de que trata o parágrafo único

do art. 5º;
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V - o modo pelo qual será feita a avaliação das escolas que aderirem ao programa.
Art.  7º  -  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  das

dotações orçamentárias já consignadas no orçamento vigente.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta propositura tem como finalidade possibilitar às escolas refletirem

sobre  os  aspectos  ambientais  presentes  em  seu  cotidiano,  bem  como  sobre  as
iniciativas capazes de constituir um espaço ecologicamente sustentável.

A adoção  de  ações  de  sustentabilidade  garante  em  médio  e  longo  prazos  um
planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida,
inclusive  a  humana.  Garante  ainda  os  recursos  naturais  necessários  para  as
próximas gerações, possibilitando a manutenção desses recursos naturais (florestas,
matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras
gerações.

O  fundamental  é  permitir  que  todos  os  envolvidos  (diretores,  coordenadores,
professores,  funcionários  administrativos,  alunos  e  pais)  incorporem  ao  cotidiano
atitudes voltadas à preservação dos recursos naturais.

Ser  ecologicamente  sustentável  significa  apostar  em  desenvolvimento  e  adotar
medidas que não desrespeitem o planeta no presente e satisfaça as necessidades
humanas sem comprometer o futuro da Terra e das próximas gerações.

As iniciativas da escola são fundamentais para promover  a conscientização dos
alunos, os futuros adultos que tomarão conta do planeta.

A questão ambiental é um assunto cada vez mais em pauta na sociedade e pode
estar integrada às práticas cotidianas de uma escola. Esse é o jeito mais eficaz de
transmitir o aprendizado necessário sobre meio ambiente e sustentabilidade.

Ressaltamos que este projeto não acarretará custos para o Estado, pois as escolas
utilizarão orçamento próprio e promoverão parcerias com a comunidade e a iniciativa
privada.  Além  disso,  uma  vez  aprovado  e  implantado,  propiciará  imensuráveis
benefícios  não  só  para  a  escola,  mas  para  toda  população,  razões  pelas  quais
contamos com o apoio e o voto favorável das senhoras deputadas e dos senhores
deputados.
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- 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 124/2015
Dispõe sobre o ressarcimento de créditos não utilizados em compras pela internet.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que exploram a comercialização de produtos pela internet e

que  disponibilizam  a  conversão  de  valores  pagos  em  créditos  ficam obrigadas  a
restituir aos consumidores os créditos não utilizados em caso de compra com valor
inferior ao crédito.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo se aplica às compras realizadas
diretamente  pelo  consumidor  ou  aquelas  realizadas por  terceiros  para  crédito  em
nome de beneficiário cadastrado pelo site para lista de presentes.

Art. 2º - A devolução de que trata esta lei será feita em uma das seguintes formas, à
escolha do consumidor:

I - depósito bancário em conta pessoal do consumidor;
II - créditos para compras futuras;
III - estorno do valor na fatura do cartão de crédito.
Art. 3º - As empresas que exploram a comercialização de produtos pela internet

deverão disponibilizar orientação aos consumidores sobre o direito de devolução e
demais providências previstas nesta lei, em suas páginas na internet, de forma clara
e de fácil visualização.

Art. 4º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades da
Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem por objetivo coibir uma prática comum entre os

sites de comércio de produtos, que, em sua maioria, possibilitam aos consumidores
disponibilizar lista de presentes para acesso e consumo por seus convidados.

No  momento  do  resgate  dos  produtos,  essas  empresas  convertem  o  valor  em
crédito  quando  da  sua  indisponibilidade  em  estoque,  ou  ainda  à  opção  do
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consumidor.  Porém, quando do resgate do crédito,  essas empresas se recusam a
devolver aos consumidores os valores pagos e não utilizados. Este projeto visa coibir
tal prática estabelecendo formas para devolução dos valores pagos e resguardando o
direito dos consumidores.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio 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 125/2015
Dispõe sobre a proibição do uso de hidróxido de amônio em alimentos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido no Estado o uso de hidróxido de amônio em alimentos.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará aos estabelecimentos

responsáveis a aplicação de multa no valor equivalente a 2.000 Ufemgs (duas mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), computadas em dobro em caso de
reincidência.

Parágrafo único - A penalidade de multa prevista no caput não elide a aplicação das
demais cominações administrativas e penais  previstas  para a hipótese do uso de
substâncias nocivas à saúde do consumidor, inclusive as disposições da Lei n° 8.078,
de  11  de  setembro  de  1990,  além  das  determinadas  pela  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária e vigilâncias sanitárias locais.

Art. 3º - A regulamentação desta lei caberá ao Poder Executivo de cada município,
que  definirá  o  detalhamento  técnico  necessário  ao  seu  fiel  cumprimento,  à  sua
fiscalização  e  à  aplicação  da  penalidade  prevista  no  art.  2°,  em  caso  de
descumprimento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O hidróxido de amônio é extremamente nocivo à saúde humana. Por

liberar  amônia,  causa  irritação  dos  olhos,  da  pele,  das  mucosas  e  do  aparelho
respiratório  superior.  Nos  Estados  Unidos,  essa  substância  foi  proibida  de  ser
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adicionada aos alimentos, e diversas redes de fast food deixaram de utilizá-lo.
A  intensidade  dos  efeitos  provocados  pelo  composto  depende  do  tempo  de

exposição  e  pode  variar  de  leves  irritações  até  sérias  lesões.  Se  inalado,  pode
provocar  dificuldades  respiratórias,  queimaduras,  espasmo  brônquico,  edema
pulmonar, retenção da urina, entre outros distúrbios; o contato com a pele e os olhos
pode  ocasionar  dor,  rubor,  irritação  e  até  queimaduras  graves;  se  ingerido,  pode
causar corrosão do esôfago e inflamação do peritônio (camada serosa responsável
pela redução do atrito entre as vísceras), tendo como sintomas: dores na boca, tórax
e  no  abdome,  vômitos,  tosse  e  desmaio.  Repetidas  exposições  ao  hidróxido  de
amônio geralmente causam tosse, respiração ruidosa e ofegante, laringite e bronquite
crônica. Os principais órgãos afetados pela contaminação por  esse produto são o
estômago  e  os  pulmões.  O  hidróxido  de  amônio  não  é  tido  como  substância
cancerígena, mas é muito prejudicial à saúde.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 126/2015
Dispõe sobre a política estadual  de conscientização e orientação sobre o Lúpus

Eritematoso Sistêmico - LES - e Lúpus Eritematoso Discoide - LED - e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Conscientização e Orientação sobre o

Lúpus Eritematoso Sistêmico - LES - e o Lúpus Eritematoso Discoide - LED.
Art.  2º  -  A  Política  Estadual  de  Conscientização  e  Orientação  sobre  o  Lúpus

Eritematoso Sistêmico - LES - e o Lúpus Eritematoso Discoide - LED - compreende
as seguintes ações:

I  -  campanha  de  divulgação  sobre  o  lúpus  eritematoso  sistêmico  e  o  lúpus
eritematoso discoide, tendo como objetivos:

a) elucidação sobre as características das moléstias e seus sintomas;
b)  informações  sobre  as  precauções  a  serem  tomadas  pelos  portadores  das

moléstias;
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c) orientação psicológica e suporte para portadores e familiares;
d) tratamento médico adequado;
e) confecção e distribuição de cartazes, panfletos e folders sobre as características

das moléstias e seus sintomas;
f) criação de campanhas de prevenção sobre o lúpus eritematoso sistêmico e o

lúpus eritematoso discoide;
II - implantação, através de órgãos competentes, de sistema de coleta de dados

sobre os portadores das patologias integrado com os hospitais públicos, postos de
saúde e entidades privadas de saúde, objetivando:

a)  obter  elementos  informadores  sobre  a  população  atingida  pelas  moléstias,
contribuindo para o aprimoramento das pesquisas científicas do setor;

b) detectar os índices de incidência das moléstias no Estado;
c) contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas do setor;
III  -  firmar  convênios  com  outros  órgãos  públicos,  entidades,  associações  e

empresas  de  iniciativa  privada,  sempre  que  necessário,  a  fim  de  estabelecer
trabalhos conjuntos acerca do lúpus eritematoso sistêmico e do lúpus eritematoso
discoide.

Art. 3º - O Estado, na forma estabelecida em lei, proporcionará aos portadores do
lúpus  eritematoso  sistêmico  e  do  lúpus  eritematoso  discoide  acesso  a  todo
medicamento necessário ao controle das moléstias.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias no
que couber, a contar da data da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto que apresentamos propõe um conjunto de ações destinadas

a aperfeiçoar o atendimento aos portadores de lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus
eritematoso discoide.

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune sistêmica caracterizada
pela  produção  de  autoanticorpos,  formação  e  deposição  de  imunocomplexos,
inflamação em diversos  órgãos  e  dano tecidual.  A etiologia  do  lúpus  eritematoso
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sistêmico  permanece  ainda  pouco  conhecida,  porém  se  sabe  da  importante
participação  de  fatores  hormonais,  ambientais,  genéticos  e  imunológicos  para  o
surgimento da doença. A doença afeta indivíduos de todas as raças, sendo 9 a 10
vezes mais frequente em mulheres durante a idade reprodutiva. As lesões de pele
são  comuns  e  podem  ser  variadas.  A  maioria  dos  pacientes  apresenta
fotossensibilidade  após  exposição  à  radiação  solar  ou  artificial  (lâmpadas
fluorescentes ou halógenas). A clássica lesão em asa de borboleta é identificada por
eritema malar e no dorso do nariz, preservando o sulco nasolabial. As úlceras orais e
nasais, em geral indolores, são achadas em cerca de um terço dos pacientes.

O  lúpus  eritematoso  discoide  é  abordado  como  uma  forma  de  manifestação
cutânea associada ao lúpus eritematoso sistêmico, sendo a sua forma isolada, sem
manifestações  sistêmicas,  considerada  uma  doença  dermatológica.  As  manchas,
lesões e úlceras orais são provocadas pela sensibilidade ao sol e luz, e os pacientes
com fotossensibilidade devem evitar a exposição ao sol, tornando imprescindível a
utilização de filtros e protetores solares. As lesões do lúpus discoide manifestam-se
por placas eritematosas cobertas por uma escama aderente, envolvendo comumente
o couro cabeludo, as orelhas, a face e o pescoço. Inicialmente, essas lesões são
hiperpigmentadas e evoluem com uma área central atrófica, com ausência de pelos.

Pelas fundamentações acima expostas, considerando a abrangência social que a
proposição proporcionará aos portadores dessa doença autoimune, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 127/2015
Obriga os fornecedores de serviços no Estado a informarem antecipadamente por

escrito ao consumidor a interrupção ou o cancelamento de cobrança na modalidade
de débito em conta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os fornecedores de serviços estabelecidos no Estado ficam obrigados a

comunicar  antecipadamente  ao  consumidor  a  interrupção  ou  o  cancelamento  de
cobrança na modalidade de débito em conta.
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§ 1º - A comunicação deverá ser impressa e conter o motivo, a data e a hora da
interrupção ou do cancelamento.

§ 2º - O documento a que se refere o § 1º deverá ser enviado ao consumidor no
mínimo  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da  interrupção  ou  do  cancelamento  da
cobrança, no endereço indicado no contrato ou no cadastro realizado pelo fornecedor.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei dentro do prazo estabelecido acarretará a
aplicação das sanções previstas no capítulo VII da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os fornecedores de serviços, incluindo as instituições financeiras, em

determinados  casos  impõem  ao  consumidor  situações  constrangedoras,
desrespeitando  a  legislação.  Por  diversas  vezes,  encontramos  reclamações
referentes  à  falta  de  informações  e  comunicação  a  que  os  fornecedores  vêm
submetendo os consumidores mineiros.

Todo ato, que poderá ser prejudicial ao consumidor, deve ser comunicado a ele com
antecedência,  para  que  possa  tomar  as  medidas  cabíveis.  Assim,  em  relação  à
interrupção ou ao cancelamento de cobrança de determinado serviço autorizado em
débito em conta, o fato deve ser informado antecipadamente.

É sabido  que determinados fornecedores de serviços interrompem ou cancelam
unilateralmente  cobranças  autorizadas  em  débito  em  conta,  trazendo  assim
transtornos e danos financeiros aos consumidores.

Pelos  motivos  ora  aduzidos,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 128/2015
Institui o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e

Para-atletas e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento

de Atletas e Para-atletas, o qual tem por objetivo proporcionar a todas as pessoas
oportunidades para praticar esportes, de forma a contribuir para ampliar e qualificar
as perspectivas de desenvolvimento da personalidade, do caráter, da sociabilização,
do senso de vida em grupo e das ações conjuntas, inclusive aquelas de natureza
solidária.

Art. 2° - O Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e
Para-atletas desdobra-se em dois programas:

I - Programa de Incentivo à Prática de Esportes;
II - Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas.
Art.  3°  -  O  Programa  de  Incentivo  à  Prática  de  Esportes  é  de  natureza

socioeducativa  inclusiva  e  visa  motivar  e  levar  à  prática  de  esportes  o  maior
contingente  possível  de  pessoas,  de  todas  as  faixas  etárias  e  camadas  sociais,
portadoras ou não de deficiências, e sua organização dará especial ênfase a crianças
e adolescentes.

§ 1° - Será organizado o Sistema de Orientação Geral para que todas as pessoas
participantes recebam instruções quanto à prática de exercícios físicos úteis para seu
cotidiano, necessárias para praticar esportes e que são as mesmas para todas as
modalidades esportivas.

§ 2° - As atividades do Programa de Incentivo à Prática de Esportes poderão ser
organizadas a partir  das escolas públicas e particulares, clubes, espaços públicos
destinados  à  prática  esportiva,  associações  de  bairros,  entidades  voltadas  ao
atendimento de segmentos específicos ou característicos da sociedade.

§  3°  -  Poderão  ser  organizados  campeonatos  nos  âmbitos  municipal,
microrregional, macrorregional e estadual.

§ 4°  -  Todas as modalidades esportivas serão disponibilizadas às pessoas com
deficiência e às pessoas da terceira idade, sob orientação de pessoal técnico apto.

Art. 4° - O Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas será organizado
e desenvolvido  a  partir  da  ação de  profissionais  habilitados  a  identificar  pessoas
dotadas de potencial atlético para o desenvolvimento de suas aptidões, com vistas a
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integrarem  equipes  de  prática  de  esportes  de  competição  em  geral,  incluídos  os
esportes olímpicos ou aqueles estritamente profissionais.

§ l ° - Serão organizados polos regionais de desenvolvimento de atletas e para-
atletas,  com  infraestrutura  de  instalações,  equipamentos,  materiais,  alojamento,
alimentação, saúde, saúde esportiva e de profissionais, entre outras.

§ 2° - São condições obrigatórias para o atleta ou para-atleta integrar o Programa
de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas:

I - estar matriculado em curso escolar regular;
II - frequentar regularmente a escola;
III - manter todas as notas com média igual ou superior à exigida para aprovação.
§ 3° -  Para que seja cumprido o disposto no parágrafo anterior,  os polos serão

articulados a pelo menos uma escola pública para atender aos atletas e para-atletas.
§ 4°  -  Os polos  serão dotados de infraestrutura de acessibilidade e do que for

necessário  ao  desenvolvimento  dos  para-atletas,  inclusive  profissionais
especializados em práticas paraesportivas e especialistas para o suporte necessário
aos para-atletas.

Art. 5° - Para atingir as finalidades desta lei, o Estado poderá celebrar convênios
com entidades públicas e privadas.

Art. 6° - Em regulamento, o Poder Executivo estabelecerá política de incentivos,
mediante bonificação tributária, às pessoas físicas e jurídicas que invistam no Projeto
Mineiro  de  Prática  de  Esportes  e  Desenvolvimento  de  Atletas  e  Para-atletas  que
obedeçam aos seguintes parâmetros mínimos:

I  -  bonificação  tributária  escalonada  e  inferior  a  duas  vezes  o  valor
comprovadamente investido pelo beneficiário;

II  -  crédito  representado  por  um  bônus  nominativo,  transferível  por  endosso
nominal,  emitido  pela  Fazenda Pública  do  Estado,  resgatável  após  transcorrido  o
prazo de um ano de sua emissão;

III - resgate mediante pagamento de obrigações de qualquer natureza que tenha o
titular do bônus para com a Fazenda Pública do Estado.

Art. 7° - Para os fins do disposto nos §§ 2° e 3° do art. 4° desta lei, o Estado poderá
celebrar convênios com instituições privadas de ensino, com vistas a instituir  uma
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política de bolsa de estudos para os integrantes do Programa de Desenvolvimento de
Atletas e Para-atletas.

Art.  8°  -  As  despesas  com a  execução desta  lei  correrão à  conta  de  dotações
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2015.
Fred Costa
Justificação: O sentimento, o pensamento, a conduta, acrescidos da aspiração por

ter e ser, de cada cidadão, constituem a determinante de como sente, pensa, age e
aquilo  que  aspira  ter  e  ser  uma sociedade.  Assim,  cada  indivíduo  necessita  ser
construído a partir de uma sólida base familiar e social, na qual adquira estruturação
afetiva e moral, bem como a educação e a instrução, que lhe permitam desenvolver
uma harmônica sociabilização. A harmonia e o equilíbrio social não resultarão de uma
ação individual, dos esforços de alguns, ou desse ou daquele currículo escolar. É um
trabalho para todos aqueles que exaltam a união, a solidariedade e a fraternidade
entre os integrantes da sociedade, e não apenas o campo mesquinho e primitivo dos
confrontos, das lutas e dos combates de uns contra os outros, com o objetivo de uma
pessoa impor derrota a outra. Se quisermos um futuro onde o horizonte da sociedade
seja iluminado pela liberdade e pelo humanismo, de maneira a inspirar uma vida em
sociedade cultora da harmonia e da paz, a permitir  que a vida dos indivíduos seja
permeada por solidariedade, fraternidade e justiça, então devemos agir para que esse
futuro seja construído. A sociedade é constituída por pessoas que ao mesmo tempo
são  dotadas  de  talentos,  incapacidades,  aptidões,  limitações,  capacidades,
insuficiências, e assim por diante, razão pela qual devemos ampliar a consciência do
valor social oriundo da diversidade das características que possuem os indivíduos de
uma sociedade. É necessário retomar o fundamento original da sociedade, segundo o
qual  nela  todos  os  indivíduos  contribuem  com  suas  capacidades,  habilidades  e
talentos para que cada um, e a sociedade com um todo, em função de seus objetivos,
se realizem da forma mais ampla possível.

Nada enseja tão bem a combinação de todos os elementos aqui alinhados como
necessários para desenvolver os fundamentos mais saudáveis da vida em sociedade
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quanto a prática de esportes,  onde se somam as características e peculiaridades
específicas de cada participante, de forma a constituir uma única mente em um único
corpo em função do objetivo fixado. É exatamente com a finalidade de estimular em
todas as pessoas a prática de esportes, assim como de estabelecer processos de
identificação  de  talentos  esportivos,  para  que  os  talentos  identificados  sejam
desenvolvidos, tanto de atletas como de para-atletas, que se objetiva a instituição do
Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas. A
prática  esportiva  é  fonte  de  grande  contribuição  para  a  construção  do  caráter,  o
desenvolvimento da personalidade e a estruturação da consciência social, permitindo
a construção de uma nova ordem social, inspirada na liberdade, na fraternidade, na
solidariedade  e  na  justiça,  além  de  trazer  benefícios  diretos  para  a  saúde,  a
consequente melhoria na qualidade de vida e o afastamento de inúmeros jovens da
senda  da  dependência  de  drogas.  Além  disso,  destaque-se  ainda  o  potencial
econômico de tais  investimentos,  considerando-se aí que as atividades esportivas
representam uma massa expressiva das atividades econômicas aqui e pelo mundo,
envolvendo toda a cadeia produtiva, sem contar a atuação de profissionais de todos
os ramos de atividades - atletas, técnicos,  engenheiros e tantos outros. A vitória no
campo  do  desenvolvimento  humano  que  alcança  a  sociedade  que  investe  no
desenvolvimento de práticas esportivas e de atletas de competição fará com que ela
esteja sempre no topo de todos os pódios.

Temos, pois, que a proposição em tela consubstancia uma boa possibilidade de se
porem em marcha as ações dos elementos estruturais indispensáveis para fixar de
forma predominante em cada indivíduo os valores essenciais da vida social, com o
que estará aberto o caminho para a concretização da sociedade por nós almejada.

Por tudo o quanto aqui foi exposto, concitamos os membros deste Parlamento a
aprovar este projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 263/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.919/2014.
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Nº 264/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.796/2013.

Nº  265/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 679/2011.

Nº  266/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 722/2011.

Nº  267/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 723/2011.

Nº  268/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 778/2011.

Nº 269/2015, do deputado Gustavo Valadares e outros, em que solicitam a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei nº 5.497/2014.

Nº  270/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 839/2011.

Nº  271/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.623/2014.

Nº  272/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 842/2011.

Nº  273/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.620/2014.

Nº  274/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.001/2011.

Nº  275/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.015/2011.

Nº  276/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.047/2011.

Nº  277/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.048/2011.

Nº  278/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.327/2011.
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Nº  279/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.361/2011.

Nº  280/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.372/2011.

Nº  281/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.453/2011.

Nº  282/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.485/2014.

Nº  283/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.537/2011.

Nº  284/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.266/2014.

Nº  285/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.565/2011.

Nº  286/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.569/2011.

Nº  287/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.686/2011.

Nº  288/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.690/2011.

Nº  289/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.724/2011.

Nº  290/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.753/2011.

Nº  291/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.793/2011.

Nº  292/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.810/2011.

Nº  293/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.825/2011.
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Nº  294/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.986/2011.

Nº  295/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.997/2011.

Nº  296/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.998/2011.

Nº  297/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.211/2014.

Nº  298/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.091/2014.

Nº  299/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.095/2011.

Nº  300/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.969/2014.

Nº  301/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.131/2011.

Nº  302/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.165/2011.

Nº  303/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.174/2011.

Nº  304/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.330/2011.

Nº  305/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.377/2011.

Nº  306/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.460/2011.

Nº  307/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.479/2011.

Nº  308/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.956/2014.
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Nº  309/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.498/2011.

Nº  310/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.499/2011.

Nº  311/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.518/2011.

Nº  312/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.553/2011.

Nº  313/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.585/2011.

Nº  314/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.627/2011.

Nº  315/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.686/2011.

Nº  316/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.732/2011.

Nº  317/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.790/2012.

Nº  318/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.787/2012.

Nº  319/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.934/2014.

Nº  320/2015,  dos  deputados  Fred  Costa  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.838/2012.

Nº  321/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.839/2012.

Nº  322/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.840/2012.

Nº  323/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.855/2012.
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Nº  324/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.874/2012.

Nº  325/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.875/2012.

Nº  326/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.876/2012.

Nº  327/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.878/2012.

Nº  328/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.933/2012.

Nº  329/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.941/2012.

Nº  330/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.081/2012.

Nº  331/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.902/2014.

Nº  332/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.134/2012.

Nº  333/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.896/2014.

Nº  334/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.200/2012.

Nº  335/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.264/2012.

Nº  336/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.294/2012.

Nº  337/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.333/2012.

Nº  338/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.355/2012.
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Nº  339/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.356/2012.

Nº  340/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.359/2012.

Nº  341/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.378/2012.

Nº  342/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.384/2012.

Nº  343/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.498/2012.

Nº  344/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.526/2012.

Nº  345/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.593/2012.

Nº  346/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.612/2012.

Nº  347/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.683/2012.

Nº  348/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.764/2013.

Nº  349/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.776/2013.

Nº  350/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.897/2013.

Nº  351/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.947/2013.

Nº  352/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.955/2013.

Nº  353/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.219/2013.
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Nº  354/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.230/2013.

Nº  355/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.245/2013.

Nº  356/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.271/2013.

Nº  357/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.276/2013.

Nº  358/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.314/2013.

Nº  359/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.318/2013.

Nº  360/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.419/2013.

Nº  361/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.420/2013.

Nº  362/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.421/2013.

Nº  363/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.651/2013.

Nº  364/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.663/2013.

Nº  365/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.697/2013.

Nº  366/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.765/2013.

Nº  367/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.821/2013.

Nº  368/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.864/2014.
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Nº 369/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita a realização de
fórum técnico para discutir a judicialização da saúde. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações
- É  também  encaminhada  à  presidência  comunicação  do  deputado  Bonifácio

Mourão.
Questões de Ordem

O deputado Wander Borges - Primeiro, quero saudar  o pessoal  das ocupações.
Sejam bem-vindos a esta Casa. Sr.  Presidente, quero lhe abraçar carinhosamente
pelo gesto  de  grandeza de V.  Exa.  Isso já  era esperado de V.  Exa.  Na verdade,
esperamos isso dos grandes nomes. Parabéns! Também quero aqui, de público, pedir
desculpas ao deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado.

O presidente - Agradeço a V. Exa. a generosidade. Com a palavra, pela ordem, o
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Presidente, em primeiro lugar, gostaria de questionar
por que o painel hoje não está registrando o tempo do orador até agora. Quero saber
se há algum defeito nele.

O presidente - O tempo destinado à leitura e aprovação da ata foi ultrapassado em
decorrência dessas circunstâncias.

O deputado Rogério Correia - Vejo que agora ele foi ligado. Não entendi isso. Quero
saudar os que lutam pela moradia em Belo Horizonte. Sejam também bem-vindos
aqui à Assembleia. Trata-se de uma luta que em nossa capital já foi recebida pela
Assembleia Legislativa por muitas vezes, mas não foi solucionada. Várias ocupações
que temos nas cidades não tiveram respostas ainda do poder público, embora muitas
promessas já tenham sido feitas. Já fizemos aqui uma série de audiências públicas
com  vários  deles,  e  isso  sempre  foi  protelado.  Como  a  Assembleia  Legislativa
recentemente  discutiu  a questão de auxílio-moradia,  tão  falado na imprensa,  isso
suscita  daqueles  que  lutam  por  moradia  um  pedido  de  responsabilidade  e  uma
necessidade de resposta do Poder Legislativo e do Poder Executivo ainda não dada.
Então, em primeiro lugar, quero apoiar essa luta e parabenizá-los. Queria solicitar
também que pudéssemos apresentar junto com a liderança um pedido de audiência
pública  para  recebê-los  mais  uma  vez  e  debater  esse  tema.  Vou  apresentar  o
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requerimento.  Conversei  com a  presidenta da  Comissão  de Participação Popular,
deputada Marília Campos, para que possamos marcar uma audiência imediatamente
para tratar mais uma vez desse assunto que eles trazem aqui e que é pertinente.
Pediria a V. Exa. também que pudesse receber uma comitiva dos que vieram aqui,
para que esse assunto seja tratado na Assembleia Legislativa com a necessidade, a
prudência  e  a  velocidade  que  requer  o  caso  da  ausência  de  moradia  em  Belo
Horizonte. Então é isso, presidente, que eu gostaria de dizer antes que a reunião
terminasse.

O presidente - Registrem as palavras do deputado Rogério Correia. Oportunamente
tomaremos  as  providências.  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o  deputado  Sargento
Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  pela  ordem.  Não  há  quórum
suficiente, portanto, peço encerramento de plano da reunião.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a extraordinária de terça-feira,  dia  3 de março,  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 será publicada na edição do dia
3/3/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2014
Às 20h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  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
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comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.616/2014, em
turno único, do qual designou como relator o deputado Fabiano Tolentino. 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 5.436, 5.529 e 5.559/2014 (relator: deputado Fabiano Tolentino);
5.454 e 5.564/2014 (relator: deputado Inácio Franco); e 5.590/2014 (relator: deputado
Romel Anízio),  que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  9.013 e  9.061/2014.
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, 31 de janeiro de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/2/2015

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os
deputados João Magalhães, Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem, Gustavo Corrêa,
Luiz Humberto Carneiro e Paulo Lamac (substituindo o  deputado Cabo Júlio,  por
indicação da liderança do bloco formado pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas
representações partidárias do PRB, do PCdoB, PTdoB, do Pros e do PR), membros
da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,
deputado Luiz Humberto, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser
lida  por  se  tratar  da  primeira  reunião  da  comissão,  que  se  destina  a  eleger  o
presidente e o vice-presidente.  Registram-se as candidaturas dos deputados João
Magalhães  para  presidente  e  Agostinho  Patrus  Filho  para  vice-presidente.
Submetidos à votação pelo processo nominal, cada um por sua vez, foram eleitos
para presidente e vice-presidente, respectivamente, os deputados João Magalhães e
Agostinho Patrus Filho, por unanimidade. O presidente ad hoc proclama o resultado
da eleição e declara empossado como presidente o deputado João Magalhães,  a
quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  presidente  empossa  o  vice-presidente,
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deputado Agostinho Patrus Filho. A presidência fixa as reuniões ordinárias para as
terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2015.
Agostinho Patrus Filho, presidente - Cabo Júlio - Cristina Corrêa - Fábio Cherem -

Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 11/2/2015

Às  15h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
Wander Borges e Arlen Santiago (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva, por
indicação  da  liderança  do  Bloco  Verdade  e  Coerência),  membros  da  supracitada
comissão. Está presente,  também, o deputado Anselmo José Domingos.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente  e  fixar  o  dia  e  o  horário  das  reuniões  ordinárias.  A seguir,  anuncia  o
registro da candidatura dos deputados Fred Costa e Wander Borges para presidente
e vice-presidente, respectivamente. Feita a votação pelo processo nominal,  ambos
são eleitos, por unanimidade, para os respectivos cargos, votando pela comissão os
deputados  Fred  Costa,  Wander  Borges  e  Arlen  Santiago.  O  presidente  ad  hoc,
deputado Wander Borges, proclama o resultado da eleição, declara empossado como
presidente o deputado Fred Costa e passa-lhe a direção dos trabalhos. O presidente
eleito,  deputado  Fred  Costa,  empossa  o  deputado  Wander  Borges  como  vice-
presidente. A presidência estabelece as terças-feiras, às 10 horas, como dia e horário
para  as  reuniões  ordinárias  da  comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Fred Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Noraldino Júnior.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 12/2/2015
Às 10h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Rogério  Correia,  Thiago  Cota  e  Tito  Torres,
membros  da  supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente  ad
hoc, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e informa que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião da comissão. A presidência informa que a
reunião se destina a  eleger  o  presidente e o vice-presidente.  A seguir,  anuncia o
registro das candidaturas dos deputados Tiago Ulisses, para presidente, e Vanderlei
Miranda, para vice-presidente. Submetidas as candidaturas à votação pelo processo
nominal, cada uma por sua vez, são eleitos por unanimidade. A seguir, o presidente
ad  hoc,  deputado  Vanderlei  Miranda,  proclama o  resultado  da  eleição  e  declara
empossado como presidente o deputado Tiago Ulisses, a quem passa a direção dos
trabalhos. O presidente agradece a confiança nele depositada e declara empossado
como vice-presidente o deputado Vanderlei Miranda. Ato contínuo, a presidência fixa,
em comum acordo com os membros da comissão, o dia e o horário das reuniões
ordinárias para as quartas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Arnaldo Silva - Felipe Attiê - Rogério Correia -Thiago

Cota - Tito Torres -Vanderlei Miranda.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 12/2/2015

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os
deputados Celinho do Sinttrocel e Dirceu Ribeiro, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente  ad hoc, deputado Dirceu Ribeiro, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente
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e o vice-presidente e fixar dia e horário das reuniões ordinárias. A seguir, anuncia o
registro  da  candidatura  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  para  presidente  e  da
deputada Geisa Teixeira para vice-presidente. Submetida à votação pelo processo
nominal, ambos são eleitos, por unanimidade, para os respectivos cargos, votando
pela comissão a deputada Geisa Teixeira e os  deputados Celinho do Sinttrocel  e
Dirceu Ribeiro. O presidente ad hoc, deputado Dirceu Ribeiro, proclama o resultado
da eleição, declara empossado como presidente o deputado Celinho do Sinttrocel e
passa-lhe a direção dos trabalhos. O presidente eleito, deputado Celinho do Sinttrocel
empossa a deputada Geisa Teixeira como vice-presidente. A presidência fixa dia e
horário  para  as  reuniões  ordinárias  da  comissão  às  quartas-feiras,  14h30min.
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 fevereiro de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Geisa Teixeira - Tito Torres.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO
USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/2/2015
Às 11h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Antônio  Jorge,  Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e  Léo
Portela,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente  ad hoc, deputado Antônio Jorge, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão, a qual se destina
a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados
Antônio Jorge para presidente e Missionário Márcio Santiago para vice-presidente.
Submetidos à votação pelo processo nominal, cada um por sua vez, foram eleitos
para presidente e vice-presidente, respectivamente, os deputados Antônio Jorge e
Missionário  Márcio  Santiago,  por  unanimidade.  O  presidente  ad  hoc proclama  o
resultado  da  eleição  e  declara  empossado  como  vice-presidente  o  deputado
Missionário  Márcio  Santiago,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  vice-
presidente  empossa  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge.  A presidência  fixa  as
reuniões  ordinárias  para  as  terças-feiras,  às  14h30min.  Cumprida  a  finalidade  da
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reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2015.
Antônio Jorge, presidente - Léo Portela - Leandro Genaro.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 20/2/2015
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Paulo  Lamac,  Douglas  Melo,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Noraldino  Júnior,
membros  da supracitada comissão.  Está presente,  também,  o deputado Sargento
Rodrigues.  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 apreciar matéria constante da pauta e a discutir e
votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios do Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig, (31/1/2015)
e do Sr.  Marco Antônio  de  Rezende Teixeira,  secretário  de Casa Civil  (5/2/2015).
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 51, 54, 55, 57,
62 a 89/2015 e 90/2015 com a Emenda nº 1, do deputado Sargento Rodrigues, que
solicita seja o presente requerimento encaminhado também ao Comandante-Geral da
Polícia Militar, e nºs 91 a 101/2015. 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 28/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a situação das entidades de direito privado denominadas caixas
escolares, pertencentes às municipalidades do Estado;

nº 29/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a organização da educação indígena no Estado;
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nº 30/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a situação das escolas família agrícola, em particular no que diz
respeito ao seu financiamento;

nº 31/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais;

nº 32/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Educação pedido de providências para regularização e manutenção dos
pagamentos às instituições privadas de ensino que oferecem cursos do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - e Pronatec - no Estado;

nº 33/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as políticas de capacitação para os profissionais de educação do
Estado;

nº 34/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para
regulamentar a Lei Estadual nº 13.453, de 2000, que autoriza a criação do programa
Ronda Escolar no Estado e tem por objetivo promover a segurança de estudantes,
professores e servidores dos estabelecimentos de ensino;

nº 35/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada visita
desta comissão em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável  ao  Município  de  Extrema  para  conhecer  as  iniciativas  do  referido
município na preservação do meio ambiente, especialmente o projeto Conservador
das Águas;

nº 36/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o ensino religioso no Estado;

nº 37/2015,  da deputada Ione Pinheiro, em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  o  funcionamento  das  Associações  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais - Apaes - na educação especial do Estado, tendo em vista a saída de
profissionais decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar
nº 100, de 2007;

nº 38/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater o tema "Educação no campo", no âmbito do Estado;
nº 39/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a oferta de educação profissional na rede estadual;
nº 40/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para
impedir o cancelamento das aulas do turno da noite na Escola Estadual Ordem e
Progresso;

nº 41/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Plano Estadual de Educação;

nº  42/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a experiência pedagógica da Escola da Serra;

nº  43/2015,  do  deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
audiência pública para debater a revisão do Plano Estadual de Educação;

nº 44/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado e à Secretaria de Educação pedido de providências para a
aprovação e realização da reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Francisco
Weber, no Município de São João do Oriente;

nº 45/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para que seja realizado
concurso  público  para  preenchimento  de  cargos  públicos  vagos  na  Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes;

nº 46/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para que envie a folha
de desenvolvimento da carreira, incluindo a ficha financeira, de todos os servidores
atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de
2007,  no que se refere aos profissionais  da educação básica da Universidade do
Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  e  Unimontes  e  aos  cedidos  às  instituições
conveniadas (Apaes e congêneres);

nº  47/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública  para  debater  a  educação  e  a  aprendizagem  inclusiva  para  alunos  com
necessidades educacionais especiais no Estado;
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nº 48/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a importância da atuação das Apaes na educação especial do
Estado;

nº 49/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os resultados do processo de absorção e a situação atual das
unidades e dos cursos incorporados à Uemg;

nº 50/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a necessidade de provimento de novas vagas para professores
em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de
2007;

nº 51/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  educação  profissional  na  rede  estadual,  bem  como  a
continuidade  do  Programa  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  e  sua
articulação com o Pronatec;

nº 52/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada visita desta
comissão às Escolas Estaduais Ana Salles e Central, no Município de Juiz de Fora,
para verificar as condições de infraestrutura e logística e a situação do corpo docente,
bem como dos alunos que frequentam as referidas escolas;

nº 53/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os resultados do programa Universidade Aberta e Integrada de
Minas  Gerais,  bem como a  possibilidade de expansão da rede para os  próximos
anos;

nº 54/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as razões da não realização da avaliação do Plano Decenal de
Educação Estadual de dois em dois anos pelo Poder Executivo, conforme determina
a Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que o instituiu;

nº 55/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o monitoramento da Lei Estadual nº 17.348, de 2008, que dispõe
sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado;

nº 56/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater as perspectivas de atuação do Estado para a reformulação do
ensino médio;

nº 57/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  andamento  das  obras  e  a  previsão  para  a  conclusão  do
Complexo Cidade das Águas, com a instalação de laboratórios de alta complexidade;

nº 58/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a ampliação da taxa líquida de escolarização, o enfrentamento
da distorção idade-série e a evasão escolar no Estado;

nº 59/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a reformulação dos currículos do ensino médio;

nº 60/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os rumos, a partir  da nova gestão governamental,  do projeto
Cidade  da  Ciência  e  do  Conhecimento,  que  integrava  o  Programa  Estruturador
Tecnologia e Inovação Rumo à Sociedade do Conhecimento;

nº 61/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Sistema Mineiro de Inovação;

nº 62/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os desdobramentos da declaração de inconstitucionalidade da
Lei Complementar nº 100, de 2007;

nº 63/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a atualização da legislação que trata da carreira e remuneração
e a compatibilização do orçamento do Estado, bem como da política de formação e
capacitação  e  a  implementação  do  piso  salarial  profissional  nacional  para  os
profissionais do magistério público da educação básica;

nº 64/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica e a implementação
de projetos desse tema;

nº 65/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita desta
comissão ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, nesta capital;

nº 66/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater as políticas, os planos e os programas de iniciativa do poder
público e de entidades não governamentais da modalidade de educação profissional
e tecnológica.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência 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 fevereiro de 2015.
Douglas Melo, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
os deputados Doutor Jean Freire, Emidinho Madeira e Fábio Cherem, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidenta  ad hoc,  deputada
Marília Campos, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por
ser a primeira reunião da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a
eleger o presidente e o vice-presidente e a fixar o horário das reuniões ordinárias. Ato
contínuo, a presidenta comunica o recebimento dos requerimentos de candidatura da
deputada Marília Campos, para o cargo de presidenta da comissão, e do deputado
Doutor Jean Freire, para o cargo de vice-presidente. Realizada a votação, são eleitos,
por  unanimidade,  a  deputada  Marília  Campos  para  o  cargo  de  presidenta  e  o
deputado Doutor Jean Freire para o cargo de vice-presidente. A presidenta  ad hoc
empossa o vice-presidente eleito e lhe passa a direção dos trabalhos da comissão. O
vice-presidente Doutor Jean Freire empossa a presidenta eleita, que retoma a direção
dos trabalhos e apresenta sugestão de dia e horário para realização das reuniões
ordinárias da comissão, que são fixadas às quinta-feiras, às 10 horas. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2015.
Marília Campos, presidente - Fábio Cherem - Geisa Teixeira.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 26/2/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Bonifácio Mourão em que notifica o falecimento do Sr. Antor Santana,

ocorrido em 24/2/2015, em Governador Valadares. (- Ciente. Oficie-se.)
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