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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 12/2/2015

Às 11h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos
Arantes, Fábio de Avelar e Roberto Andrade, membros da supracitada comissão. Está
presente,  também,  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o
presidente ad hoc, deputado Roberto Andrade, 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 e a fixar o
dia  e  o  horário  das  reuniões  ordinárias.  Ato  contínuo,  o  presidente  comunica  o
recebimento dos requerimentos de candidatura do deputado Antônio Carlos Arantes,
para o cargo de presidente da comissão, e do deputado Felipe Attiê, para o cargo de
vice-presidente.  Realizada  a  votação,  são  eleitos,  por  unanimidade,  o  deputado
Antônio Carlos Arantes, para o cargo de presidente, e o deputado Felipe Attiê, para
vice-presidente.  O  presidente  ad hoc empossa o  presidente  eleito  e  lhe  passa a
direção dos trabalhos da comissão. O presidente apresenta sugestão de dia e horário
para  realização das  reuniões  ordinárias  da  comissão,  que são fixadas  às  terças-
feiras,  às  15  horas.  A presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2015.
Antônio  Carlos  Arantes,  presidente  -  Felipe  Attiê  -  Fábio  de  Avelar  -  Roberto

Andrade - Wander Borges.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 24/2/2015

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres  (substituindo  o  deputado  Gustavo
Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Elismar  Prado,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
de e-mail do Sr. Wanderson Velasco de Abreu, encaminhado por meio do Fale com a
Assembleia, em que reclama da interpretação dada pela Secretaria de Fazenda em
relação à Lei nº 13.465, de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de
deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Comunica também o
recebimento de ofício do Sr. Yuri Rafael Della Giustina, secretário nacional substituto
de  Acessibilidade  e  Programas  Urbanos,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em
20/2/2015.  Passa-se  à  3ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência,
para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  89/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para debater a situação da pessoa com deficiência nos presídios,  cadeias
públicas e similares no Estado;

nº 90/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada reunião de
audiência  pública  para  debater  a  cinoterapia  (terapia  que  utiliza  cães  como
instrumento terapêutico) como método terapêutico para pessoas com deficiência e a
ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado;

nº 91/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  no Município de Pouso Alegre, em audiência pública, os direitos da
pessoa com deficiência e sua repercussão em toda a região Sul do Estado;

nº  92/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Educação com a finalidade de discutir temas relativos à pessoa com
deficiência;

nº  93/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria  de  Saúde  com  a  finalidade  de  discutir  temas  relativos  à  pessoa  com
deficiência;

nº  94/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
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Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social com a finalidade de discutir temas
relativos à pessoa com deficiência;

nº 95/2015, dos deputados Duarte Bechir, Elismar Prado e Bonifácio Mourão, em
que solicitam seja encaminhado ao governador  do Estado pedido de informações
sobre a paralisação das obras dos hospitais regionais no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  em
25/2/2015, às 15 horas, com a finalidade de discutir e votar proposições da comissão,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 59/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em análise, o deputado Celinho do Sinttrocel requer ao
presidente da Assembleia Legislativa menção à publicação na Folha de S. Paulo dos
poemas  Totem para homo zapping e  4 quartetos,  de Fabrício Marques, nos anais
desta Casa.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 13/2/2015 e encaminhado
a este órgão colegiado para  receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “b”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo integrar ao arquivo histórico desta Casa

menção à publicação do poeta Fabrício Marques no caderno  Ilustríssima do jornal
Folha de S. Paulo em 1º/2/2015. Segundo o autor, o requerimento em análise busca
reafirmar o profícuo trabalho do poeta e evidenciar a necessidade de maior espaço
nos meios de comunicação para a poesia.

O jornalista e professor universitário Fabrício Marques é natural de Manhuaçu e foi
diretor do suplemento literário do jornal  Minas Gerais  (2004). Organizou o livro Dez
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conversas/Diezcharlas (edição bilíngue português-espanhol, Gutenberg, 2004), com
entrevistas  a  dez  poetas  brasileiros  contemporâneos.  Também  publicou  livros  de
poesia (Marquises, em 1992; Samplers, editora Relume Dumará, 2000; Meu pequeno
fim, Scriptum, 2002) e de ensaio (Aço em flor: a poesia de Paulo Leminski, Autêntica,
2001).

Fabrício Marques teve seus trabalhos incluídos em importantes antologias literárias,
como  Na virada do século: poesia de invenção no Brasil (organizada por  Cláudio
Daniel  e Frederico Barbosa,  Landy,  2002),  Poesia em movimento  (organizada por
Jorge Sanglard, Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora,  2002),  Oíro de
Minas (organizada por Prisca Agustoni e publicada na Coleção Pasárgada, Ardósia,
2007) e Prévia Poesia (organizada por André Dick, Risco Editorial, 2010). O trabalho
do poeta também integra a antologia  Os cem menores contos brasileiros do século
(organizada  por  Marcelino  Freire,  Ateliê  Editorial,  2004).  Recentemente,  o  autor
publicou obras dirigidas ao  público infanto-juvenil:  O pequeno livro de  recordes e
Zoológico de Sofia.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame é  respaldada pelo  art.  62,  III,  da
Constituição  Estadual,  que  faculta  a  esta  Casa  a  competência  de  dispor
privativamente sobre o seu próprio funcionamento, e pelos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII,
e  234  do  Regimento  Interno,  que  estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  se
inserirem documentos e pronunciamentos não oficiais  considerados especialmente
relevantes  para  o  Estado  nos  anais  desta  Casa.  Portanto,  a  proposição  em  tela
ostenta lastros constitucional e regimental.

No que tange ao mérito, o reconhecimento de Fabrício Marques por seus pares da
área literária nacional e o profícuo trabalho desenvolvido por ele ao longo dos anos
validam a iniciativa do autor da proposição em tela.

Assim, manifestamo-nos favoravelmente à proposição em comento.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 59/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 2 de março de 2015.
Lafayette de Andrada, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Projeto de Lei  Complementar nº  1/2015 -  Projetos de Lei  nºs  129 a
186/2015 - Requerimentos Ordinários nºs 370 a 461/2015 - Questões de Ordem -
Oradores Inscritos: Discursos dos deputados João Leite, Carlos Pimenta e Gustavo
Valadares - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Braulio Braz - Ulysses Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrus Filho -  Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge -
Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - 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 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 -
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 - 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 14h10min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário 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:
OFÍCIOS

Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  presidente  do  Conselho  Superior  do
Ministério  Público,  apresentando  ao  deputado  Adalclever  Lopes  voto  de
congratulações,  aprovado  pelo  referido  conselho,  por  sua  posse  no  cargo  de
presidente desta Casa.

Do  Sr.  Luiz  Eduardo  Lemos  da  Conceição,  coordenador-geral  de  Recursos
Humanos do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 9.350/2015, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Marco  Antônio  Juliatto,  secretário  nacional  de  Promoção  e  Defesa  dos
Direitos Humanos (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº
8.505/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Rosiane  Aparecida  da  Cunha,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Itatiaiuçu, dando ciência a esta Casa da composição da Mesa dessa câmara 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 LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2015

Altera a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 3° da Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
§ 1° - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,
Itabirito,  Itaúna,  Jequitibá,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente  de  Morais,  Santa
Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Sete Lagoas.”.

Art. 2° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  proposição  tem  por  objetivo  alterar  o  §  1°  do  art.  3°  da  Lei

Complementar  n°  89,  de 2006, a fim de incluir  o Município de Jequitibá no Colar
Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Tal inclusão se justifica pelo fato de esse município apresentar evidente integração
espacial  com  os  de  Funilândia  e  Sete  Lagoas,  que  integram  o  referido  colar.  A
distância entre ele e o núcleo central - Belo Horizonte - é de 110km, através da BR-
040 e da MG-238.

Como  o  Colar  Metropolitano  é  formado  pelos  municípios  limítrofes  da  Região
Metropolitana  que  são  afetados  pelo  processo  de  metropolização  e  Jequitibá  se
enquadra nessa situação, não há como não incluí-lo, ainda mais levando-se em conta
que, além da forte integração física e das necessidades comuns em relação àqueles
dois municípios, está mais próximo do núcleo central do que eles.

Além da questão territorial, Jequitibá mantém vínculos com os municípios citados
em  importantes  áreas,  como  a  econômica,  a  educacional,  a  de  transportes,  a
ambiental  e  outras.  A inclusão  permitirá  que  ele  se  articule  com  os  municípios
integrantes  da  RMBH,  órgãos  e  entidades  federais  e  estaduais  para  promover  o
planejamento em função da Região  Metropolitana,  de  modo a  apoiar  a execução
integrada das funções públicas de interesse comum.

Assim, como Jequitibá exerce e recebe influência dos municípios  do colar e do
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núcleo metropolitano, deve ser reconhecido como integrante do Colar Metropolitano
da RMBH.

Pelo mérito deste projeto, peço o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 129/2015

Dispõe  sobre  a  inclusão  do  telefone  e  do  endereço  dos  Procons  Estadual  e
Municipal  na  nota  fiscal  de  venda  ao consumidor  emitida  pelos  estabelecimentos
comerciais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a inclusão do telefone e do endereço dos Procons Estadual e

Municipal  na  nota  fiscal  de  venda  ao consumidor  emitida  pelos  estabelecimentos
comerciais do Estado.

Art.  2°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  responsáveis  pela
infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e
em legislação complementar.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação:  Este  projeto  tem  como  finalidade  orientar  e  facilitar  o  acesso  do

consumidor  aos  órgãos  de  fiscalização  do  Estado,  na  defesa  de  seus direitos
fundamentais.

O consumidor, muitas vezes, não tem conhecimento e nem acesso a esses órgãos,
simplesmente  por  falta  de  informação.  Este  projeto  de  lei  cria  um  importante
mecanismo de informação por meio do qual o Estado divulga ao consumidor este
instrumento de  cidadania,  conforme dispõe a Lei  Federal  n°  8.078,  de  11/9/1990,
sobre a proteção do consumidor, em seu art. 6°, inciso VII.

Visa ainda o projeto garantir ao consumidor informações sobre o acesso do cidadão
aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou à reparação de
danos  patrimoniais  e  morais  -  individuais,  coletivos  ou  difusos  -,  assegurada  a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. São esses os motivos
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que nos levam a apresentar este projeto de lei que ora submetemos à deliberação
dos nobres pares desta Casa.

- 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 130/2015
Dispõe sobre a reserva de espaços para a colocação de painéis com indicadores de

empregos  do  Sine-MG  nos  terminais  de  transporte  coletivo  de  passageiros
localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam determinados, nos terminais rodoviários de passageiros do Estado,

espaços  próprios  para  a  colocação  de  painéis  indicadores  de  empregos,  sob  a
responsabilidade do Sistema Nacional de Empregos - Sine-MG -,  do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Art. 2º - O padrão, as dimensões, a periodicidade da atualização das informações e
a localização dos painéis serão definidos na regulamentação.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O chefe do Poder Executivo fica autorizado a celebrar os convênios ou
termos de cooperação que se fizerem necessários para execução desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  reserva  de  espaços  para  a

colocação de painéis com indicadores de empregos do Sine-MG, nos terminais de
transporte coletivo de passageiros localizados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Diante  do  exposto  e  tratando-se  de  uma  medida  de  grande  relevância  social,
contamos como 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.
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PROJETO DE LEI Nº 131/2015
Cria o Fundo Estadual de Proteção à Fauna e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Proteção à Fauna, que tem por objetivo o

financiamento, o investimento, a expansão e o aprimoramento contínuo das ações
destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas
de prevenção de zoonoses.

Art.  2°  -  Os  recursos do Fundo Estadual  de Proteção à  Fauna destinam-se às
seguintes finalidades:

I  -  financiar,  investir  em programas e projetos  relativos ao bem-estar  e controle
animal;

II  -  implantar  e  desenvolver  programas  de  controle  populacional  que  incluam
registro, identificação, recolhimento, manejo e destinacão de cães e gatos;

III - fiscalizar e aplicar as normas previstas em legislação de proteção e controle
animal e aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda,
uso, transporte, tráfego e demais regulações concernentes aos animais domésticos e
domesticados;

IV  -  apoiar  programas  e  projetos  que  visem  a  defender,  oferecer  tratamento  e
destinacão aos animais;

V - promover a educação e a conscientização;
VI - informar e divulgar as ações, os programas e os projetos em desenvolvimento,

as medidas preventivas e profiláticas e as normas, os princípios e os preceitos de
bem-estar animal;

VII - capacitar agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito
público ou privado.

Art. 3° - Constituem receita do fundo:
I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;
II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
III  -  doações,  legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito

público ou privado;
IV - doações de entidades internacionais;
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V -  recursos  provenientes  da  arrecadação das  multas  impostas por  infrações à
legislação  de  proteção  aos  animais  e  às  normas  de  criação,  comercialização,
propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais regulações municipais
concernentes aos animais domésticos e domesticados;

VI - transferências ou repasses financeiros oriundos de convênios celebrados com
os governos federal e estadual, destinados à execução de planos e programas de
interesse  comum  no  que  concerne  às  ações  de  promoção  do  bem-estar  animal,
prevenção e salvaguarda da saúde pública;

VII  -  empréstimos  nacionais,  internacionais  e  recursos  provenientes  de  ajuda e
cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;

VIII - outras receitas eventuais.
Art. 4° - A gestão financeira dos recursos do Fundo Estadual de Proteção à Fauna

será feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Art. 5° - Fica criado o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Proteção à Fauna,

que será presidido pela Secretaria de Estado de Saúde, na forma que seu regimento
interno dispuser, e composto por oito membros efetivos:

I - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente:
II  -  dois  representantes  de  organização  não  governamental  de  defesa  animal,

legalmente constituída;
III - um representante de entidade de classe veterinária;
IV - um representante das universidades sediadas no Estado;
V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante do Ministério Público Estadual.
Art. 6° - O conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês.
§ 1º - O mandato dos membros do conselho será de dois anos, admitindo-se uma

recondução.
§  2°  -  As  decisões  do  conselho  serão  tomadas  mediante  votação  por  maioria

simples, com a presença mínima de três de seus membros, cabendo ao presidente o
voto de qualidade.

§ 3° - O funcionamento do conselho e as atribuições dos membros serão fixados
em seu regimento interno.
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Art. 7° - Compete ao conselho diretor:
I - estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Estadual de Proteção à Fauna;
II - aprovar todas as operações de financiamento;
III  -  administrar  e  prover  o  cumprimento  da  finalidade  do  Fundo  Estadual  de

Proteção à Fauna;
IV  -  opinar  quanto  ao  mérito  na  aceitação  de  doação,  legados,  subvenções  e

contribuições de qualquer natureza;
V - fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento;
VI - prestar contas à sociedade civil do Fundo Estadual de Proteçào à Fauna.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  O projeto  de  lei  ora  apresentado é mais  um passo em direção ao

fortalecimento  de  nossa  bandeira:  a  defesa  da  causa  animal.  Trata-se  de  uma
iniciativa que pretende viabilizar  o financiamento,  o investimento,  a expansão e o
aprimoramento contínuos das ações destinadas ao controle animal, à promoção do
bem-estar e à implementação de medidas de prevenção de zoonoses.

Sabemos que a matéria merece profunda discussão e suscita apurada sensibilidade
relativamente  a  questões  ligadas  à  causa  animal,  e  por  isso  apresentamos  este
projeto,  pois estamos convencidos de que a sociedade precisa rediscutir  posturas
relativas a tais questões e tomar um rumo mais amadurecido e acertado quanto à
preservação e defesa da natureza.

Sendo assim, contamos com apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.
-  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 132/2015
Institui o Dia do Ciclista no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído no Estado o Dia do Ciclista, a ser comemorado anualmente

no dia 12 de dezembro.
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Art. 2° - As solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder
Executivo e das instituições competentes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A bicicleta é utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo como

importante e popular meio de locomoção. Além da praticidade e do baixo custo de
manutenção, proporciona uma excelente modalidade de esporte praticado por todas
as idades, com benefícios à saúde do usuário.

Na  questão  ambiental,  a  bicicleta  apresenta-se  como  meio  de  transporte  não
poluente, além de reduzir  problemas de trânsito em cidades com fluxo intenso de
veículos. Frise-se ainda que a bicicleta é muito utilizada como meio de transporte de
muitos trabalhadores até seu posto de trabalho.

Em todo o Estado de Minas Gerais presenciamos inúmeros grupos que se reúnem
diariamente para a prática esportiva  do ciclismo.  Levando-se em consideração os
benefícios e os riscos provenientes do trânsito em meio às ruas e rodovias, faz-se
necessário criar  uma lei  instituindo um dia específico de respeito ao ciclista,  para
reflexão e mudanças de atitude. Com isso, busca-se criar uma relação de respeito,
sobretudo entre o condutor  de veículos automotores e o ciclista, além de ser um
instrumento para desenvolvimento de políticas públicas sobre o tema.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 133/2015
Determina que todos os hospitais e clínicas que realizam exames de raios X no

âmbito  do  Estado  disponibilizem  aos  pacientes  aventais  de  proteção  radiológica,
protetores de tireoide e óculos plumbíferos com proteção frontal e lateral e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam todos os hospitais e clínicas que realizam exames de raios X no
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âmbito do Estado obrigados a adquirir e disponibilizar a todos os pacientes aventais
de proteção radiológica,  protetores de tireoide e óculos  plumbíferos com proteção
frontal e lateral.

Parágrafo único - Os equipamentos de proteção mencionados no caput devem ter
as seguintes características:

I - avental de proteção radiológica, fabricado com borracha plumbífera flexível com
equivalência a 0,50mm (zero vírgula cinquenta milímetro) de chumbo;

II - proteção de tireoide, fabricada com borracha plumbífera, com equivalência a
0,50mm (zero vírgula cinquenta milímetro) de chumbo, com acabamento em debrum;

III - óculos com lentes plumbíferas, com armação em acrílico e proteção frontal e
lateral (180º) e equivalência a 0,50mm (zero vírgula cinquenta milímetro) de chumbo.

Art. 2º - Todos os hospitais e clínicas do Estado devem manter os aparelhos de
raios X devidamente vistoriados e certificados pela Secretaria de Estado de Saúde ou
outro órgão indicado por essa secretaria.

Parágrafo único - Essa certificação se dará anualmente para o devido cumprimento,
como preceitua o caput deste artigo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A descoberta  dos  raios  X  provocou  um  impacto  extraordinário  no

mundo da medicina, pois permitem que um paciente seja examinado internamente
sem nenhuma cirurgia.

Mas os raios X também podem ser perigosos. Quando da sua descoberta, muitos
médicos  ficaram  expostos  e  expuseram  seus  pacientes  aos  feixes  por  longos
períodos  de  tempo.  Consequentemente,  começaram  a  desenvolver  doenças
causadas por radiação, e a comunidade médica percebeu que algo estava errado.

O problema é que os raios X são uma forma de radiação ionizante. Quando a luz
normal atinge um átomo, ela não muda esse átomo de maneira significativa. Mas
quando raios X atingem um átomo, pode expulsar elétrons do átomo para criar um
íon,  átomo eletricamente carregado.  Então,  os  elétrons livres  colidem  com outros
átomos para criar mais íons.
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A carga elétrica de um íon pode gerar uma reação química anormal  dentro das
células, que, entre outras coisas, pode quebrar as cadeias de DNA. Uma célula com
cadeia  de  DNA quebrada pode morrer,  ou  o  DNA desenvolver  uma mutação.  Se
várias células morrerem, o corpo pode desenvolver várias doenças. Se o DNA sofrer
mutação,  a  célula  poderá  se  tornar  cancerosa.  Se  a  mutação  é  em  um
espermatozoide ou em um óvulo, pode causar anomalia no feto.

É cada vez mais comum o número de mulheres que sofrem câncer de tireoide.
Talvez isso seja devido ao uso de raios X em mamografia. Um avental ou manto deve
ser fornecido para fazer esse e outros tipos de exame e se destina, também, a cobrir
e proteger o pescoço, sobre a área da tireoide. A tireoide é, justamente, uma das
partes de nosso corpo mais atingida e sensível à radiação.

Dessa forma, através do fornecimento desses aventais de proteção radiológica, dos
protetores de tireoide e dos óculos plumbíferos pelos hospitais e pelas clínicas do
Estado  que  realizam  os  exames  de  raios  X,  estaremos  buscando  minimizar  os
malefícios  causados  pela  radiação  e  contribuindo  para  manter  a  saúde  de  todos
aqueles que necessitam realizá-los.

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.
PROJETO DE LEI Nº 134/2015

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  15.778,  de  26  de  outubro  de  2005,  que  torna
obrigatório  equipar  com  aparelho  desfibrilador  cardíaco  os  locais,  veículos  e
estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art.  1º da Lei nº 15.778, de 26 de outubro de 2005, passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos V a VII:
“Art. 1º - (...)
V  -  estações  rodoviárias  e  ferroviárias,  centros  comerciais,  estádios  e  ginásios

esportivos, academias de ginástica, hotéis e clubes;
VI - locais de trabalho com número igual ou superior a cem funcionários ou que

estejam localizados no perímetro urbano;
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VII  -  locais  com  aglomeração  ou  circulação  diária  igual  ou  superior  a  mil  e
quinhentas pessoas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É  de  extrema  importância  que  os  estabelecimentos  descritos  nos

incisos V a VII desta proposição sejam obrigados a se equiparem com o aparelho
desfibrilador cardíaco, externo e automático. Conforme já foi amplamente discutido
nesta Casa, o aparelho desfibrilador pode salvar inúmeras vidas. Em locais de grande
circulação de pessoas, esse aparelho se torna imprescindível.

Academias  de  ginástica,  hotéis,  clubes,  estádios,  shopping  centers são
frequentados por um público muito variado, e a probabilidade de se necessitar de um
aparelho  desfibrilador  é  grande.  O  inciso  V  refere-se  a  estações  rodoviárias  e
ferroviárias,  centros  comerciais,  estádios  ou  ginásios  esportivos,  academias  de
ginástica, hotéis e clubes, independentemente do número de pessoas que circulem
nesses locais. O inciso VI, por sua vez, acrescenta a obrigatoriedade de as empresas
e demais locais de trabalho com número de funcionários igual ou superior a 100 se
adaptarem às exigências da Lei nº 15.778, de 2005.

Essa  é  uma  demanda  dos  próprios  funcionários,  principalmente  daqueles  que
trabalham longe de hospitais. Um desfibrilador nesses locais pode salvar vidas. Essa
exigência, aliás, já se tornou lei no Município de Sete Lagoas - Lei Municipal nº 7.137,
de 28/9/2005.

E, finalmente, o inciso VII obriga locais com aglomeração ou circulação diária igual
ou superior a 1.500 pessoas a disponibilizarem aparelho desfibrilador cardíaco, nos
moldes da legislação vigente.

Ressalto  que  esta  proposição  é  uma  reapresentação  do  Projeto  de  Lei  nº
3.205/2006, de minha autoria, acrescido de algumas pequenas modificações.

- 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 135/2015
Institui medidas de segurança em casos de transfusão de sangue no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Ficam os hospitais,  as casas de saúde e as maternidades públicas ou

privadas, no Estado, obrigados a adotar medidas de segurança, além das previstas
na  Resolução  Federal  RDC nº  153,  de  2004,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária, para evitar a troca do tipo sanguíneo em caso de transfusão.

Art. 2° - Para a consecução do objetivo do art. 1º, definem-se como medidas de
segurança:

I - assinatura de termo de concordância dos familiares de primeiro grau, assentindo
com a tipagem  sanguínea  a  ser  utilizada para  a  transfusão,  o  que  não  exime o
médico atendente da responsabilidade legal,  bem como a clínica, o hospital  ou o
órgão em que o receptor esteja baixado;

II - em caso de negativa dos familiares com relação ao tipo sanguíneo, torna-se
obrigatória nova coleta para a realização de contraprova;

III - em casos de extrema urgência e não se conseguindo a comunicação com um
dos familiares, o procedimento será feito mediante termo de compromisso assinado
pelo médico atendente e pelo responsável pelo laboratório e pelo banco de sangue,
afirmando que o sangue a ser utilizado é compatível com o do paciente, nos termos
da resolução citada no art. 1º.

Art. 3º - As instituições referidas no art. 1º terão o prazo de noventa dias para se
adaptarem ao disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo inovar e avançar, criando mais um

fator  de  segurança  no  momento  da  transfusão  de  sangue,  que  se  configura  em
instante de altíssimo risco. E é exatamente nesse ponto que todos os envolvidos na
proteção da vida e da segurança do paciente - parentes, equipe médica, órgãos afins
- devem convergir.

Desse modo, a aprovação deste projeto criará grande um fator de segurança e de
proteção do bem maior da sociedade - a vida. Nesse sentido, como toda forma de
assistência médica é de suma importância, e para dar continuidade a essas dignas
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ações  de  interesse  público,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação desta proposição.

- 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 136/2015
Cria a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com idade entre 60 e

65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com

idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
Art. 2º - A Carteira Estadual do Idoso de que trata esta lei tem por finalidade garantir

o passe livre no transporte semiurbano.
Parágrafo único - Considera-se transporte semiurbano aquele que, preservando as

características operacionais do transporte urbano, transpõe os limites do município,
ingressando em área do município vizinho.

Art.  3º  -  A carteira  será  emitida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Social, com o auxílio da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -
Caade -, sem ônus para o beneficiário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Desde 1989, os idosos têm direito ao transporte intermunicipal gratuito.

O  dispositivo  legal  que  concedeu  este  direito  está  contido  na  Lei  nº  9.760,  de
20/4/1989. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 32.649, de 13/3/1991. De acordo
com  a  regulamentação,  para  obter  o  passe  livre,  o  beneficiário  deverá  estar
credenciado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por indicação da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - Caade.

Saindo da seara do transporte intermunicipal,  já regulamentado por lei  estadual,
temos que voltar nossa atenção para as inovações trazidas pelo Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741, de 2003). Com o advento do Estatuto do Idoso, foi nacionalizado o
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direito  à  gratuidade  dos  transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semiurbanos,
entendidos  como  semiurbanos  aqueles  que,  preservando  as  características
operacionais  do transporte  urbano,  transpõem os limites  do município,  ou  seja,  o
ônibus, mesmo urbano, ingressa em área do município vizinho.

A gratuidade desse transporte é assegurada para as pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. Para aqueles que possuem mais de 65 anos, basta apresentar
algum documento que comprove a idade. Mas, para os que possuem idade entre 60 e
65 anos, a lei não estabelece como será concedida esta gratuidade, deixando a cargo
da legislação local regulamentar sobre estes casos.

“Lei nº 10.741, de 2003
Art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade

dos  transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semiurbanos,  exceto  nos  serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§  1º  -  Para  ter  acesso  à  gratuidade,  basta  que  o  idoso  apresente  qualquer
documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2º - Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados
10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a
placa de reservado preferencialmente para idosos.

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65
(sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições
para  exercício  da  gratuidade  nos  meios  de  transporte  previstos  no  ‘caput’  deste
artigo.”

Logo, para assegurar a gratuidade aos idosos com idade entre 60 e 65 anos no
transporte coletivo público semiurbano, proponho o estabelecimento do critério “renda
mínima” de até dois salários mínimos. Desta forma, a legislação estadual estará de
acordo com o Decreto Federal nº 5.934, de 18/10/2006, que determina esse mesmo
critério para o transporte coletivo interestadual. Por se tratar de transporte coletivo
semiurbano,  entendemos  que cabe ao Poder  Legislativo  Estadual  regulamentá-lo,
uma vez que um município não pode interferir na esfera de outro município. É muito
importante que o Estado assegure aos idosos todas as oportunidades e facilidades
para preservação dos seus direitos fundamentais, entre eles o direito de locomoção e
transporte.
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Portanto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 137/2015

Dispõe sobre os pedidos de cancelamentos de compras parceladas nas faturas de
cartão de crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as administradoras de cartões de crédito obrigadas a realizar, no ato

da  solicitação,  o  cancelamento  das  compras  efetuadas  na  modalidade  de
parcelamento.

Art. 2° - O cancelamento das compras parceladas deverá ser solicitado pelo titular
do cartão de crédito, independentemente de consulta, autorização ou aviso prévio ao
estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art.  3º  -  A solicitação  de  cancelamento  das  compras  parceladas  somente  será
aceita se realizada antes do pagamento da primeira parcela, independentemente da
data de fechamento da fatura.

Art. 4º - Para a realização do cancelamento das compras parceladas, o titular do
cartão de crédito deverá informar as razões do pedido que deverão constar do banco
de dados da administradoras de cartões de créditos.

Parágrafo  único  -  Realizado  o  cancelamento  das  compras  parceladas,  as
administradoras de cartões de créditos deverão informar, no prazo máximo de vinte e
quatro horas,  as  razões do pedido ao  estabelecimento comercial  ou prestador  de
serviço.

Art. 5º - Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, comprovada a ocorrência de
fraude ou simulação no pedido de cancelamento, as administradoras de cartões de
crédito poderão lançar, em parcela única, o valor total da compra mediante solicitação
do estabelecimento comercial ou prestador de serviço.

Art.  6º  -  A inobservância  das  disposições  contidas  nesta  lei  importará,  no  que
couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art.  7º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo e  do  Poder
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Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas
necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas na presente lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A matéria que ora submeto ao debate dessa egrégia Casa de leis tem

como finalidade  coibir  os  abusos  praticados  pelos  estabelecimentos  comerciais  e
pelas  empresas  prestadoras  de  serviço,  que,  em  desrespeito  aos  princípios  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  insistem  em  efetuar  a  cobrança  das  compras
efetuadas  na  modalidade  de  parcelamento,  ainda  que,  mediante  solicitação  do
consumidor, tenha sido feito o pedido de cancelamento, e o que é pior, com anuência
das administradoras de cartões de crédito, que se recusam a suspender a cobrança
sem que haja prévia autorização do estabelecimento comercial ou do prestador de
serviço.

Apesar de necessitarem de produtos e serviços em momentos específicos, nem
todos os clientes conseguem ter dinheiro suficiente para aquisição naquele momento.
Diante  da  falta  de  dinheiro  e  seduzidos  pelas  facilidades  de  parcelamento,  os
consumidores acabam por optar pela utilização do cartão de crédito.

Ocorre que, o que deveria ser uma simples satisfação, acaba por se tornar num
verdadeiro  tormento  na  vida  dos  consumidores.  Isso  acontece  porque  muitos
estabelecimentos comercias deixam de cumprir as condições que foram pactuadas
por ocasião da aquisição do produto ou da contratação da prestação do serviço. Na
maioria  dos  casos  deixam  de  entregar  o  produto  no  prazo  estipulado,  seja  pela
ausência do produto no estoque, seja por problemas na contratação dos serviços com
a transportadora.

Não  tendo  recebido  o  produto  no  prazo  avençado  e  nem  nas  condições
estabelecidas, não resta alternativa ao consumidor a não ser cancelar a compra e
pedir o estorno do parcelamento autorizado por ocasião da realização do negócio.
Contudo,  ao  entrar  em  contato  com  a  empresa  para  efetuar  o  cancelamento  da
compra,  o  consumidor  é  surpreendido  com  a  informação  de  que  o  estorno  do
parcelamento junto a administradora de cartão de crédito,  somente será realizado
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após constar o registro da devolução do produto no centro de distribuição.
Na prática  significa dizer  que o  consumidor  terá  de  pagar  várias  parcelas  para

depois ser ressarcido do valor estornado. Ou seja, paga sem receber o produto que
lhe foi ofertado. Tudo isso, é claro, com a conivência das administradoras de cartões
de  crédito  que  avalizam  a  conduta  lesiva  dos  estabelecimentos  comercias,  que
insistem em caminhar em descompasso com ditames legais previstos no Código de
Defesa do Consumidor.

Por fim, não poderia deixar de registrar que a proposição em debate preserva os
direitos  dos  estabelecimentos  comerciais  e  prestadores  de  serviços,  daqueles
consumidores  que,  agindo  de  má-fé,  tentam  obter  vantagem  indevida  com  a
realização do negócio.

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 138/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos dispositivos sonoros portáteis,

dos limites nocivos à audição e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos sonoros portáteis comercializados no Estado, bem como

suas embalagens e propagandas impressas, deverão alertar o usuário quanto aos
riscos  de  comprometimento  total  ou  parcial  de  sua  audição  que  a  utilização
prolongada em determinado volume do aparelho, por meio de fone de ouvido, pode
causar.

§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, os fabricantes ou comerciantes
dos produtos de que trata esta lei deverão:

I - fornecer, juntamente com o manual do produto, tabela de limites de tolerância
para  ruído  contínuo  ou  intermitente  em  decibéis,  devendo  ao  lado  constar  sua
equivalência em unidades de volume utilizadas pelo aparelho;

II - indicar no próprio aparelho, de forma clara e visível, mediante o emprego de
cores e sinais em destaque, os limites para utilização máxima do fone de ouvido em
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determinado volume, acima dos quais os riscos de comprometimento irreversível da
audição desaconselhem o uso;

III - indicar na embalagem do aparelho e em sua propaganda impressa observação
quanto aos riscos a que se refere o caput deste artigo, sugerindo a leitura atenta do
manual e da tabela de limites de tolerância a que se refere o inciso I deste parágrafo.

§ 2º - Para os fins do disposto no item I do § 1º deste artigo, poderá ser utilizado
como referência o Anexo I da NR 15 do Ministério do Trabalho, bem como qualquer
outra referência certificada pelos órgãos técnicos competentes.

Art. 2º - Para os fins desta lei, é considerado dispositivo sonoro portátil qualquer
aparelho emissor de som, ainda que esta não seja sua única ou principal função, de
tamanho que permita seu transporte pelo usuário junto a si, em bolsas, sacolas ou
peças de seu vestuário, entre os quais rádios, tocadores de áudio, reprodutores de
vídeo e aparelhos celulares.

Art. 3º - Fica proibido o uso de qualquer tipo de invólucro ou dispositivo que impeça
ou  dificulte  a  visualização  das  advertências  ou  da  imagem  nas  embalagens  dos
produtos mencionados nesta lei.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas nos arts. 56 a 59 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, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Atualmente, no meio de adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos,

aumentou muito o uso de equipamentos estéreos pessoais, muitas vezes usados de
maneira inadequada. Esses aparelhos possuem uma grande capacidade de memória
e alta durabilidade da bateria, e em todo lugar encontramos pelo menos uma pessoa
utilizando fones de ouvido.

Os  especialistas  alertam  que  os  fones  de  ouvido  são  perigosos  porque
potencializam o som. Quando a fonte sonora é externa, a energia se dispersa, ao
passo que, utilizando-se o fone, a energia é inteiramente direcionada para dentro do
ouvido. A Zogby International (Zogby, J. Survey of teens and adults about the use of
personal electronic devices and head phones. Zogby International, março de 2006.)
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realizou uma pesquisa nos Estados Unidos com adolescentes e adultos sobre o uso
de estéreos pessoais e fones de ouvido.

A  pesquisa  envolveu  1.000  pessoas  com  aplicação  de  um  questionário  com
aproximadamente  39  questões.  Desse  grupo,  301  eram  adolescentes,  e  foram
respondidas  30  questões.  Os  resultados  envolvendo  o  uso de  estéreos  pessoais
revelaram que 78% dos adolescentes utilizam esse dispositivo eletrônico comparado
com 36% dos adultos; os adultos usam por mais tempo, enquanto os adolescentes
preferem o volume mais elevado. Na mesma proporção, ambos não sabem a respeito
de uma possível perda auditiva. No entanto 58% dos adolescentes não abaixariam o
volume nem a quantidade de exposição nem modificariam os fones de ouvido, a fim
de prevenir uma perda auditiva.

No Brasil, recentemente, realizaram-se muitas campanhas voltadas à educação e à
conscientização dos adolescentes quanto ao uso exagerado dos fones de ouvido em
aparelhos sonoros pessoais,  indo este projeto ao encontro da finalidade educativa
veiculada por tais campanhas. Entretanto, acredita-se que não apenas a campanha
educativa,  mas  também  a  informação  ao  usuário  do  aparelho  seja  de  grande
importância  para  redução  dos  índices  acima.  Nesse  sentido,  não  basta  a  mera
informação;  é necessário  ainda que tais  aparelhos  contenham os alertas  e  sinais
necessários destinados à orientação do usuário, de modo a facilitar o uso do aparelho
dentro dos limites seguros à sua saúde auditiva.

Por tudo o que foi exposto, 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.

PROJETO DE LEI Nº 139/2015
Institui a Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de gestão das políticas

públicas no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica instituída a Avaliação Ambiental  Estratégica -  AAE -  no âmbito do

Estado  como  instrumento  de  gestão  das  políticas  públicas,  com  a  finalidade  de
avaliar, preventivamente, a sustentabilidade, os impactos e os efeitos ambientais dos
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planos, programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual, apoiando
o  processo  de  formulação  das  políticas  setoriais,  como  forma  de  promoção  do
desenvolvimento sustentável.

Art.  2º  -  A  Avaliação  Ambiental  Estratégica  ficará  a  cargo  do  órgão  estadual
competente, que terá as seguintes atribuições:

I  -  coordenar,  técnica  e  normativamente,  a  elaboração  da  Avaliação  Ambiental
Estratégica;

II  -  promover  a  gestão  ambiental  integrada  dos  planos,  programas  e  projetos
desenvolvidos pelos demais órgãos do Estado.

Parágrafo único - A Avaliação Ambiental Estratégica contará com a participação e o
acompanhamento de representantes dos órgãos estaduais responsáveis por planos,
programas e projetos.

Art. 3º - A Avaliação Ambiental Estratégica terá os seguintes objetivos:
I - identificar, quanto aos planos, programas e projetos governamentais:
a)  as  áreas  do  território  estadual  que  possam  ser  afetadas  de  maneira  mais

significativa;
b) os marcos legais fixados nos âmbitos internacional, nacional e estadual;
c)  os  prováveis  efeitos  ao  meio  ambiente,  em  especial  os  relacionados  a

biodiversidade,  fauna,  flora,  clima,  recursos  naturais  e  bens  arqueológicos  e
paisagísticos;

d) as alternativas que possam diminuir os impactos ambientais negativos, incluindo
as medidas específicas de cada plano, programa ou projeto para a prevenção dos
danos, e a redução e compensação de seus efeitos;

e) as ações que podem ser desenvolvidas em conjunto pelos órgãos estaduais;
II - garantir que a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais leve em

consideração objetivos e aspectos ambientais;
III - avaliar continuamente os resultados alcançados em cada âmbito de atuação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei  em questão tem como objetivo instituir a Avaliação
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Ambiental Estratégica -  AAE -  como instrumento de gestão das políticas públicas,
promovendo  assim  o  desenvolvimento  sustentável  por  meio  da  incorporação  da
variável  ambiental  no processo de planejamento estratégico das políticas públicas
setoriais.  A  AAE  é  um  processo  formal,  sistemático,  público,  democrático  e
participativo de previsão e avaliação dos impactos ambientais e de apresentação de
alternativas  sustentáveis  para  as  políticas,  planos,  programas  e  projetos
governamentais, que deve ser utilizado no momento de elaboração das propostas de
tais ações estratégicas.

Resumindo,  poderíamos  dizer  que  a  AAE  se  baseia  no  mesmo  princípio  da
avaliação de impactos ambientais de um estudo de impacto ambiental, mas enquanto
este último se presta, basicamente, a identificar e quantificar impactos de projetos
isoladamente,  a  avaliação  estratégica  tem  por  escopo  analisar  políticas,  planos,
programas e projetos de ação estatal.

A AAE é, portanto, um instrumento de caráter político e técnico que tem a finalidade
de  servir  de  subsídio  aos  tomadores  de  decisões,  uma  vez  que  proporciona
informações sobre as possíveis consequências ambientais (impactos e riscos) das
políticas,  planos,  programas  e  projetos  propostos,  sobre  o  ambiente  em  que  se
desenvolvem,  além  de,  como  já  dito,  descrever  as  respectivas  alternativas
mitigadoras,  para  que,  diante  do  conhecimento  de  tais  dados,  as  autoridades
competentes  possam  tomar  decisões  públicas  que  sejam  ambientalmente
sustentáveis.

Com  a  aprovação  desta  proposição,  teremos  um  importante  instrumento  que
possibilitará uma efetiva integração entre o projeto de desenvolvimento e a variável
ambiental  com  as  demais  políticas  públicas  setoriais,  mediante  a  inserção  da
avaliação de aspectos ambientais nos processos de tomada de decisão, garantindo
que  as  preocupações  ambientais  sejam  levadas  em  consideração  o  mais  cedo
possível,  preferencialmente  no  momento  de  formulação  das  políticas,  planos,
programas e projetos governamentais.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 140/2015
Dispõe sobre a proibição de vincular a distribuição de brindes à venda de alimentos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a vinculação de brindes destinados ao público infantil à venda

de  alimentos  em  estabelecimentos  comerciais,  tais  como  shopping  centers,
hipermercados e supermercados, casas de comércio em geral e similares no âmbito
do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto alinha-se com iniciativas de ordem semelhante adotadas

em muitos lugares do mundo, devido à crescente preocupação com a obesidade e
enfermidades  consequentes.  Nos  Estados  Unidos,  já  se  proíbe  a  venda  de
refrigerantes, guloseimas e determinados alimentos nas escolas e em outros locais
de concentração de crianças e jovens.

Os  brindes  acoplados  a  determinados  lanches  e  produtos  alimentícios  são
verdadeiras armadilhas. As crianças compram ou fazem comprar para elas toda a
sorte de porcaria alimentar, de chocolate a farináceos.

As crianças não têm como discernir. Os adultos e o Estado, sim!
Pelo futuro, pela saúde de nossa população, especialmente dos inocentes que são

ardilosamente envolvidos no encantamento perigoso dos maus alimentos, doces e
guloseimas, espero que este projeto mereça total atenção de meus colegas, a imensa
maioria  constituída  por  mães,  pais,  avós  e  avôs,  que,  certamente,  também  por
experiência própria, bem podem avaliar a oportunidade, urgência e benefícios desta
iniciativa.

-  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 141/2015
Obriga  as  empresas  permissionárias  ou  concessionárias  do  transporte

intermunicipal e interestadual a instalar recipientes coletores de lixo no interior dos
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coletivos,  acompanhados de mensagens educativas para  conscientização sobre  a
preservação ambiental, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas permissionárias ou concessionárias de transporte coletivo por

intermédio de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais ficam obrigadas a
instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  coletivos,  acompanhados  de
mensagens  educativas  para  conscientização  do  usuário  sobre  a  preservação
ambiental,  bem  como  sobre  a  infração  cometida  por  lançar  lixo  nas  rodovias  e
estradas.

Art. 2° - O descumprimento desta lei acarretará a aplicação de multa no valor de
100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por coletivo.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Como  efeito  da  inexistência  de  recipientes  coletores  de  lixo  nos

ônibus,  os  passageiros,  de  maneira  irresponsável,  lançam  os  detritos  nas  vias
públicas e estradas, o que, além de poluir o ambiente, pode atingir  transeuntes e
outros veículos.

Basta adentrar qualquer ônibus para se perceber a quantidade de lixo jogada no
piso, atraindo insetos, tornando o ambiente desagradável e insalubre. Nas viagens
intermunicipais  e  interestaduais  o  problema é  ainda maior,  visto  serem percursos
mais  longos,  com  os  passageiros  permanecendo  por  mais  tempo  no  interior  dos
veículos.

Nada justifica essa atitude dos passageiros,  tanto pelo dano que causa ao meio
ambiente,  quanto  pelo  risco  que  leva  aos  usuários.  A instalação  de  lixeiras  nos
ônibus, uma ação simples e barata, tornará, sem dúvida, as viagens mais agradáveis
e contribuirá para a manutenção da limpeza das áreas públicas e a incolumidade das
pessoas.

Diariamente, equipes do DER-MG e das empresas concessionárias coletam objetos
jogados  pelos  usuários,  que  esbanjam  desrespeito  ao  meio  ambiente,  à  própria
segurança e à de seus semelhantes. A poluição gerada pelo lixo modifica o meio
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ambiente,  altera  seus  processos  naturais  e  causa  impactos  devastadores,  como
grandes enchentes por entupimento de bueiros, assoreamento de rios, transmissão
de doenças, degradação do solo e muitos outros.

Cabe salientar que jogar lixo pela janela do veículo é infração ao art. 172 do Código
Nacional de Trânsito, correspondendo a infração média e multa.

-  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 142/2015
Dispõe  sobre  procedimentos  para  utilização  de  equipamentos  e  produtos

destinados à emissão de raio laser no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas para a utilização de

equipamentos  e  produtos  destinados  à  emissão  de  raio  laser de  uso  médico,
industrial, de entretenimento, clinicas de beleza ou de qualquer outra utilização em
que esteja envolvido risco à saúde humana individual ou coletiva.

Art.  2°  -  Os  estabelecimentos  de  que  trata  esta  lei,  além  de  atenderem  as
exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e da Secretaria de
Vigilância local, deverão:

I - identificar clara e precisamente o estabelecimento, de forma que sua finalidade
seja facilmente compreendida pelo público;

II - manter à disposição da fiscalização:
a) identificação do fornecedor do equipamento;
b) marca e registro junto à Anvisa;
c) nota fiscal da aquisição do equipamento;
d) AFE autorização de funcionamento da empresa -  AEF -,  do fabricante ou do

importador.
III - identificar o profissional que fará o procedimento utilizando o raio laser, expondo

em local visível o diploma de qualificação, bem como a autorização da Secretaria de
Vigilância Sanitária de que ele está apto a executar os procedimentos;

IV - fornecer ao paciente nota fiscal ou documento, discriminando a região do corpo
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em  que  foi  feito  o  procedimento,  a  finalidade  da  aplicação,  o  equipamento,  as
ponteiras utilizadas e a potência do raio laser aplicado;

V  -  afixar  em  local  apropriado  e  visível  ao  público  o  quadro  de  horário  de
funcionamento, bem como o nome do responsável pela execução dos procedimentos;

VI  -  ter  livro  próprio  devidamente  numerado  e  paginado,  considerando-o  como
prontuário  individual,  autenticado  na  Vigilância  Sanitária  do  município,  contendo
informações  dos  clientes  que  se  submeteram  aos  procedimentos  destes
equipamentos com:

a) nome completo, alcunha, idade, sexo, endereço, telefone, número de documento
de identidade e cadastro de pessoa física - CPF -;

b) data dos atendimentos e procedimentos realizados;
c) indicação da região corpórea submetida ao procedimento.
VII - ter arquivo próprio contendo as autorizações com firma reconhecida, dos pais

ou  responsáveis,  para  maiores  de  16  anos  e  menores  de  18  anos  de  idade,
organizado de tal forma que possa ser objeto de rápida verificação por  parte das
autoridades sanitárias competentes;

VIII - ter livro de acidentes, autenticado na vigilância sanitária municipal, contendo:
a)  anotação  de  acidentes,  de  qualquer  natureza,  que  envolva  o  cliente  ou  o

executador dos procedimentos;
b)  anotação de reação alérgica aguda após o procedimento,  bem como reação

alérgica  ou  inflamatória  tardia  comunicada  pelo  cliente  ao  responsável  pelo
estabelecimento;

c) anotação de complicações que o cliente venha a comunicar ao responsável pelo
estabelecimento,  tais  como:  infecção  localizada,  problemas  oftalmológicos,
sangramento, queimaduras e outros;

d) data da ocorrência do acidente.
Art. 3° - Os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata esta lei devem fixar

cartazes ou comprovar que forneceram material para o público, principalmente para
paciente, informando sobre os riscos decorrentes da execução dos procedimentos.

Art. 4° - É expressamente proibida a realização do procedimento objeto desta lei em
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menores de 16 anos de idade, e em menor de 18 anos de idade sem a autorização
dos pais ou responsável legal.

Parágrafo único - A autorização que trata o caput deste artigo deverá ficar, durante
três anos, em arquivo mantido pelo profissional que realizou o procedimento.

Art.  5°  -  A responsabilidade  de fiscalizar  o  cumprimento  da  lei  fica  a  cargo  da
gerência de Vigilância Sanitária do Município.

Art. 6° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas na legislação sanitária do Município, que, dependendo da responsabilidade
apurada, poderão ser de:

I - advertência;
II - multa;
III - cassação do alvará de funcionamento.
§ 1° -  Os valores das multas  e  demais  condições  exigíveis  para aplicação das

penalidades serão definidos em regulamentação, a ser editada pelo poder executivo
no prazo de noventa dias, a contar da data da publicação desta lei.

§  2°  -  Fica  concedido  o  prazo  de  sessenta  dias,  a  partir  da  publicação  da
regulamentação  desta  lei,  para  os  responsáveis  para  se  adaptarem  às  suas
exigências.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  propositura  tem  por  finalidade  regulamentar  a  utilização  dos

equipamentos que empregam a tecnologia laser utilizados em consultórios médicos,
clinicas de estética, salões de beleza, hospitais e similares.

Como estes equipamentos são provenientes de outros países e seguem normas e
padrões  de  fabricação  e  utilização  muitas  vezes  desconhecidos  dos  usuários
nacionais, e dada a importância de se conhecerem os padrões utilizados para sua
classificação,  em  função  do  tipo  de  laser utilizado  e  dos  riscos  potenciais  que
representam à saúde humana, na maioria das vezes os próprios profissionais que
utilizarão a maquina não têm conhecimento do estado do equipamento, quando foi a
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última manutenção, a vida útil das lâmpadas, a idade da máquina e se o equipamento
está calibrado.

Por isso é importante observarmos também a aptidão do executor, pois o aparelho
de raio  laser não é um brinquedo. A diferença entre o resultado pretendido e uma
lesão  permanente  no  paciente/vitima  passa  pelo  tipo  de  laser usado,  potência
utilizada, conhecimento do profissional, manutenção do equipamento específica, pois
cada marca tem suas peculiaridades.

A maioria  dos danos provocados pela radiação e  emissão de laser se deve ao
aquecimento  dos  tecidos que a  absorvem. Os  lasers visíveis  são particularmente
perigosos,  pois  o  olho  humano  focaliza  o  feixe  na  retina,  e  esta  pode  sofrer
queimaduras. A densidade de potência do ponto laser focalizado na retina é cerca de
100.000 vezes a densidade de potência  incidente na córnea.  Assim,  embora seja
relativamente  seguro  expor  a  pele  a  lasers visíveis  de  baixa  potência,  é  sempre
perigoso observar o feixe diretamente.

O maior aumento no uso do  laser  nos últimos anos tem sido no setor da beleza,
clinicas de estética, salões de beleza, em consultórios médicos na dermatologia e
cirurgia  plástica,  e  nem  sempre  os  profissionais  têm  o  domínio  da  volta  do
procedimento (nos dizeres de um profissional experiente em aplicação de  laser). A
volta se resume no “antes, durante e depois do procedimento”.

Possíveis  lesões  oculares  são  mais  propensas  a  ocorrer  aos  pacientes,  porém
podem ocorrer também nos médicos e em outras pessoas que estejam no ambiente
onde é realizado o procedimento, enquanto estão usando vários comprimentos de
onda do laser para executar cirurgia dermatológica, ou clareamento ou depilação. A
proteção do paciente e dos executores é essencial.

A fiscalização do equipamento e a aptidão do executor estão diretamente ligados ao
resultado da utilização, pois, como foi dito antes, a diferença entre o resultado positivo
e  um  acidente  grave  com  lesões  permanentes  é  apenas  de  um  disparo  do
equipamento de um milímetro a mais, na profundidade,  para cima ou para baixo,
direita ou esquerda, um erro na hora de digitar a potência, que pode prejudicar o resto
da vida do paciente/consumidor.

Por isso a regulamentação é necessária, e esse ato (e a consequente fiscalização)
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é a diferença entre prevenir ou socorrer. E, na maioria das vezes, o socorro não será
suficiente.

Pelos motivos apresentados, 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 143/2015

Obriga as farmácias e drogarias a manter à disposição dos consumidores exemplar
do Compêndio de bulas de medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As farmácias e drogarias do Estado ficam obrigadas a manter em suas

dependências  exemplar  do  Compêndio  de  bulas  de  medicamentos,  para  consulta
gratuita pelos consumidores, em local visível e de fácil acesso.

§ 1° - Para os fins desta lei, Compêndio de bulas de medicamentos é a publicação
anual do conjunto de bulas de medicamentos comercializados no País, editado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, contendo as bulas para o paciente
e para o profissional de saúde.

§  2°  -  O  Compêndio  de  bulas  de  medicamentos deverá  ser  atualizado  pelos
estabelecimentos  mencionados  no  caput deste  artigo  sempre  que  ocorrer  o
lançamento  de  novas  drogas  ou  medicamentos,  regularmente  aprovados  para
comercialização pela Anvisa.

Art. 2° - É obrigatória a publicidade desta lei em todos os estabelecimentos que se
enquadrem na previsão legal, através de placa ou cartaz com as dimensões mínimas
de 30cm (trinta centímetros) por 50cm (cinquenta centímetros), em local visível, com
os seguintes dizeres:

“Este  estabelecimento  dispõe  de  exemplar  do  Compêndio  de  bulas  de
medicamentos para consulta pública gratuita.”.

Art. 3° - O descumprimento desta lei acarretará aos infratores a cobrança de multa
no valor de l .000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada
em dobro em caso de reincidência.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  Apesar  de  ser  evidente  a  utilidade da medida proposta,  pensamos

principalmente no grande número de usuários que recebem medicamentos gratuitos
através da rede pública de saúde. Muitas vezes, as doses prescritas são entregues
em cartelas, e não em caixas, portanto, desacompanhadas de bula. Consultar a bula
é  um  direito  do  paciente;  suas  informações  são  valiosas  e  constituem  parte  do
tratamento.

Grande parte dos usuários é formada por pessoas idosas, que podem ter dúvidas
em relação a doses, interação com outros medicamentos, etc. Nem sempre é fácil a
comunicação com o médico responsável, e a consulta ao compêndio pode sanar as
questões  mais  simples.  Além  disso,  muitas  pessoas  não  tem  acesso  à  internet;
portanto, a consulta de bulas por meio digital ainda não se apresenta disponível para
toda a população.

A ideia apresentada neste projeto é de execução simples e certamente não onerará
as farmácias e drogarias. Acima de tudo, é uma prestação de serviço. Solicitamos,
pois, o apoio dos nossos pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 144/2015
Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro e Atendimento Psicológico e Social

aos pais de crianças e adolescentes desaparecidos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Sistema de  Comunicação  e  Cadastro  de  Crianças  e

Adolescentes Desaparecidos do Estado de Minas Gerais, destinado a dar agilidade e
eficácia à busca de crianças e adolescentes que tenham desaparecido no Estado.

§  1º  -  Somente  será  inscrita  no  sistema  a  criança  ou  o  adolescente  cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante a autoridade policial competente.

§ 2º - Após o registro do desaparecimento da criança ou do adolescente, os pais
passam a ter assistência psicológica e social por um período mínimo de quinze dias
ou até quarenta e oito horas depois que a criança tenha sido localizada.
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Art. 2º - O sistema de que trata o art. 1º será formado e mantido pelas Secretarias
de Defesa Social e de Desenvolvimento Social, conforme suas respectivas áreas de
competências,  às  quais  caberá  inserir  e  retirar  dados  e  estabelecer  meios  de
divulgação das informações constantes no cadastro.

Parágrafo único - O sistema terá atualização periodicamente,  com o objetivo de
retirar  do  cadastro  os  registros  das  crianças  ou  adolescentes  desaparecidos  que
tenham  sido  encontrados  ou  que  tenham  sua  morte  comprovada,  bem  como  de
inserir dados relativos a novas ocorrências.

Art. 3º - Os órgãos públicos do Estado, as estações rodoviárias e ferroviárias, os
aeroportos, as escolas e os hospitais ficam obrigados a reservar espaço nas suas
repartições, em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes
ou similares, contendo identificação, fotografia e demais dados das crianças ou dos
adolescentes  desaparecidos,  bem  como  a  colocar,  em  local  apropriado,  caixa
coletora,  papel  e  caneta  para  as  anotações  de  denúncias,  pistas  e  quaisquer
informações,  que serão recolhidas e  entregues  à  autoridade policial  a  cada doze
horas.

Art. 4º - O Poder Executivo elaborará e distribuirá, nas escolas da rede pública e da
rede privada de ensino, cartilha contendo informações sobre os cuidados a serem
tomados pelas crianças e pelos adolescentes.

Art.  5º  -  A mídia  do  Estado veiculará  dados  das  crianças  ou  dos  adolescentes
desaparecidos,  destinando  espaços,  nos  veículos  de  comunicação  impressa,
televisiva, radiofônica e eletrônica, para sua divulgação.

Art. 6º - A divulgação de dados de crianças e adolescentes desaparecidos somente
será feita se precedida de autorização expressa dos seus pais ou responsáveis, em
conformidade com a legislação federal.

Art. 7º - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar para tratamento
ou assistência crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional
deverá  comunicar  o  fato,  em  regime  de  urgência,  com  dados  identificadores  da
pessoa, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Ministério Público.

Art. 8° - Caso seja localizado o corpo de uma criança ou um adolescente, a família
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terá direito de acompanhar a necrópsia com assistência de médico escolhido por ela
ou pelo Ministério Público.

Art. 9° - As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que recebam e abriguem
crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão enviar
periodicamente  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  ao  Ministério  Público
relatório  dos dados identificadores das crianças ou dos adolescentes que tenham
dado entrada nestes estabelecimentos.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O número de pessoas desaparecidas no País, especialmente crianças,

passa  de  4  mil.  No  Estado  de  Minas  Gerais,  o  problema  já  atinge  proporções
consideráveis, e quase nada vem sendo feito para dar às famílias que vivem o drama
do  desaparecimento  de  um  de  seus  membros  condições  que  favoreçam  suas
tentativas  de  tentar  reencontrá-lo  e,  enquanto  durar  o  desaparecimento,  a devida
atenção psicológica.

O Estado tem condições de fazer  bem mais do que vem fazendo, e com custo
praticamente nulo. Adotando as medidas propostas, o Estado de Minas Gerais estará
dando um passo fundamental para que o problema possa ser amenizado, permitindo
àqueles que têm membro da família desaparecido uma chance ou perspectiva de
descobrir o paradeiro dessa pessoa. Os familiares não têm recebido do nosso Estado
um  mínimo  de  atenção  nem  o  indispensável  atendimento  psicológico,  capaz  de
atenuar  a dor  da incerteza e preparar  para o desfecho da perda definitiva ou do
reencontro - episódio sempre traumático e de profundos efeitos na estrutura familiar,
com reflexo em toda a comunidade.

-  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 145/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de prova de regularidade fiscal

das  empresas  que  pretenderem  incluir  o  nome  de  consumidor  inadimplente  em
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bancos de dados de proteção ao crédito e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a apresentar prova ou

certidão oficial  de regularidade fiscal à fazenda federal,  à fazenda do estado e do
município de seu domicílio ou sede, bem como à seguridade social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, às empresas que mantenham ou administrem banco
de  dados  de  proteção  ao  crédito  e cadastro  de  consumidores,  para  que  possa
solicitar a inclusão de nome de consumidor inadimplente.

Parágrafo único - O fornecedor fica obrigado a renovar as certidões de regularidade
fiscal a que se refere o caput quando findo o seu prazo de validade.

Art. 2° - Aplicam-se às empresas que mantenham ou administrem banco de dados
de  proteção  ao  crédito  e  cadastro  de  consumidores  as  sanções  administrativas
cabíveis,  constantes do art.  56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, pela
inclusão de informações sobre consumidores sem as comprovações de regularidade
fiscal referidas nesta lei, sem prejuízo de outras cabíveis pela legislação em vigor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os bancos de dados de proteção ao crédito são importantes para a

avaliação  da  capacidade  de  pagamento  dos  consumidores  em  geral,  pois  o
fornecimento  de  produtos e  serviços  depende,  muitas  vezes,  de financiamento.  A
viabilidade  do  crédito,  que  movimenta  a  economia  e  o  comércio,  depende  das
informações prestadas aos fornecedores a respeito dos clientes potenciais, para que
se protejam de eventual inadimplência.

Assim, não pretendemos restringir a atuação das entidades de proteção ao crédito
com a proposta que apresentamos, mas somente incentivar que o fornecedor que
reclama da inadimplência de seu cliente não aja da mesma forma em relação ao
fisco, isto é, não seja ele um inadimplente para com toda a sociedade. Vemos, dessa
forma,  como claramente  justo  exigir-se  do  fornecedor  prova de quitação  de suas
obrigações fiscais para que possa incluir  o nome de consumidor inadimplente nos
bancos de dados de proteção ao crédito.
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Diante  do  exposto,  pedimos o apoio  dos  nobres pares para  a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 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 146/2015
Disciplina o horário para ligações de empresas de telemarketing.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas de telemarketing não poderão efetuar contatos com clientes

fora do horário comercial.
§ 1° - São também consideradas empresas de telemarketing, para os fins desta lei,

as  empresas  de  cobrança  que  se  utilizem  desse  serviço,  bem  como  os  demais
estabelecimentos que efetuem suas atividades através do telefone.

§ 2° - O horário comercial, para efeito do disposto nesta lei, compreende o período
das oito às dezoito horas, de segunda a sexta-feira, e das oito às treze horas, aos
sábados.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto visa delimitar horário para que as empresas de cobrança

façam contatos telefônicos com clientes ou devedores.
Com relação ao serviço de  telemarketing,  vêm  sendo obtidas  melhorias  para  o

consumidor,  como a lei  que criou o cadastro de bloqueio dessas ligações (Lei  n°
16.135, de 2009), para que elas sejam recebidas somente por quem tem interesse
nelas. Ocorre que as empresas de telemarketing, bem como as de cobrança, utilizam-
se desse serviço em horários inconvenientes, ultrapassando o limite da razoabilidade
e expondo o consumidor a situações de extremo desconforto.

A Constituição  Federal  assegura  a  competência  dos  Estados  para  estabelecer
medidas que visem à melhoria das relações de consumo, em seu art. 24, inciso III:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
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I - (...)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”.
A proposição, dessa forma, é de extrema importância para assegurar o direito do

consumidor e para protegê-lo de uma prestação de serviço inadequada.
Diante do exposto, esperamos a análise desta proposta e sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 147/2015

Proíbe  aos  restaurantes,  aos  bares,  às  casas  noturnas  e  aos  estabelecimentos
congêneres  a  prática  da  obrigatoriedade  de  consumação  mínima  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres proibidos de praticar a obrigatoriedade de consumação mínima.
Parágrafo único - Por consumação mínima entende-se o valor, em reais, estipulado

pelos  restaurantes,  pelos  bares,  pelas  casas  noturnas  e  pelos  estabelecimentos
congêneres, que deverá ser gasto, no próprio estabelecimento, em sua totalidade,
sem direito à restituição do que não for consumido.

Art.  2º  -  Os  restaurantes,  os  bares,  as  casas  noturnas  e  os  estabelecimentos
congêneres que descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
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;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 3º - É expressamente proibido estabelecer meta de consumo em comida ou em

bebida, nas condições mencionadas no caput.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A proposta que ora submetemos à apreciação desta Casa tem por

objetivo corrigir uma grave distorção.
Embora a Lei nº 8.078, de 11/9/1990, que contém o Código de Proteção e Defesa

do Consumidor, considere abusiva a venda casada e assegure a liberdade de escolha
do consumidor,  notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do
produto ou serviço que pretende adquirir, não existe norma específica dispondo sobre
a consumação mínima, conforme já ocorre em outras unidades da Federação.

Nos bares, nas danceterias e nas casas noturnas, nossos jovens têm que beber,
mesmo que não queiram ou não possam. Têm que comer, mesmo sem fome. Há
muito  a  prática  da  consumação  mínima  se  institucionalizou.  Ninguém  reclama,
ninguém questiona. Aceita-se, como se fosse lei. Não é justo. Deve-se ter a liberdade
de entrar e, se quiser, comer ou beber.

O valor exigido na entrada tem característica de venda casada, ou seja, para entrar
ou conhecer o lugar, deve-se gastar o que o proprietário estipular. A nosso ver, essa
cobrança é uma imposição ilegal e imoral.  Por  isso,  conto com a colaboração de
meus  pares  para  corrigir  essa  prática,  que  acaba  por  tornar-se  um  estímulo  ao
consumo do álcool pela juventude.

Cobrar consumação mínima em bares, danceterias, restaurantes e casas noturnas
é abusivo e ilegal. Isso porque nenhum fornecedor pode impor limites quantitativos de
consumo aos seus clientes, conforme o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o Procon, as casas noturnas e os bares podem estipular um preço de
entrada, mas não podem cobrar consumação mínima. O consumidor só deve pagar
por aquilo que consumiu.

Para se defender do abuso, a alternativa que o consumidor tem é pagar a conta,
pedir  nota  fiscal  com  os  valores  discriminados  e,  depois,  pedir  a  restituição  do
dinheiro por meio do Procon ou do Juizado Especial Cível.

A competência para legislar sobre a proteção ao consumidor é concorrente entre a
União, o Distrito Federal e os Estados, conforme se evidencia no disposto no art. 24,
V e VIII, da Constituição da República.

O Estado exerce, no caso em análise, a competência residual, uma vez que procura
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disciplinar, com absoluta clareza, os preceitos constantes na norma federal que dizem
respeito aos direitos do consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, não existindo vedação a
que se instaure, no caso em tela, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Por estes motivos, conto com os 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 148/2015
Estabelece  normas  de  mensuração  de  tarifas  horárias  em  estacionamento  de

veículos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que exploram serviço de estacionamento de veículos

ficam  obrigados  a  cobrar  de  forma  fracionada  e  manter  relógios  visíveis  para  o
consumidor na portaria de entrada e de saída.

Art. 2º - O descompasso entre os respectivos cronômetros isenta o consumidor de
quaisquer pagamentos.

Art. 3º - Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão que tomar como fração, para
fins de cobrança, o tempo de quinze minutos.

Parágrafo único - O valor cobrado na fração inicial - primeiros quinze minutos - terá
de ser o mesmo nas frações subsequentes e, obrigatoriamente, representar parcela
aritmética ao custo da hora integral.

Art. 4º - Os estabelecimentos de que trata o art. 1º são obrigados a afixar placa,
com dimensão de, no mínimo, um metro quadrado, em local próximo à entrada, com
valores devidos por permanência de quinze minutos, trinta minutos, quarenta e cinco
minutos e uma hora.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

I - advertência;
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II - multa;
III - duplicação do valor da multa, em caso de reincidência.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A razão de ser desta proposição é o verdadeiro absurdo verificado em

alguns  estabelecimentos  que  exploram  o  serviço  de  estacionamento  de  veículos.
Quando da cobrança, fixam preços com base sempre em períodos de uma hora ou
mais, sem permitirem nenhum fracionamento desses períodos, notadamente ferindo o
Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o que preceituam alguns artigos da Lei nº 8.078, de 11/9/1990, conhecida
popularmente como Código de Defesa do Consumidor.

“Art.  4º  -  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, a melhoria da sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos
os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
(...)
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV  -  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços;”.

Vemos, portanto, que não existe nenhum amparo legal para que estacionamentos
cobrem, por exemplo, o valor correspondente a todo um período (às vezes de uma
hora ou mais), quando o consumidor utiliza-se do serviço por apenas alguns minutos,
ou quando extrapola em pouco o tempo correspondente a um período completo.
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Por  se tratar  de  uma prática  ilegal,  faz-se  necessário  regulamentar  a  forma de
mensuração de  tarifas  em  estacionamento  de  veículos,  com o  intuito  de  coibir  a
prática abusiva que vem ocorrendo em alguns estabelecimentos.

Importante salientar  que alguns municípios já  possuem lei  regulamentando essa
matéria. Entretanto, faz-se necessário torná-la válida em âmbito estadual. Ademais,
tal  proposição  é  plenamente  constitucional,  pois,  conforme  o  art.  24,  V,  da
Constituição da República, é competência concorrente entre a União, os Estados e
Distrito Federal legislar sobre consumo.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste
projeto que tem como objetivo garantir  os  direitos  dos cidadãos consumidores do
respectivo serviço em nosso Estado.

- 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 149/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em

pacientes da rede de saúde privada do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação em

todos  os  pacientes  em  sistema  de  observação,  internação  ou  que  irão  realizar
procedimentos invasivos ambulatoriais e hospitalares na rede privada do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° - A pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua
reutilização  e  garanta  fechamento  seguro,  deverá  ser  inviolável  e  intransferível,
resistente  a  água,  não  tóxica  e  hipoalergênica  e  ser  registrada  no  Ministério  da
Saúde.

Art. 3° - A identificação deverá ser impressa diretamente na pulseira, não sendo
permitido o uso de identificação manuscrita.

Art. 4° - Na identificação da pulseira deverão constar minimamente os seguintes
dados: código de barras, nome do paciente, idade, nome do médico responsável.
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Art. 5° - A pulseira de identificação deverá conter o nome ou logotipo da instituição
de saúde.

Art. 6° - O código de barras da pulseira de identificação deve permitir a identificação
do paciente, de forma complementar à identificação verbal efetuada pelo profissional,
por  meio  de  leitor  de  código  de  barras,  o  qual  deve ser  utilizado  previamente  à
realização de todo e qualquer procedimento invasivo e medicamentoso.

Art. 7° - As instituições de saúde terão o prazo de doze meses para se adequar a
esta lei.

Art. 8° - A fiscalização do cumprimento desta lei é de responsabilidade dos órgãos
competentes.

Art. 9° - Das sanções e penalidades:
I - visando garantir o amplo direito à defesa, a instituição que não cumprir esta lei no

prazo previsto no art. 6° deverá ser notificada pelo órgão competente e reavaliada
conforme a alínea “b” deste artigo;

II  - após o prazo de trinta dias da emissão da notificação, a instituição de saúde
deverá sofrer nova avaliação e, caso não tenha se adequado à lei, deverá sofrer as
seguintes sanções:

a)  no  caso  de  se  tratar  de  instituição  de  saúde  privada  sem  fins  lucrativos,
filantrópica,  devem  ser  bloqueados,  imediatamente,  os  recursos  estaduais
provenientes de convênios e contratos que tenham como beneficiário o prestador, até
que ele se adapte ao disposto na legislação vigente;

b)  no caso de se tratar de instituição de saúde privada com fins  lucrativos,  ela
deverá  ficar  inelegível  para  recebimento  de  repasses  financeiros  provenientes  do
Fundo Estadual de Saúde - FES -, permanecendo com pagamentos suspensos até a
regulamentação, e sofrer a sanção de multa, que pode variar de um a dez salários
mínimos  por  paciente  sem  identificação,  dependendo  da  reincidência  no  fato,
podendo ter a suspensão do alvará de funcionamento pela reincidência.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Frequentemente  a  imprensa  noticia  troca  de  pacientes,  inclusive
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alguns  com  óbito,  e  mais  comumente  a  troca  de  medicamentos  ou  mesmo  a
ocorrência  de  procedimentos  médicos  equivocados.  As  notícias  de  morte  de
pacientes pelo uso indevido de medicamentos trazem à tona, para a opinião pública,
um problema que já vem sendo discutido há algum tempo na maioria dos países.

A Federação Nacional dos Farmacêuticos - Fenafar -, no dia 13/7/2010, publicou
estudo com o título “Hospitais erram na administração de medicamentos em 30% dos
casos”, o qual identificou inúmeros problemas, como erro na medicação e horário da
sua administração e erro por problemas administrativos, troca de pacientes, etc.

Não podemos deixar de citar a superlotação das unidades de pronto atendimento e
pronto socorro, onde pacientes permanecem em observação por períodos superiores
aos  recomendados  em  lei,  muitas  vezes  em  leitos  improvisados  e  macas  nos
corredores. Nessas situações, a identificação se torna mais frágil e passível de erros
e equívocos.

O  uso  das  pulseiras  de  identificação  de  forma  sistemática  garantirá  maior
segurança  não  somente  aos  pacientes,  mas  também  aos  profissionais  que  lhes
prestam assistência.

Vale ressaltar que em muitos casos o paciente encontra-se instável e pode sofrer
diversos  agravos,  como perda  de  consciência  e  até  mesmo coma,  quadros  que
impossibilitam a identificação de pacientes de forma verbal.

Com  um  custo  baixo  frente  à  importância  do  tema,  a  adoção  de  pulseiras  de
identificação tem-se mostrado eficiente na melhora do atendimento hospitalar, sendo
adotada inclusive por unidades de referência do País, como o Hospital 9 de Julho, em
São  Paulo,  o  Hospital  São  Bernardo,  em  Colatina,  e  a  UPA de  Recife,  o  que
demonstra a viabilidade da sua implantação nos diferentes de tipo de serviços de
saúde.

- 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 150/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação das caixas acondicionadoras de

resíduos da construção civil e demais entulhos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito do Estado, a obrigatoriedade de identificação
das caixas acondicionadoras de resíduos da construção civil e demais entulhos.

Parágrafo único - As caixas descritas no caput deste artigo deverão conter:
I  -  nome  da  empresa  proprietária  ou  da  municipalidade  responsável  pela  sua

administração;
II - número de telefone;
III - número de inscrição ou autorização do município.
Art.  2°  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as  providências  necessárias  ao  fiel

cumprimento desta lei.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  cadeia  produtiva  da  construção  civil  é  responsável  por  uma

quantidade  significativa  de  resíduos  de  construção  e  demolição,  que  são
rotineiramente depositados em encostas de rios, vias e logradouros públicos, criando
sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Além de comprometer a paisagem urbana, tais resíduos invadem pistas, dificultam
o tráfego e  a drenagem urbana,  além  de propiciar  a  multiplicação de vetores de
doenças  e  degradação  de  áreas  urbanas,  o  que  afeta  a  qualidade  de  vida  da
sociedade como um todo.

Infelizmente, ainda persiste em nossa sociedade uma cultura inadequada quanto ao
descarte de entulhos, fazendo com que, por vezes, empresas privadas e até mesmo
entes  públicos  depositem  seus  resíduos  em  localidades  mais  afastadas  ou  em
municípios distintos, disseminando doenças e poluindo o meio ambiente.

Com  a  inexistência  de  uma  lei  que  obrigue  a  identificação  das  caixas
acondicionadoras de resíduos, a fiscalização e a consequente penalização dos reais
responsáveis por elas fica impossibilitada, haja vista a dificuldade em se averiguar o
legítimo infrator.

Temos  ciência  de  que  compete  aos  municípios  a  solução  para  os  pequenos
volumes de resíduos, que geralmente são dispostos em locais inapropriados. Porém,
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não é esse o nosso objetivo, pois visamos tão somente preservar a saúde e o meio
ambiente em nosso Estado.

A Carta Magna de nosso ordenamento jurídico assevera que:
“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:
(...)
II  -  cuidar  da  saúde e assistência  pública,  da  proteção e garantia  das pessoas

portadoras de deficiência;
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
(...)
Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
(...)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
(…)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”.
Portanto, a proteção à saúde e ao meio ambiente, tanto em âmbito material quanto

em âmbito legislativo, é de competência das três esferas da Federação, motivo pelo
qual a todas elas é possível a implementação de propostas sobre o tema.

Considerando que a defesa da saúde e a preservação do meio ambiente são de
responsabilidade de todos, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação
deste  projeto,  uma  vez  que  se  afigura  como forte  instrumento  de  prevenção  de
doenças e redução da poluição em nosso Estado.

-  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 151/2015
Estabelece critérios no âmbito do direito do consumidor para a exposição de preços

de produtos baseados em medidas unitárias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Todo estabelecimento que, no atacado ou no varejo, comercializar produtos
fracionados  deverá  informar,  na  etiqueta  indicativa  do  preço,  além  do  preço  do
produto à vista, o custo correspondente a uma das seguintes unidades de medida:
massa, volume, comprimento ou área, de acordo com a habitual comercialização de
cada tipo de produto.

Parágrafo  único  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  à  comercialização  de
remédios.

Art. 2° - O estabelecimento que descumprir a determinação desta lei incorrerá em
infração, cuja pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo.

Parágrafo único - O valor da multa será de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais)  -  ou índice equivalente que venha a substituir  a  Ufemg,
dobrado a cada reincidência, respeitado o limite de 1.000 (mil) Ufemgs.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo criar lei estadual, no âmbito do

direito do consumidor,  referente à exposição de preços de produtos baseados em
medidas unitárias, como quilo, metro e litro.

Tomamos como base os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078,  de  1990)  como  a  hipossuficiência  e  a  vulnerabilidade  do  consumidor,  a
transparência  e  a  busca  pelo  equilíbrio  nas  relações  consumeristas,  a  boa-fé,  a
coibição de abusos, a harmonização de interesses, a conscientização do consumidor
e o direito à livre escolha.

Atualmente, produtos são oferecidos no mercado com embalagens de dimensões
diversas. Essa prática cria dificuldade para o consumidor comparar e fazer a melhor
base no preço e  na  dimensão do produto.  Por  exemplo,  o  refrigerante coca-cola
possui  atualmente  as  seguintes  embalagens:  l  litro  -  garrafa  de  vidro,  1,25 litro  -
garrafa de vidro, 1,5 litro - garrafa plástica, 2 litros - garrafa plástica, 200 ml - garrafa
de vidro, 290 ml - garrafa de vidro, 500 ml - garrafa de vidro, 600 ml - garrafa de vidro,
600 ml - PET, l litro - PET, 1,25 litro - PET, 1,5 litro - PET, 1,75 litro - PET, 2 litros -
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PET, 2,25 litros - PET, 2,50 litros - PET, 3 litros - PET, 237 ml - garrafa de vidro, 350
ml - garrafa de vidro, 250 ml - lata, 350 ml - lata.

Muitos outros produtos seguem a mesma tendência, como cerveja, papel higiênico,
chocolate, sabão em pó, etc.

Percebe-se  que  o  consumidor  tem  uma  vasta  gama  de  possibilidades  nas
prateleiras dos mercados, e existe a crença de que a maior embalagem é sempre a
mais econômica, o que nem sempre é verdadeiro.

Ocorre que o consumidor, diante de tantas possibilidades, não é bem informado
sobre qual a melhor opção.

Esta proposição tem como finalidade fazer com que cada produto que se ofereça
em  diversas  dimensões  deva  ser  quantificado  individualmente,  considerados  os
padrões de medidas: quilo, metro e litro e suas variantes.

Deve-se impor aos fornecedores e aos comerciantes a exposição clara do preço do
produto de forma individualizada, tendo em vista as medidas-padrões.

Assim sendo, solicito aos nobres pares 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 152/2015
Assegura às pessoas com albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas de

educação, saúde e trabalho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam assegurados às pessoas com necessidades especiais em razão de

hipopigmentação  congênita  (albinismo)  direitos  básicos  nas  áreas  de  educação,
saúde e trabalho, com vistas ao seu bem-estar pessoal e à sua integração social:

I - em educação:
a)  assegurar  matrícula  compulsória  em  cursos  regulares  de  estabelecimentos

educacionais públicos em todos os níveis, com vistas à sua integração ao sistema
regular de ensino;

b) criar na escola ambiente estimulante e apropriado às especificidades do aluno
com deficiência visual em razão do albinismo;
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c)  assegurar  a  presença na escola  de professor  especializado,  conhecedor  das
particularidades educacionais das pessoas com albinismo; |

d) apoiar na sala de aula os alunos com albinismo no uso de recursos óticos e não
óticos e no acesso a textos e livros impressos em tipos ampliados que compensem
suas limitações individuais;

e)  orientar o aluno com albinismo sobre o uso de protetores solares quando da
realização de atividades externas e da prática de educação física e disponibilizar a
ele essa proteção;

f)  facilitar  a escolha de atividades condizentes com suas limitações visuais sem
prejuízo ao seu desenvolvimento educacional;

II - na saúde:
a)  estabelecer  prioridade  no  atendimento  e  no  tratamento  de  pessoas  com

albinismo nas unidades públicas de saúde;
b) proporcionar acesso de pessoas com albinismo aos serviços públicos de saúde

para a realização periódica de exames oftalmológicos, dermatológicos e oncológicos,
para o monitoramento dos riscos de cegueira e de câncer de pele;

c) facilitar a aquisição de equipamentos necessários à proteção dos olhos (óculos
de sol) e da pele (protetores solares de diversos fatores) e que permitam a melhoria
funcional e a autonomia pessoal das pessoas com albinismo;

d)  promover  o  trabalho  de  prevenção  por  meio  do  aconselhamento  genético  e
psicológico;

III - no trabalho:
a)  intermediar  a  inserção  das  pessoas  com albinismo no mercado  de trabalho,

utilizando sistemas de apoio especial ou de colocação seletiva;
b) promover serviços de habilitação e de reabilitação profissional das pessoas com

albinismo, com o objetivo de capacitá-las para o trabalho.
Art. 2° - O Poder Executivo determinará às secretarias de estado pertinentes as

providências necessárias para a garantia dos direitos elencados no artigo anterior.
Art. 3° - Os gastos para a execução do disposto nesta lei correrão por conta das

dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
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Art.  4°  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser
regulamentada no que couber, em noventa dias.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O albinismo confere à pessoa a cor branca (rósea) da pele, dos pelos

do corpo e olhos,  devido  à ausência  da  produção da melanina -  substância  que
confere  a  proteção  aos  raios  UVA e  UVB.  Em  consequência,  as  pessoas  estão
sujeitas a desenvolver precocemente diminuição da acuidade visual e até cegueira,
além de inúmeras lesões de pele pré-cancerígenas e cancerígenas, mesmo quando
expostas à iluminação solar indireta.

Apesar da abrangência de uma importante parcela da população, as pessoas com
albinismo  vivem  hoje  um  processo  discriminatório  constante  e  em  situação  de
pobreza  e  abandono,  obrigadas  a  se  lançarem  cedo  no  mercado  de  trabalho
geralmente informal,  em atividades desenvolvidas sob grande exposição solar,  tais
como: ajudantes de pedreiro, jornaleiro, verdureiro, o que contribui para agravar suas
mazelas. Apesar disso, até o momento, inexistem ações públicas específicas voltadas
para a acessibilidade e inclusão das pessoas com albinismo.

Existem  vários  tipos  de  albinismo,  entretanto  a  forma  mais  perigosa  é  a  que
determina a total ausência de pigmentação por todo o corpo. O cotidiano do albino,
portanto, é marcado pela intolerância à luz solar e ameaçado, constantemente, pelos
riscos  da  cegueira  e  do  câncer  de  pele.  Por  ser  considerado  uma  pessoa  com
necessidades especiais, o albino precisa de apoio para exercer seus direitos básicos,
contidos em vários artigos da Constituição Federal.

O Estado de Minas Gerais precisa criar políticas públicas de atenção às pessoas
com albinismo, contemplando as diversas fases da vida, desde o nascimento até a
fase  adulta,  com  ênfase  para  o  atendimento  nas  áreas  de  dermatologia  e
oftalmologia.  É  preciso  dar  visibilidade  à  luta  das  pessoas  com  albinismo,  hoje
totalmente  invisíveis  ao  poder  público  e  à  sociedade;  é  preciso  mobilizar  estas
pessoas  e,  principalmente,  sensibilizar  os  poderes  públicos  para  os  problemas
enfrentados pelos albinos. Outra ação necessária é o levantamento diagnóstico da
situação real do País nessa questão da saúde pública: um censo de toda a população
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albina do Brasil.  Como diz o professor doutor Roberto Biscaro, militante da causa
albina, criador do Blog do albino incoerente: “devemos discutir não só a questão da
atenção básica para os portadores de albinismo, mas aproveitar para discutir como
podemos avançar na quebra da 'invisibilidade' das pessoas albinas, porque, quanto
menos o albino aparece, menos consegue alcançar seus direitos hoje”.

Por  essas  razões,  esperamos  que  a  tramitação  desse  projeto  de  lei  encontre
guarida entre os nobres deputados e possa merecer a aprovação desta casa.

-  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 153/2015
Dispõe sobre as condições sanitárias dos banheiros públicos instalados no âmbito

do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os banheiros públicos instalados no âmbito do Estado deverão ser dotados

de:
I - vaso sanitário em aço inoxidável com ducha higiênica;
II - assento sanitário do tipo aberto;
III - proteção para assento sanitário descartável;
IV - papel higiênico sobressalente;
V - limpeza e desinfecção periódica, devidamente comprovada;
VI - lavatório provido de material para a limpeza e enxugo ou secagem das mãos;
VII - equipamento com álcool em gel.
Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entende-se  como  banheiro  público

aquele colocado à disposição da população em prédios públicos, estabelecimentos
comerciais e eventos públicos ou privados.

Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior terão prazo de cinco
anos contados a partir da publicação desta lei para se adequarem.

Art.  3º - A infração às disposições desta lei  acarretará ao responsável infrator a
imposição de pena de multa a ser estabelecida pelo Poder Executivo por meio de
decreto.
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Art. 4º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 24, inciso XII, da

Constituição  Federal,  compete  aos  estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à
proteção e defesa da saúde. Assim, com base nas premissas emitidas, também cabe
ao Estado legislar sobre a matéria que aqui se discute.

Isso porque a Carta Magna é clara no sentido de preconizar que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, sendo que o poder público estadual tem a função de
garantir  o  bem-estar  do  indivíduo,  mediante  a  adoção  de  políticas  públicas  que
promovam a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como o atendimento
integral do indivíduo, abrangendo a promoção e preservação de sua saúde.

As medidas sugeridas nesta proposição têm como objetivo prevenir uma série de
infecções  indesejáveis,  transmitidas  por  microrganismos  patogênicos  comuns  em
sanitários de uso coletivo. Esses locais, considerados como de fácil contaminação,
são fontes de proliferação de vírus, bactérias, protozoários e vermes.

Assim sendo, ante a motivação exposta, submeto a proposta aos nobres pares, por
tratar-se de medida de relevante interesse público.

- 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 154/2015
Torna obrigatório o envio aos consumidores de cópia do contrato de adesão por

meio de carta registrada na modalidade de aviso de recebimento - AR.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de serviços de telefonia móvel ou fixa, de transmissão

de dados via banda larga e de TV por assinatura obrigadas a enviar aos clientes, no
prazo de quinze dias corridos, cópia do contrato de adesão e de eventuais termos de
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aditamento por meio de carta registrada na modalidade de aviso de recebimento - AR.
Art. 2° - Aplicam-se as disposições desta lei aos contratos de adesão formalizados

pela internet ou por serviço de telemarketing.
Art. 3º - A inobservância das disposições desta lei importará a aplicação, no que

couber, das penalidades do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4º - Aos órgãos de defesa do consumidor dos Poderes Executivo e Legislativo,
dentro de suas competências  legais,  cabe a adoção das medidas necessárias ao
cumprimento das disposições desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Várias empresas que prestam serviços de telefonia fixa ou móvel, de

internet banda larga ou de TV por assinatura deixam de enviar aos clientes cópia do
contrato de adesão relativo aos serviços pactuados.

A ausência do contrato, que descreve os direitos e obrigações das partes, tem-se
tornado um grande obstáculo no  momento  em que os consumidores  cobram das
empresas a execução dos serviços na forma em que foram oferecidos. Tal ausência é
frequente,  haja  vista  que  a  maioria  dos  serviços  são  contratados  por  central  de
telemarketing ou pela internet.

O mesmo se aplica em caso de alteração do plano contratado ou de migração,
porque as empresas também nesse caso deixam de encaminhar aos consumidores o
respectivo termo de aditamento, contendo as mudanças realizadas.

Por outro lado, quando o consumidor demanda contra a empresa prestadora do
serviço  no  Poder  Judiciário,  a  falta  do  instrumento  legal  (contrato)  inviabiliza
sobremaneira a solução da lide, uma vez que não há como comprovar a falha na
prestação do serviço. A ausência de transparência e do instrumento formal - no caso,
o contrato - acaba por facilitar a fraude e a má-fé na execução do serviço.

Assim sendo, este projeto tem como objetivo obrigar as empresas a disponibilizar o
instrumento jurídico necessário à defesa dos direitos dos consumidores.

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

PROJETO DE LEI Nº 155/2015
Dispõe sobre a afixação de informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos

locais que especifica e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Em  todos  os  restaurantes,  bares,  lanchonetes  e  estabelecimentos

comerciais  similares  que utilizam  a  prática  de  receber  gorjeta  ou taxa de serviço
devem ser afixados cartazes com a seguinte informação: “10% para o garçom - não
obrigatório, opcional pelos bons serviços”.

Art. 2º - Os cartazes mencionados no art. 1º desta lei devem ser confeccionados de
acordo com critérios estabelecidos quando da regulamentação desta lei, devendo ter
dimensões suficientes para que as informações neles constantes possam ser lidas a
boa distância, sendo afixados em local que possibilite ampla e perfeita visualização.

Art. 3º - A informação de que trata esta lei também deve ser incluída no cardápio
dos estabelecimentos em questão, bem como se deve fazer constar nas contas das
despesas de seus clientes o valor referente a 10 % (dez por cento) do valor total da
conta, seguido da expressão “10% para o garçom - não obrigatório, opcional pelos
bons serviços”,  a título de gratificação pelos serviços prestados pelo garçom, não
podendo tal valor ser acrescido ao total,  sem antes se demonstrar a cobrança, de
forma clara e em destaque, do referido percentual.

Art. 4º - O acréscimo opcional de 10% (dez por cento) somente poderá ser cobrado
nos  estabelecimentos  que  trabalhem  com  garçom,  não  podendo  sê-lo  quando  o
garçom não atende diretamente no local onde se encontra o consumidor, tendo este
que se deslocar para retirar o produto pretendido junto ao balcão.

Art. 5º - Os restaurantes, os bares, as lanchonetes e estabelecimentos comerciais
similares  ficam  obrigados  ao  repasse  integral  aos  garçons  e  a  funcionários  do
estabelecimento,  no regime de rateio  que lhes convier,  dos  valores referentes ao
percentual estabelecido, não podendo ser utilizados para outros fins.

Art. 6º - O valor dos repasses, tendo em vista a não obrigatoriedade por parte do
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consumidor  e a incerteza dos valores a serem recebidos, não ensejará, de modo
algum, incorporação ao salário do funcionário.

Art. 7º - O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I - multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);
II - a multa em dobro, no caso de reincidência.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de fazer afixar nos restaurantes, nos

bares, nas lanchonetes e em estabelecimentos comerciais similares, em local visível,
cartazes informativos, bem como no cardápio e nas contas das despesas de seus
clientes a seguinte expressão: “10% para o garçom - não obrigatório, opcional pelos
bons serviços”.

Conforme  determina  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  o  consumidor  tem  o
direito de tomar conhecimento, de forma rápida, clara e objetiva, das cobranças pelos
produtos e pelos serviços oferecidos.

O referido pagamento é facultativo, ou seja, o consumidor tem o direito de pagar
apenas o preço estabelecido no cardápio ou afixado, em local visível, podendo, desde
que devidamente informado, pagar voluntariamente, sobre o preço do produto, o valor
de 10%, como remuneração dos garçons, a título de gorjeta pelos serviços prestados.

Em razão da relação de emprego que mantêm com os restaurantes, os garçons
recebem, a título de remuneração fixa, o piso estabelecido para a categoria. A gorjeta
faz parte da remuneração variável, que o garçom só receberá se fizer por merecer e
se o  consumidor  reconhecer  a  qualidade do serviço prestado.  Não é,  portanto,  o
consumidor quem deve remunerar os garçons, e sim o estabelecimento. No entanto,
uma vez feita pelo consumidor a opção de pagamento da referida gorjeta, esta deve
destinar-se obrigatoriamente e na sua totalidade aos garçons e aos funcionários do
estabelecimento, no regime de rateio que lhes convier, uma vez que tal repasse a
eles originalmente se destina.

Essa prática muitas vezes não é observada pelos estabelecimentos, que por vezes
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utilizam a gorjeta para outros fins, o que configura prática ilegal, por causa do desvio
de finalidade.

Tem por intuito este projeto de lei resguardar o direito dos garçons e dos demais
funcionários  dos  referidos  estabelecimentos  de  receber  os  valores  pagos  pelos
clientes, sob a forma de gorjeta ou taxa de serviço.

- 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 156/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados, açougues e estabelecimentos

congêneres  manterem  e  exibirem  ao  consumidor  relação  atualizada  de  seus
fornecedores de carne, nos casos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  supermercados,  açougues  e  estabelecimentos  congêneres  ficam

obrigados  a  manter  relação  atualizada  dos  seus  fornecedores  de  carne
comercializada a granel ou em embalagem do próprio estabelecimento.

Parágrafo único - A relação a que se refere o caput deste artigo conterá, no mínimo,
os seguintes dados:

I - identificação do produto fornecido;
II - número da inspeção do produto;
III - razão ou denominação social e nome fantasia do fornecedor;
IV - endereço completo e número de telefone do fornecedor;
V - número do fornecedor no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou,

se for o caso, no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.
Art. 2º - É obrigatória a afixação, em supermercados, açougues e estabelecimentos

congêneres, em local de fácil visualização, de cartaz informando que a relação de
que trata o art. 1º se encontra à disposição do consumidor.

Parágrafo  único  -  A relação de  que trata  o  art.  1º  será  exibida  ao  consumidor
sempre que por ele for solicitada, sendo-lhe facultado exigir do estabelecimento uma
cópia para uso próprio.

Art. 3º - A multa por infração ao disposto nesta lei será aplicada nos termos do art.
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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 Comissões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  dispõe sobre  a  fixação,  pelos  estabelecimentos

comerciais de venda de carnes, de informações sobre os fornecedores dos produtos
de origem animal expostos.

Como se sabe, existem muitas dificuldades de se manter um eficiente controle da
qualidade de produtos vendidos no varejo, ainda mais quando inexistem embalagens
originais.  Faz-se,  então,  necessária a criação de meios para coibir  a  inserção de
produtos  de  qualidade  duvidosa  no  mercado,  devendo  esse  cuidado  ser  ainda
redobrado quando se tratar de produtos alimentícios, mais especificamente produtos
de origem animal.

Somente  com  medidas  dessa  natureza  será  possível  diminuir  a  atuação
indiscriminada de frigoríficos clandestinos e o risco de se levar à mesa do consumidor
um alimento que ofereça dano a sua saúde, haja vista as inúmeras doenças que
podem ser transmitidas pela ingestão de carne contaminada.

Sendo assim, este projeto visa a dar ao consumidor a oportunidade de denunciar
qualquer informação porventura controversa ou que não se coadune com os avisos
expostos nos locais de venda de carnes.

Contamos com o apoio dos nobres pares à 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 157/2015
Dispõe sobre normas de segurança para a realização de grandes eventos e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei especifica normas para a realização de grandes eventos em todo o

território do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Entendem-se por grandes eventos aqueles que em que haja concentração
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de pessoas  em locais  que possam oferecer  risco à  segurança destas,  tais  como
shows ou festas de quaisquer natureza, mesmo que sejam de caráter meramente
social, e em que haja a cobrança de ingressos.

Art.  3º  -  Em  tais  eventos  devem  sempre  estar  muito  claros  os  nomes  dos
responsáveis  pela  sua organização,  sejam eles  de  natureza física ou  jurídica,  os
quais serão responsabilizados em todos os aspectos legais em caso de tumultos,
lesões corporais - fatais ou não -, prejuízos materiais ou financeiros ou qualquer outro
de ordem social e moral.

Art. 4º - O concedente da autorização para a realização do evento deve exigir e
manter em seu poder os seguintes documentos:

a)  autorização  expressa  do  órgão  competente  da  prefeitura  municipal  a  cuja
jurisdição pertencer o território em que se encontra o local do evento;

b) comprovante do recolhimento do Ecad;
c) autorização expressa das Polícias Militar e Civil, incluindo-se o laudo do Corpo

de Bombeiros;
d) comprovante de cadastro e recolhimento dos tributos cabíveis ao fisco estadual e

municipal.
Art. 5º - Ficam ressalvados os eventos em clubes ou associações cujas promoções

se destinem exclusivamente a associados.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O projeto  ora  apresentado tem como finalidade a  garantia  de  que,

quando da realização de eventos em que sejam cobrados ingressos, os participantes
sejam protegidos caso aconteçam tumultos, lesões corporais, prejuízos materiais ou
financeiros ou qualquer outro de ordem social e moral.

Em  tais  eventos  devem  ser  conhecidos  os  nomes  dos  responsáveis  pela  sua
organização, sejam eles pessoa física ou jurídica, os quais serão responsabilizados
em todos os aspectos pelo que ocorra.

Cabe aos órgãos públicos, quando da emissão dos documentos para realização de
tais  eventos,  examinar  todos  os  aspectos  e  condições  para  sua  ocorrência  e  só
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liberar os documentos quando preenchidas todas as exigências legais.
- 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 158/2015

Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de conveniência pelas empresas
prestadoras de serviço no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a cobrança da taxa de conveniência variável sobre o valor do

tíquete na venda de ingressos para show, teatro, cinema ou qualquer espetáculo pela
internet.

Parágrafo único - Tem-se por taxa de conveniência aquela que constitui a fonte para
a empresa oferecer aos usuários a distribuição simultânea de ingressos através de
tecnologia que suporta o serviço.

Art. 2° - O estabelecimento ou o prestador de serviço que infringir esta lei ficará
sujeito às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentarias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A cobrança  de  uma  taxa  para  venda  de  ingressos  de  show pela

internet ou por telefone é considerada legal; no entanto, quando ela varia de acordo
com o valor da entrada do espetáculo, é caracterizada como abusiva. Nesse caso, ela
se torna desproporcional, uma vez que o custo para fazer o ingresso e entregá-lo é o
mesmo, independentemente de a pessoa ter desembolsado R$160,00 ou R$600,00
com o tíquete. Além disso, a conveniência é uma só e não deve ser separada devido
ao fato de o consumidor estar na pista ou no camarote.

A cobrança não se justifica apenas pelo fato de a venda ser via internet, uma vez
que o pagamento do tíquete já é garantido por meio de cartão de crédito e a retirada
dele é feita no local, o que não se deve confundir com taxa de entrega. Tal cobrança é
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abusiva e fere o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois beneficia apenas a
empresa e onera a parte mais fraca da relação de consumo.

A Constituição em vigor  estabelece competência  concorrente  entre  a  União,  os
estados  e  o  Distrito  Federal  para  legislarem sobre  consumo,  o  que viabiliza  esta
iniciativa.

Diante do exposto,  solicito  o apoio dos nobres colegas 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 159/2015
Acrescenta parágrafo ao art. 3º da 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 - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 3º - (...)
§ 7º - Na hipótese do disposto no inciso III deste artigo, a isenção será reconhecida

mediante requerimento apresentado à Administração Fazendária da circunscrição do
interessado, acompanhado de laudo de perícia médica especificando o tipo de defeito
físico  do  requerente  e  atestando  sua  total  incapacidade  para  dirigir  automóveis
comuns,  o  qual  deverá  ser  fornecido  pela  Comissão  de  Exames  Especiais  para
Portadores  de  Deficiência  Física  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  ou,  nas
regiões onde a Comissão não realiza o exame, por médico credenciado no Sistema
Único de Saúde.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Lei Federal n° 7.853, de 1989, dispõe, em seu art. 2°: “Ao Poder

Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno
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exercício  de  seus  direitos  básicos,  inclusive  os  direitos  à  educação,  à  saúde,  ao
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico”.

Este projeto pretende estabelecer mecanismos de facilitação para que a pessoa
com deficiência  física usufrua do benefício constante na Lei  nº  14.937,  de  23 de
dezembro de 2003, no que diz respeito à isenção de recolhimento do IPVA.

Segundo consta no art. 3º do mencionado Diploma Legal, “veículo automotor novo
com até 127 HP de potência bruta (SAE), de motorista portador de deficiência físico-
motora cuja  habilitação seja restrita  a  veículo  especialmente  equipado,  ainda que
apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não”.

O Decreto nº 39.387, de 24/1/1998, por seu turno, condiciona a isenção do IPVA à
emissão de laudo da perícia médica fornecida pela Comissão de Exames Especiais
do Detran-MG, especificando o tipo de defeito físico que impede o beneficiário de
dirigir veículos comuns.

A  pertinência  da  proposição  está  no  fato  de  inexistir,  no  interior  do  Estado,
Comissão de Exames do Detran-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até a
capital, muitas vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa, uma vez que se insere entre aquelas
previstas  no  art.  61  da  Constituição  do  Estado.  Por  outro  lado,  não  há  vedação
constitucional para que se instaure o processo legislativo por tratar de matéria de
natureza  tributária.  A  Carta  Mineira  não  incluiu  entre  as  propostas  de  iniciativa
privativa do chefe do Poder Executivo aquelas de natureza tributária.

Diga-se, por último, que ao deficiente físico deve ser conferido um tratamento que
lhe proporcione melhor  integração social  e  acesso aos bens e  serviços  coletivos,
conforme preceitua o art. 224 da Constituição do Estado.

- 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 160/2015
Institui o Dia Estadual do Agente Comunitário e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Agente Comunitário, a ser comemorado

anualmente no dia 20 de julho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Acredita-se que por serem os agentes pessoas do povo, não só se

assemelham  nas  características  e  nos  anseios  desses  povo,  como  também
preenchem lacunas, justamente por conhecerem as necessidades dessa população.
Acredito que os agentes comunitários são a mola propulsora para a consolidação da
organização  das  comunidades  e  a  prática  regionalizada  e  hierarquizada  de
assistência do povo.

Ser agente comunitário é ser povo, é ser comunidade, é viver dia a dia a vida da
comunidade. É ser o elo entre as necessidades da população e o que pode ser feito
para  melhorar  suas  condições  de  vida.  É  ser  a  ponte  entre  a  população  e  os
profissionais  e  serviços  públicos.  O  agente  comunitário  é  o  mensageiro  de  sua
comunidade. Ser agente comunitário é, antes de tudo, ser alguém que se identifica,
em todos os sentidos, com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, na
linguagem,  nos  costumes;  precisa  gostar  do  trabalho.  Gostar,  principalmente,  de
apreender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com destino de
morrer ainda criança. Nós vivemos conforme o ambiente.

É obrigação dos agentes comunitários lutar e aglomerar forças em sua comunidade,
município, Estado e País, em defesa dos serviços públicos; pensar na recuperação e
na democratização desses serviços, entendendo que é o serviço público que atende
à população pobre; portanto é preciso torná-lo de boa qualidade. Precisamos lutar por
outros fatores que são determinantes para a saúde, tais como trabalho, salário justo,
moradia,  saneamento  básico,  terra  para  trabalhar  e  participação  nas  esferas  de
decisão dos serviços públicos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 161/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.339/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Ambiental,  Cultural  e
Educacional - Crace -, com sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  de  Referência  Ambiental,

Cultural e Educacional - Crace -, com sede no Município de Pitangui.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Centro de Referência Ambiental, Cultural e Educacional - Crace -,

com sede no Município de Pitangui, fundado em 2010, é considerado uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e regular há mais de um ano e tem por objetivo atuar no interesse da
comunidade pela conscientização do cidadão e pela defesa de bens e direitos sociais,
coletivos e difusos relativos aos direitos humanos, à educação, ao meio ambiente e
ao uso racional dos recursos naturais, visando a melhorias na qualidade de vida e da
saúde das gerações atuais e futuras.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade,  pois  viabilizará  parcerias  com  diversos  órgãos  públicos  estaduais,
garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de
lei, que acreditamos justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 162/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 57/2011)

Proíbe a prestação de serviços de vigilância por cães de guarda com fins lucrativos
no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no Estado a prestação de serviços de vigilância por cães de

guarda com fins lucrativos.
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário cujo cão

esteja sendo utilizado para a prestação de serviços de vigilância com fins lucrativos, o
proprietário do imóvel em que o animal esteja sendo utilizado para tais serviços, bem
como aquele que contratar por escrito ou verbalmente esses serviços.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
para cada animal utilizado.

§ 1º - A reincidência obriga o infrator ao pagamento da multa prevista em dobro,
respeitado o prazo de vinte e quatro horas da aplicação da penalidade inicial;

§ 2º - A aplicação da penalidade prevista neste artigo não exclui a aplicação de
penalidades decorrentes de eventuais casos de maus-tratos causados aos animais,
nos termos da legislação vigente.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A matéria ora apresentada é polêmica e merece nossa atenção. Trata-

se de uma iniciativa  que é  motivo  de  discussão em outros  Estados,  inclusive  na
esfera judicial, conforme abaixo transcrito:

“Parecer  Ministério  Público  da  Inconstitucionalidade  da  Atividade  de  Aluguel  de
Cães para Segurança

Fundamentação da inconstitucionalidade da atividade de empresas prestadoras de
serviços de segurança que utilizam cães, exarada pela Promotoria de Proteção ao
Meio Ambiente de Curitiba, através do Promotor de Justiça Dr. Sérgio Luiz Cordoni:

A Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba recebe constantemente
reclamações acerca dos serviços prestados pelas empresas que locam cães para
vigilância  de  imóveis,  mormente  pelos  maus-tratos  a  que  esses  animais  são
submetidos.

Na mesma esteira, referidas empresas não são passíveis de fiscalização, tampouco
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coibição, uma vez que em sua maioria são clandestinas.
Dessa forma, a questão da fiscalização é comprometida, e os cães utilizados para

resguardar  imóveis  de  terceiros,  ou  construções,  ficam  sem  qualquer  assistência
alimentar e veterinária, sem contar a solidão em que vivem tais animais.

O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs ações civis públicas em desfavor
das empresas que possuíam registro na Junta Comercial do Paraná, com o fim de
paralisar suas atividades, uma vez que se atestaram maus-tratos aos cães utilizados
como bens.

A título  de  ilustração,  transcrevo  decisão  monocrática  que  concedeu  a  medida
liminar  pugnada,  reconhecendo  que  a  atividade  oferece  perigo  real  aos  animais,
quanto à coletividade:

'3 - Assim presente o fumus boni juris - a legislação pátria veda a prática de maus-
tratos a animais (CF - art. 225; Código Estadual de Proteção aos Animais - Lei nº
14.037, de 20/3/2003 - arts. 2º e 11; Lei dos Crimes Ambientais - Lei Federal nº 9.605,
de 12/2/1998 - art. 32, e Decreto Lei nº 24.465, de 10/7/1934), e no procedimento
administrativo instaurado pelo autor há relato da situação dos animais utilizados pela
empresa de locação de cães  de  guarda em seus  postos  de  trabalho,  o  péssimo
estado  de  saúde  que  se  encontram,  a  ausência  de  alimentos  e  água  para  os
mesmos,  bem  como  de  local  para  esconderijo  das  intempéries,  conforme  se
depreende pela documentação apresentada, e o periculum in mora, se não acolhida a
liminar,  os animais continuarão a sofrer  maus-tratos e,  além de correrem risco de
vida, poderão colocar em risco, inclusive, as pessoas vizinhas aos seus postos de
trabalho.'

Os cães utilizados nessas atividades são encontrados, na sua maioria, desnutridos
e desidratados, sem condições de higiene, em locais abandonados, com materiais
cortantes  ao  redor,  sem proteção para  chuva,  enfim,  sem assistência alimentar  e
veterinária básicas.

Mesmo  que  as  atividades  sejam  regulamentadas  por  uma legislação  municipal
rígida, os maus-tratos para com tais animais permanecerão. Isso porque o problema
principal é a clandestinidade das empresas e a ausência de condições eficientes de
fiscalização.
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Argumentou-se  que  as  atividades  relacionadas  com  a  locação  de  cães  não
poderiam ser impedidas, sob o fundamento de proteção constitucional.

O inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal versa sobre a liberdade de ação
profissional, ou seja, a faculdade de escolha do trabalho que se pretende exercer. In
verbis:

'Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
seguintes termos:

(...)
XIII  -  é  livre  o exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas as

qualificações profissionais que a lei estabelecer.'
Tal artigo trata do direito de cada indivíduo exercer atividade profissional, de acordo

com suas preferências e possibilidades e, logicamente, de acordo com os preceitos
legais.

Por sua vez, o art. 225 da CF aponta, em seu inciso VII, a obrigação do poder
público  e da  coletividade de proteger  todos os  animais,  colocando-os a  salvo  de
maus-tratos e crueldades. Vejamos:

'Art. 225 - Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever  de defendê-lo e preservá-lo para as  presentes e
futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público:
(...)
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.'

No mesmo diapasão, dá-se a imposição constitucional estadual,  conforme o art.
207, § 1º, X e XIV:

'§ 1º - Cabe ao poder público, na forma da lei, para assegurar a efetividade desse
direito:
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(...)
X  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
(...)
XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção,

vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou submetam os
animais à crueldade.'

Ora, diante do choque de dois preceitos constitucionais, que não são superiores
hierarquicamente,  deve  sempre  sobrepujar  o  interesse  público  sobre  o  particular,
aplicando-se, para tanto, o princípio da primazia do interesse público, função esta que
incumbe ao Poder Legislativo Municipal.

Não existe hierarquia  entre  as  normas constitucionais,  cujos  dispositivos  devem
conciliar desenvolvimento econômico, bem-estar humano e meio ambiente sadio, o
que não ocorre nos casos de locação de cães, cuja problemática é demasiadamente
conhecida por esta Promotoria de Justiça.

Nesse sentido, preleciona Laerte Fernando Levai (Manual Prático da Promotoria de
Justiça do  Meio Ambiente.  São Paulo:  Imprensa Oficial  do Estado de São Paulo:
Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. Volume 1. pág. 471):

“  (…)  não  se  pode  esquecer  que  a  Constituição  Federal  de  1988,  ao  vedar  a
submissão  de  animais  à  crueldade,  erigiu  em  cláusula  pétrea  um  dispositivo  de
conteúdo moral. Embora submetida às regras civis do direito de propriedade, a fauna
doméstica acabou sendo igualmente tutelada pelo legislador.”

Destaca ainda o ilustre promotor:
“Dentro dos princípios constitucionais  da ordem econômica, relacionados no art.

170 da CF, está o da defesa do meio ambiente, no qual se inclui a proteção aos
animais. Isto porque a Constituição pôs a natureza - na mesma forma que a fauna -
na condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nenhum direito é absoluto, uma vez que
podem ser limitados sempre que houver a hipótese de colisão de direitos, como no
caso em tela.

Em um vértice pretende-se a regulamentação de uma atividade particular que utiliza
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como mão-de-obra os cães, com o fim de realizar segurança de imóveis particulares.
Do outro vértice, busca-se a proibição de tal atividade, cuja regra consiste em maus-
tratos dos cães, premissa esta atestada por documentos constantes em ações civis e
demais peças do órgão ministerial.”

O ilustre constitucionalista José Afonso da Silva (Direito Constitucional Positivo. São
Paulo: Editora Malheiros, 2001), enfatiza que a defesa do meio ambiente - elevada ao
patamar de princípio da ordem econômica - tem o efeito de condicionar a atividade
produtiva ao respeito à natureza e, por conseguinte, aos animais que o legislador
protegeu da crueldade. Vejamos:

Consta a terminologia “direitos do homem”, objeta-se que não há direito que não
seja humano e ou do homem, afirmando-se que só o ser humano pode ser titular de
direitos. Talvez já  não seja mais assim, porque,  aos poucos,  vai  se formando um
direito especial de proteção aos animais.

A  defesa  do  meio  ambiente  é  um  daqueles  princípios  que  possibilitam  a
compreensão de que o capitalismo concebido há de humanizar-se.

Desta feita, conclui-se que diante do choque dos preceitos constitucionais é óbvio
que o interesse difuso e coletivo deve prevalecer sobre o particular, sob o escopo
ainda do princípio da razoabilidade.

Importante frisar a ausência de mecanismos eficazes de fiscalização contra tais
atividades, sendo impossível e totalmente inviável o seu controle.

Embora  se  possa  dizer  que  o  princípio  da  atividade  econômica  possibilita  ao
proprietário do animal tratá-lo como um bem móvel, é evidente que o animal, como
criatura sensível capaz de vivenciar emoções, angústias e sofrimentos, tem direito ao
respeito e à dignidade.

Há, em meio aos arcabouços jurídicos brasileiros, imperativos morais categóricos
que  sugerem  uma  preocupação  ética  em  relação  aos  animais,  como  se  vê  nas
referidas cartas constitucionais - federal e estadual - que vedam a crueldade e, no
âmbito criminal, do art. 32 da Lei nº 9.605, de 98, que tipificou práticas abusivas que
maltratem,  firam  ou  mutilem  animais  domésticos,  inclusive  (Manual  Prático  da
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. Volume 1):
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O conflito constitucional de normas, no caso da proteção dos animais no que tange
à prestação dos serviços como se pretende regulamentar no presente caso, é apenas
aparente.  Isso  porque  um  dispositivo  constitucional  que  se  opõe  à  conduta  mais
terrível  que pode recair  sobre um ser  vivo  -  os  maus-tratos  -  jamais  poderia  ser
esmagado por interesses mercantis.

Diante de tudo o que foi exposto e relatado, esta Promotoria de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente de Curitiba opina pela proibição de qualquer atividade de aluguéis
de cães no Município de Curitiba, para o fim de se evitar os maus-tratos a referidos
animais.

(a)  Sérgio Luiz Cordoni  -  Promotor  de Justiça, Promotoria de Proteção ao Meio
Ambiente de Curitiba.”

“Parecer Jurídico
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná
EMENTA:
Município. Competência legislativa. Meio Ambiente. Vedação de atividade. Locação

de cães de guarda. Serviço de Segurança Privada. Maus-tratos. Constitucionalidade
formal e material de lei municipal sobre a matéria.

Consulta
Trata-se de parecer jurídico a ser apresentado à Comissão de Saúde, Bem-Estar

Social  e  Meio  Ambiente  da  Câmara  Municipal  de  Curitiba,  relativo  à
constitucionalidade (ou não) de lei municipal que proíba o exercício da atividade de
prestação de serviços de segurança privada na modalidade de locação de cães de
guarda. Tal demanda decorre da reiterada ocorrência de maus-tratos aos animais em
decorrência  dessa  atividade  exercida  discriminadamente  no  município,  apontada
pelos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Animal - Comupa -, presentes
em reunião realizada na Câmara Municipal de Curitiba.

Resposta
Inicialmente  deve-se  destacar  que  a  questão  relativa  à  proibição  de  atividade

reiteradamente causadora de maus-tratos aos animais envolve a edição de legislação
sobre matéria ambiente. Essa constatação decorre do fato de que o bem-estar animal
é  tratado  no  Capítulo  VI  do  Título  VIII  da  Constituição Federal,  relativo  ao  meio
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ambiente,  bem como pelo  fato  da  prática  de  atos  de  maus-tratos  contra  animais
(domésticos ou silvestres) constituir crime ambiental, nos termos do art. 32 da Lei nº
9.605, de 1988, e infração administrativa ambiental, nos termos do art. 17 do Decreto
Federal nº 3.179, de 1999.

Assim, a edição de lei municipal que trate dessa matéria deve obedecer as normas
relativas às competências legislativas em matéria de meio ambiente previstas na CF.
É o  que se  abordará  de  início  neste  arrazoado,  para  posteriormente  averiguar  o
enquadramento do presente caso nessas competências. Essa averiguação objetiva
identificar  quais  são  as  competências  legislativas  ambientais  dos  municípios  na
Constituição Federal de 1988.

Pois bem. Estabelece o art.  24 da CF que compete à União,  aos Estados e ao
Distrito Federal legislar  concorrentemente sobre, entre outras matérias: inciso VI -
florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; e inciso VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja: meio ambiente em
sentido amplo.

Assim, a competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal em
matéria ambiental é concorrente. Segundo Paulo de Bessa Antunes (Direito Ambiental
5ª Ed. do Rio de Janeiro: LumenJuris, 2001, p. 62-63), competência concorrente:

...implica que a união deve estabelecer os parâmetros gerais a serem observados
pelos  demais integrantes da federação (...),  cabendo aos estados minudenciar  os
aspectos  da  proteção  ambiental  em  concreto.  Os  Estados  podem  suplementar  a
legislação federal.

Observe-se  que,  se  inexistente  a  norma  federal,  os  Estados  exercerão  a
competência legislativa plenamente, de modo a atender às suas peculiaridades. No
momento em que passe a existir legislação federal sobre normas gerais, a legislação
estadual, naquilo que contrariar a norma federal, perde eficácia.

De fato, os parágrafos do art. 24 estabelecem que:
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.
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§ 2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre  normas gerais  não exclui  a
competência suplementar dos Estados.

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a
competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre as normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário.

Destaque-se  que  a  Constituição  Federal  não  inclui  os  municípios  entre  entes
federativos com competência concorrente para legislar em matéria ambiental.

A competência legislativa dos municípios, assim, está prevista nos incisos I e II do
art. 30 da Constituição Federal:

Art. 30. Compete aos municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
Retomando a lição de Paulo de Bessa Antunes - “os municípios não estão arrolados

entre as pessoas jurídicas de direito público interno encarregadas de legislar sobre
meio ambiente. No entanto, seria incorreto e insensato dizer-se que os municípios
não têm competência legislativa em matéria ambiental”.

Como bem destaca José Afonso da Silva (Direito Ambiental Constitucional. 2ª Ed.
São Paulo: Malheiros, 1995, p. 52), é plausível reconhecer, igualmente, que na norma
do art. 30, II, entra também a competência para suplementar a legislação federal e a
legislação estadual na matéria (ambiental).

Já Edis Milaré (Direito do Ambiente. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 231) esclarece
que  essa  competência  dos  municípios  em  suplementar  as  normas  federais  e
estaduais igualmente segue a regra dos parágrafos do art. 24 da CF, não podendo
ignorá-las ou desrespeitá-las.

É evidente então a competência municipal para suplementar a legislação federal e
estadual em matéria ambiental.

Além disso, os municípios apresentam a competência legislativa ampla para regular
matéria de interesse local, mesmo aquelas que dizem respeito às questões de meio
ambiente, nos termos do art. 30, I, acima transcrito, que não se confunde ou conflita
com a competência suplementar.
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Há,  portanto,  competência  legislativa  do  município,  em  matéria  ambiental,  para
suplementar  a legislação federal  e estadual  e para  regular  questões de  interesse
local.

Feito esse panorama das competências legislativas em matéria ambiental, passa-se
a analisar a possibilidade (constitucionalidade) do Município de Curitiba editar norma
que proíba o exercício da atividade de prestação de serviços de segurança privada
mediante locação de cães de guarda.

Para tanto, duas questões devem ser analisadas. Primeiramente, a ocorrência de
uma eventual inconstitucionalidade formal, especialmente com relação à obediência
das competências legislativas acima expostas. A seguir, deve ser feita uma análise de
eventual inconstitucionalidade material da norma, ou seja, de eventual conflito entre
seu  conteúdo  e  o  da  Constituição  Federal,  apenas  a  título  de  esclarecimento,
destaque-se  que  o  controle  concentrado  de  constitucionalidade  -  as  conhecidas
ações diretas de inconstitucionalidade - de leis municipais como regra, não é feito
pelo Supremo Tribunal Federal).

Do  ponto  de  vista  das  competências  legislativas,  como  ressaltado  acima,  o
município apresenta competência para legislar de forma suplementar à União e aos
Estados, bem como legislar sobre matéria de interesse local.

Ora, a edição de norma que vise proibir atividade que envolve a concorrência de
maus-tratos  aos  animais  enquadra-se  nas  duas  hipóteses  acima  mencionadas
(competência  suplementar  e  interesse  local).  Há  competência  do  município  em
suplementar  a  legislação  federal  existente  que  proíbe  a  prática  dos  maus-tratos,
consubstanciada, além da Lei de Crimes Ambientais (acima mencionada), no Decreto
nº 24.645, 1934, que apresenta força de lei e assim foi recepcionado pela atual ordem
constitucional,  (posto que editado pelo  Presidente  Getúlio  Vargas  sob a  égide  do
Decreto nº 19.398, de 1930, pelo qual o Chefe do Poder Executivo Federal incorporou
a função do legislador, dissolvendo o Congresso Nacional), e define quais as práticas
consideradas como de maus-tratos. Dessa forma, sem contrariar essas normas, mas
adaptando-as  a sua realidade local,  pode  o  município  suplementá-la,  editando lei
municipal sobre a matéria.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal - STF -, ao julgar as Ações Diretas de
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Inconstitucionalidade  nº  2656/SP  e  3645/PR,  contra  normas  estaduais  que,
respectivamente,  visavam  a  proibição  de  utilização  de  amianto  crisotila  e  de
organismos  transgênicos  nos  Estados  fixou  entendimento  de  que  há  violação  da
competência  suplementar  quando  o  ente  da  Federação  (no  caso  Estados,  mas
extensível aos municípios) contraria norma geral editada pela união. Nos dois casos
(amianto crisotila e transgênicos), existia legislação federal que permita o exercício da
atividade, sendo que o STF entendeu que a competência suplementar dos entes da
federação não autoriza a contrariar as normas permissivas existentes na legislação
federal, motivo pelo qual as leis estaduais foram declaradas inconstitucionais.

Como no caso em tela não há legislação federal  que estabeleça normas gerais
permissivas  sobre  a  atividade de prestação de serviço  de  segurança mediante  a
locação de cães de guarda, eventual proibição (tanto por lei estadual ou municipal),
no exercício da competência supletiva em matéria ambiental, não encontra óbice na
Constituição Federal.

Além disso, há evidente interesse local na matéria,  pois além do bem-estar dos
animais existentes em seu território, o controle de atividades com impacto direto e
diário na vida de seus cidadãos envolve interesse local do município em disciplinar
determinada matéria.  Há também evidente  interesse na segurança  dos  cidadãos,
tendo em vista que os animais objetos dessa atividade, sem supervisão de qualquer
cidadão,  podem  atentar  contra  a  vida  dos  munícipes,  destacando,  novamente,  o
interesse local de eventual legislação.

Nesse sentido,  é  de  se  destacar  recente  julgamento  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de São Paulo  (autos  nº  129.132.0/5-00),  que considerou constitucional  lei
editada pelo Município de Limeira (SP), no exercício de sua competência para legislar
sobre interesse local,  que proibiu a queimada de palha de cana-de-açúcar na sua
colheita.  Esse  julgamento  reforça  a  competência  municipal  para  regramento  de
questões ambientais nas quais haja interesse local, posto que a queima de palha de
cana-de-açúcar  vinha causando diversos males de  saúde aos  munícipes  daquela
localidade.

Além  desses,  são fartos  os  exemplos  de  leis  municipais  que  vedam  atividades
econômicas, no exercício de sua competência legislativa relativa ao interesse local.
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Destaca-se, dentre eles, o exemplo da Lei Municipal nº 2246, de 2002, do Município
de Paracatu (MG), que regulou e restringiu a manutenção e circulação de animais da
raça  pitbull  em  seu  território.  Essa  lei  foi  objeto  de  ação  direta  de
inconstitucionalidade, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
em acórdão assim ementado:

ADI. Lei municipal. Manutenção e circulação de animais potencialmente perigosos.
Pitbull.  Criação  de  despesas  e  serviço.  Inexistência.  É  da  competência  local  do
município cuidar da saúde e da assistência pública e faz parte dessa atribuição agir,
preventivamente,  contra  males  que  possam  ocasionar  risco  à  incolumidade  das
pessoas.  A  competência  administrativa  pressupõe  competência  normativa
suplementar, que se exerce mediante lei, cujo projeto não se insere na competência
ou  iniciativa  reservada  do  prefeito.  Julga-se  improcedente  a  representação  de
inconstitucionalidade.  (ADI  nº  000.314.496-1/  00.  Rel.  Des.  Almeida  Melo.  DJ:
27/6/03).

Assim, é de se concluir  que o Município de Curitiba tem competência legislativa
para editar lei que trate da questão em tela.

Resta  analisar  eventual  inconstitucionalidade  de  uma proibição  da  atividade  de
prestação de serviços de segurança privada mediante locação de cães de guarda.

Sobre essa questão, inicialmente relembre-se que a prática de maus-tratos contra
animais é vedada, na forma da lei, pela Constituição Federal. Tal a relevância dessa
proibição,  que  o  Supremo Tribunal  Federal  considerou  que  no  caso  concreto  da
realização da farra do boi no Estado de Santa Catarina, essa proteção se sobrepõe
aos direitos culturais de manutenção daquela prática, impondo ao governo do Estado
de  Santa  Catarina  a  adoção  de  medidas  para  impedir  sua  prática  (Recurso
Extraordinário nº 153531, Rel. Min. Francisco Resek, DOU 13/3/98).

Em  sentido  semelhante,  entendendo  que  a  prática  de  rinha  de  galo  envolve
violação  da proibição  da prática  de  atos  de  crueldade  contra  os  animais,  o  STF
declarou  inconstitucional  lei  do  Estado  de  Santa  Catarina  que  regulamentou  e
permitiu tal atividade, conforme se observa do julgamento da ADI nº 2514/SC (Rel.
Min. Eros Grau, DJU 09/12/05).

Aproximando a questão da competência legislativa dos municípios, destaque-se o
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julgamento de diversas ações diretas de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça
do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  nas  quais  foram  declaradas  inconstitucionais
normas  municipais  que  permitiram  e  regulamentaram  tal  atividade.  (ADI  nº
70010148393, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Maria Berenice Dias,
Julgado em 11/04/05).

Em  igual  sentido  destaque-se  as  ADIs  nºs  70010148393,  70009169624  e
70000177667, desse Tribunal de Justiça.

Dessa forma, resta evidente que a ocorrência de maus-tratos contra os animais
decorrente  de  determinada atividade é  condição negativa  para sua autorização e
regulamentação  pelo  poder  público  municipal,  estando  a  norma  proibitiva  em
consonância  com  o  mandamento  constitucional  de  a  lei  proibir  as  práticas  que
submetam os animais à crueldade.

Nesse sentido,  como destaca  o  Ministro  do  STF Eros  Roberto  Grau  (A Ordem
Econômica na Constituição de 1988. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 187), o
princípio da livre iniciativa não é absoluto (como nenhum princípio o é) e nunca foi. O
autor, ao tratar da origem desse princípio (fazendo referência ao direito francês do
século XVIII), esclarece que:

Vê-se para logo, nestas condições, que no princípio, nem mesmo em sua origem se
consagrava a liberdade absoluta de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de um
Estado  inteiramente  omisso,  no  liberalismo,  em  relação  à  iniciativa  econômica
privada, é expressão pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já
eram, nesse estágio, quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos
agentes econômicos contra o estado e contra as corporações, a eles impostas.

Importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é expressão de liberdade intitulada
não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. A Constituição, ao contemplar
a livre iniciativa, a ela só opõe, ainda que não exclua, a iniciativa do Estado; não a
privilegia, assim, como bem pertinente apenas à empresa.

É que a livre iniciativa é um modo de expressão do trabalho e, por isso mesmo,
corolária da valorização do trabalho - do trabalho livre, como observa Miguel Reale
Júnior - em uma sociedade livre e pluralista.

Daí  por  que o art.  1º,  IV, do Texto Constitucional -  de um lado -  enuncia como



125
____________________________________________________________________________

fundamento da República Federativa do Brasil o valor social e não as virtualidades
individuais da livre iniciativa e - de outro - o seu art. 170,  caput, coloca lado a lado
trabalho humano e livre iniciativa, curando, contudo no sentido de que o primeiro seja
valorizado. (p.190).

Ademais,  como se  observa  o  inciso  VI  do  art.  170  da  CF,  a  defesa  do  meio
ambiente é um dos princípios da atividade econômica na ordem jurídica brasileira,
motivo pelo qual deve ser observada no exercício de qualquer atividade econômica.

Retomando a lição de Eros Roberto Grau (p. 228).
O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do

ser), informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do
pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário - e indispensável -
à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna.  Nutre
também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo - diz o art. 225, caput.

Dessa  forma,  conclui-se  que  não  haveria  inconstitucionalidade  material  em  lei
municipal que determinasse a vedação de atividade causadora de atos de crueldade
contra os animais.

Assim,  face  ao  exposto,  opina-se  pela  constitucionalidade  formal  e  material  de
eventual  lei  municipal  que determinasse a proibição da atividade de prestação de
serviços de segurança privada sob a forma de locação de cães de guarda. Há, no
caso em tela, possibilidade de que decisão política (pelos vereadores do município,
como representantes do povo), em aprovar lei municipal com tal conteúdo, sem que
seja ferida a ordem constitucional (destaco que a Constituição do Estado do Paraná -
com a qual eventual norma municipal também deve estar em sintonia - determina ser
princípio do Estado do Paraná a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida -
art.  1º,  IX;  e  ser  direito  de  todos  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,
determinando ao poder público a vedação das atividades que submetem os animais à
crueldade, repetindo o mandamento constante na Constituição Federal).

(a) Leonardo Zagonel Serafin”
O objetivo desta  proposição de lei  é  coibir  de maneira  incisiva  a utilização dos

animais como aparato de guarda e segurança comercial em nosso Estado, banindo
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de forma definitiva a prática de locação e de toda atividade assemelhada no âmbito
estadual.

Tal iniciativa acompanha uma tendência mundial irreversível, no sentido de dar aos
animais o respeito e o tratamento digno que merecem. A título ilustrativo, compilamos
o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em seu preâmbulo:
“Considerando que todo animal possui direitos; considerando que o desconhecimento
e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer
crimes contra os animais e contra a natureza; considerando que o reconhecimento
pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o
fundamento da coexistência das outras  espécies no  mundo;  considerando que os
genocídios  são  perpetrados  pelo  homem  e  há  o  perigo  de  continuar  a  perpetrar
outros;  considerando  que  o  respeito  dos  homens  pelos  animais  está  ligado  ao
respeito  dos  homens  pelo  seu  semelhante;  considerando  que  a  educação  deve
ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais.”

Em que pese essa tendência de respeito e tratamento digno, ainda observamos
práticas determinantes do crime de maus-tratos, como a atividade de locação de cães
para guarda que, pela sua especialidade, sujeita o animal a situação de abandono e
crueldade.

A denúncia  e  prevenção contra  os  maus-tratos  aos  animais  é  legitimada,  entre
outros dispositivos, pelo artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998 - Lei de Crimes
Ambientais-,  que diz:  “Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir  ou mutilar  animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime.”

Também é consubstanciada pelo Decreto Federal nº 24.645, de 1934, que define
como  maus-tratos:  praticar  atos  de  abuso  ou  crueldade  em  qualquer  animal,
golpeando-o, ferindo-o ou mutilando-o; manter animais em lugares insalubres; sujeitá-
los  a trabalhos insalubres;  abandonar  animal  doente ou  ferido;  infligir-lhe castigos
imoderados; utilizar-se dos serviços de animal enfermo e, se sadio fazê-lo trabalhar
sem descanso ou alimentos suficientes; manter ou transportar animais em cativeiro
anti-higiênicos.

Além  das  situações  definidas  pelo  decreto  federal,  os  animais  estão  sujeitos  A
exposição  a  acidentes,  violências  e  envenenamentos;  ausência  de  assistência
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veterinária em geral e especialmente nos casos de nascimento de crias; abandono do
animal quando indesejável ou quando não traga mais lucro; sacrifício de doentes, em
vez de tratamento; espancamento e morte quando se defendem.

Um outro aspecto aliado às situações de maus-tratos descritas são os aumentos
significativos  de  ataques  de  cães  de  guarda  à  população  por  absoluta  falta  de
controle desses animais que estão em situação de abandono em seus “postos de
trabalho”.  É  importante  observar  que  os  cães  são  animais  de  companhia  por
excelência, vêm acompanhando o ser humano desde os seus primórdios, e que a
situação de abandono os coloca em condição de extremo sofrimento pela privação de
contato afetivo com o seu dono. Além disso, cães destinados à guarda necessitam de
adestramento e de acompanhamento de seu dono para efetuar os comandos que
lhes são ensinados,  o que não ocorre  com a atividade de locação de cães para
guarda.

Por fim, convém lembrar que a existência dessa atividade tem relação direta com o
desemprego na sociedade, pois, se os cães são os “funcionários” das empresas, a
cada cão alugado, um vigia desempregado.

A defesa da proibição dessa atividade foi amplamente discutida pelas organizações
de proteção e defesa dos direitos dos animais; recebeu amplo apoio popular para sua
aprovação na cidade de Curitiba com cerca de 70% de aceitação comprovada pelas
enquetes e pesquisas feitas pela prefeitura.

Por toda essa justificação, que se faz longa na expectativa de elucidar amplamente
toda a questão, para que possamos compreender a necessidade de uma tomada de
posição dos mineiros, esperamos contar com a atenção e o apoio de nossos nobres
pares  para  a  aprovação da  matéria.  Finalizamos citando o  filósofo  inglês  Jeremy
Benthan,  que  há  mais  de  200  anos,  já  argumentava  em  favor  dos  direitos  dos
animais:

“Talvez chegue um  dia  em que o  restante da criação animal  venha adquirir  os
direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da tirania. A
questão não é saber se os animais são capazes de raciocinar, ou se conseguem falar,
mas sim, se são passíveis de sofrimento.”.

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

PROJETO DE LEI Nº 163/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 998/2011)

Altera o art. 1º da Lei nº 12.491, de 16 de abril de 1997.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do  sistema  estadual  de

educação  incluirão,  na  grade  curricular  do  ensino  médio,  conteúdo  e  atividades
voltadas para a orientação sexual e a sustentabilidade.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá oferecer sugestão de conteúdos de
orientação  sexual  e  sustentabilidade  aos  estabelecimentos  de  ensino,  bem como
providenciar a divulgação de textos relativos às matérias e a distribuição do materiais
didáticos correspondentes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  Sustentabilidade  é  um  conceito  sistêmico,  relacionado  com  a

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade
humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e a atividade humanas,
de  tal  forma  que  a  sociedade,  os  seus  membros  e  as  suas  economias  possam
preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente e, ao
mesmo tempo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas, planejando e agindo de
forma a atingir a manutenção indefinida desses ideais.

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança local
até o Planeta inteiro.

Para  um empreendimento  humano  ser  sustentável,  tem de  ter  em  vista  quatro
requisitos  básicos.  Esse  empreendimento  tem  de  ser:  ecologicamente  correto;
economicamente viável; socialmente justo e culturalmente aceito.

Colocando  em  termos  simples,  a  sustentabilidade  é  prover  o  melhor  para  as
pessoas e para o ambiente tanto agora quanto para um futuro indefinido. Segundo o
“Relatório  de  Brundtland”  (1987),  sustentabilidade  é  “suprir  as  necessidades  da
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geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas”.
A expressão original foi “desenvolvimento sustentável”, adaptada pela Agenda 21,

programa  das  Nações  Unidas.  Algumas  pessoas  hoje  se  referem  à  expressão
“desenvolvimento  sustentável”  como  algo  amplo,  pois  implica  desenvolvimento
continuado, e insistem que ela deve ser reservada somente para as atividades de
desenvolvimento.  “Sustentabilidade”,  então,  é  hoje  em dia  usado como um termo
amplo para todas as atividades humanas.

Na  economia,  crescimento  sustentado  refere-se  a  um  ciclo  de  crescimento
econômico real do valor da produção (descontada a inflação), sendo relativamente
constante e duradouro, assentado em bases consideradas estáveis e seguras.

Desenvolvimento econômico sustentável, dito de outra maneira, é aquele em que a
renda real cresce pelo crescimento dos fatores produtivos reais da economia, e não
em  termos  nominais.  Isso  seria  um  crescimento  insustentável,  porque  se  estaria
apenas jogando dinheiro na economia, gerando uma riqueza momentânea, que faz os
agentes econômicos, ao notarem que não há em contrapartida produção equivalente
a esse ganho de renda artificial, ajustarem seus preços, o que causa, por sua vez,
inflação.

A  gestão  sustentável  é  a  capacidade  para  dirigir  o  curso  de  uma  empresa,
comunidade ou país, por vias que valorizam, recuperam todas as formas de capital,
humano, natural e financeiro, de modo a gerar valor ao stakeholders (lucro). A gestão
de  processos  deve  ser  vista  sempre  como um  processo  evolutivo  de  trabalho  e
gestão, e não somente como um projeto com início, meio e fim. Se não for conduzida
com essa visão, a tendência de se tornar um modismo dentro da empresa ou do País
e logo ser esquecida, ao sinal de um primeiro tropeço, é grande. Muitos esforços e
investimentos têm sido gastos sem o retorno espectável.

Se pensarmos que 10% de tudo o que é extraído do Planeta pela indústria é que se
torna produto útil e que o restante é resíduo, torna-se urgente uma gestão sustentável
que nos leve a um consumo sustentável; é urgente minimizar a utilização de recursos
naturais  e  materiais  tóxicos.  O  desenvolvimento  sustentável  não é  ambientalismo
nem  apenas  ambiente,  mas  sim  um  processo  de  equilíbrio  entre  os  objetos
econômicos, financeiros, ambientais e sociais.
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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 164/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 992/2011)

Dispõe sobre a  concessão de cartão  especial  de  estacionamento  para  pessoas
maiores de sessenta e cinco anos de idade nos estabelecimentos públicos e privados
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -

responsável pelo fornecimento,  às pessoas maiores de sessenta e cinco anos de
idade,  proprietárias  de  automóveis,  do  cartão  especial  de  estacionamento,  a  ser
utilizado em todos os estacionamentos situados em logradouros públicos ou privados
do Estado.

Art. 2º - O cartão especial de estacionamento deve conter o número da placa do
veículo e o símbolo internacional de acesso.

Art.  3º  -  Aos  portadores do  cartão  especial  de  estacionamento  fica  assegurada
gratuidade na ocupação das vagas de estacionamento de que trata o art. 1º.

Art.  4º  -  Ao Detran-MG cabe a realização do credenciamento  das pessoas que
solicitarem o benefício.

Art.  5º -  Para requerer o benefício,  o interessado deve procurar o Detran-MG e
apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade;
II - CPF;
III - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV -;
IV - comprovante de residência.
Art. 6º - A validade do cartão especial de estacionamento corresponderá ao prazo

de validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - do usuário.
Parágrafo único - Ao proceder à renovação da CNH, o usuário do cartão especial de

estacionamento solicitará novo cartão, cuja data de validade corresponderá à da nova
CNH.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeitará o concessionário ou proprietário do
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estacionamento à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) por infração, a ser aplicada pelo Detran - MG, ao qual caberá, ainda, fiscalizar
os estabelecimentos, visando garantir o respeito à lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Historicamente, em nosso Estado as demandas sociais advindas das

pessoas idosas não são devidamente incorporados às políticas sociais dos órgãos
estatais.

A reserva de vagas para veículos de pessoas idosas nos estacionamentos públicos
e privados é uma das medidas preconizadas pelo Estatuto do Idoso.

Assim, pretendemos, com a implementação deste projeto, que os órgãos públicos
estaduais possam colaborar  para uma verdadeira inclusão social.  Acreditando que
esta iniciativa cria um importante benefício para os idosos, confio no apoio de meus
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 165/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 62/2011)

Cria a Política Estadual de Antipichação e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada Política Estadual de Antipichação.
Parágrafo  único  -  A Política  de  que  trata  esta  lei  será  implantada  pelo  Poder

Executivo em articulação com os municípios.
Art. 2º - A Política de que trata esta lei visa a conter a poluição visual provocada

pela pichação no Estado.
Art. 3º - São diretrizes da Política de que trata esta lei:
I - recuperar e promover a qualidade visual do ambiente urbano no Estado por meio

do combate à pichação;
II  -  conscientizar  os  cidadãos  dos  malefícios  que  a  prática  da  pichação  traz  à

coletividade.
Art. 4º - A Política de que trata esta lei promoverá, entre outras, as seguintes ações:
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I - realização de campanhas culturais e educativas;
II - intensificação da fiscalização em parceria com os municípios;
III - desenvolvimento de estratégias de combate à pichação.
Art. 5º - As campanhas culturais e educativas de que trata o inciso I do art. 4º terão

como objetivos:
I - promover a conscientização quanto aos prejuízos relacionados com a pichação;
II  -  estimular  e  divulgar  as  boas  iniciativas  relacionadas  com  a  promoção  da

qualidade visual;
III -  promover práticas artísticas que, como o grafite ou a pintura mural, possam

contribuir  para a qualidade visual do ambiente urbano e desestimular a prática da
pichação;

IV - inserir socialmente as pessoas envolvidas com pichação.
Art. 6º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias contados da

data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A qualidade visual do ambiente urbano, já bastante prejudicada pela

desordem  característica  dos  seus  diversos  elementos,  tem  sido  intensamente
degradada pela prática da pichação. Além de provocar desconforto visual, a pichação
desvaloriza  imóveis,  descaracteriza  monumentos  e  inutiliza  equipamentos  do
mobiliário urbano.

Considerando essas questões, apresento este projeto de lei que procura recuperar
e  promover  a  boa qualidade  visual  do  ambiente  urbano  no  Estado,  por  meio  do
estabelecimento de política destinada especificamente a combater a pichação.

Assim sendo, conto com o apoio dos parlamentares desta Casa à aprovação deste
projeto de lei.

-  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 166/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.546/2011)

Dispõe sobre a Política de Diversidade nas instituições de ensino do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta lei  institui  a  Política de Diversidade nas instituições de ensino  do

Estado.
Parágrafo único - Entende-se por diversidade, para os fins desta lei, o conjunto de

características de natureza social, cultural, étnica, comportamental, física e religiosa,
de gênero, idade e situação financeira e outras peculiares a indivíduos e grupos que
sejam  vítimas  de  preconceito  por  se  diferenciarem  de  padrões  e  estereótipos
adotados como predominantes ou superiores na sociedade.

Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I  -  disseminar  junto  aos estudantes do  ensino  fundamental  e  médio noções de

diversidade cultural e humana com vistas a:
a)  demonstrar  a  importância  de  se  respeitarem  diferenças  no  âmbito  social,

econômico, político e cultural;
b) levá-los a compreender as diferenças existentes entre pessoas e grupos sociais;
c) promover uma cultura de tolerância e convivência social harmônica;
II  -  proporcionar  a  prática  efetiva  da  convivência  na  diversidade,  mediante  a

realização de discussões entre estudantes, exercícios em dinâmica de grupo, visitas
a locais de interesse e outros trabalhos escolares;

III - orientar alunos e familiares em relação à problemática da diversidade em face
de eventuais manifestações de preconceito que venham a sofrer;

IV - realizar atividades educacionais, artísticas, esportivas, comunitárias e outras,
oferecendo aos estudantes a oportunidade de cumprirem tarefas extracurriculares, de
maneira interativa com a comunidade, especialmente para estimular a percepção e
assimilação dos princípios de tolerância e respeito à diversidade cultural;

V - destacar, sob o prisma dos aspectos humanitários, culturais e econômicos:
a)  as  vantagens  da  ampliação  de  uma  sociedade  tolerante  em  relação  à

diversidade;
b) as desvantagens de preconceitos decorrentes da adoção de padrões dominantes

restritos, inclusive quanto à criação de novos postos de trabalho, oportunidades de
empreendimentos e promoção da paz social;

VI  -  o  oferecimento  das  condições  básicas  para  que  os  estudantes  se  sintam
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estimulados  e  interessados  pela  pesquisa,  reconhecimento  e  convivência  na
diversidade;

VII  -  o  estabelecimento  da  meta  da  erradicação  de  quaisquer  preconceitos  e
discriminações, inserindo, na escola, princípios de equidade e absoluto respeito às
diferenças interpessoais.

Art. 3º - Serão destinados a estudantes e seus familiares informações e treinamento
sobre:

I - noções de cidadania;
II - ações de enfrentamento de ocorrências diretas de discriminação;
III - recursos e órgãos disponíveis para eventuais reclamações e denúncias.
Parágrafo único - Serão assegurados aos beneficiários de que trata o caput deste

artigo orientação e acompanhamento apropriados em face de circunstâncias próprias
a que se sujeitem.

Art. 4º - Para fins da implementação da Política de Diversidade, o Estado contará
com o apoio da sociedade civil, de especialistas no tema e de entidades para:

I - a realização de seminários, palestras e debates;
II - a orientação aos pais, estudantes e professores por meio de cartilhas;
III  -  o uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas

experiências exitosas desenvolvidas em outros países.
Art. 5º - Os contratos, convênios e instrumentos congêneres para o cumprimento

dos objetivos desta lei serão prioritariamente celebrados com entidades que atuem
nas áreas de educação e assistência a crianças e adolescentes, executando ações e
projetos fundamentados no respeito à diversidade.

Art. 6º - A supervisão e organização da política de que trata esta lei ficará a cargo
da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  juntamente  com  o  Conselho  Estadual  de
Educação e o Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Paulo Lamac
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Justificação: As instituições de ensino devem representar um espaço de promoção
da diversidade e da inclusão social. Numa sociedade de grandes desigualdades, nem
sempre é fácil  lidar com a diferença,  perceber o plural  enquanto condição para a
igualdade.

O  que  nos  impele  a  apresentar  esta  proposição  é  a  constatação  de  que  vem
ocorrendo significativo aumento dos vários tipos de violência, de intolerância e de
discriminação no âmbito das instituições de ensino no Estado, como, aliás, no próprio
País.

A  diversidade  deve  ser  compreendida  como  uma  cultura  a  ser  construída  e
representa uma visão de como se deve pensar, planejar e organizar a educação para
a melhoria do relacionamento humano. A diversidade e a cidadania são princípios que
devem  estar  presentes  na  construção  de  um  projeto  educacional  inclusivo,
impregnando a formulação e implementação das políticas traçadas para os sistemas
de ensino.

Assim, entendemos que a adoção de uma política para a prática da diversidade nas
instituições  de  ensino  do  Estado  deve  orientar  e  organizar  a  prática  educativa,
dotando-a de conteúdos e de uma visão crítica abrangente para entender a cultura, a
sociedade e os vínculos sociais que a constroem. A diversidade é uma cultura que a
educação é solicitada a tornar possível.

Faz-se necessário estabelecer parâmetros para que questões como a das relações
raciais e de gênero, bem como a do respeito à livre orientação sexual e à identidade
de gênero, sejam tratadas sem preconceito e com o devido respeito às diferenças. Há
que considerar que a negação de identidades - ou a discriminação de pessoas pela
orientação  sexual  ou  pela  cor  da  pele,  entre  outras  variáveis  -  constitui  uma
inequívoca violação dos direitos humanos, uma grave violência simbólica. As escolas
não podem deixar de ser vistas como espaços de convivência e de reafirmação de
direitos.

Nessa perspectiva, é preciso que as instituições de ensino implantem uma política
de diversidade a fim de assegurar os meios necessários para que a escola se torne
um espaço de saudável convivência na construção de vínculos sociais positivos e da
reafirmação de direitos.
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Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- 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 167/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.805/2011)
Obriga  as  instituições  comerciais,  financeiras,  bancos,  agências  de  crédito  ou

similares a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito

ou similares obrigadas a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ou
da negativa de aceitação de título de crédito prestada pelo consumidor que a procure,
para esse fim.

Art. 2º - A declaração a que se refere o art. 1º desta lei deve ser em papel timbrado,
datado e assinado, de forma a que o consumidor possa identificar o estabelecimento
autor da recusa e qual o cadastro de proteção ao crédito consultado, quando for o
caso.

Parágrafo  único  -  As  empresas  são  responsáveis  por  manter  as  informações
tratadas por esta lei sob proteção, sigilo e prontamente recuperáveis na ocasião de
um atendimento posterior, ou quando forem solicitadas, pelo prazo de cinco anos.

Art. 3º - À instituição infratora do estabelecido nesta lei aplicar-se-á multa de 100
(cem) a 2.000.000 (dois milhões) de Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
Ufemgs -, sem prejuízo das sanções previstas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A medida proposta por meio deste projeto de lei visa a assegurar aos

cidadãos o livre acesso à informação, especialmente relacionada com a recusa de
crédito ou a recusa de títulos de crédito, tais como notas promissórias e cheques.
Está de pleno acordo com o disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/1990, que consagra o
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Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  que,  em  seu  art.  43,  estabelece  que  “o
consumidor,  sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  86,  terá  acesso  às  informações
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes”.

Embora a abertura de cadastro,  ficha,  registro e dados pessoais  e de consumo
deva ser comunicada por  escrito ao consumidor,  quando não solicitada por ele,  e
informações negativas superiores a cinco anos não devam constar nela, infelizmente
não é o que se verifica atualmente. Inúmeras vezes, os consumidores são incluídos
de  forma  indevida  nos  cadastros  restritivos,  passam  por  constrangimento  e  nem
sequer têm como se defender desse abuso, pois, na maioria das vezes, a empresa
que lhe nega o  crédito  se recusa a atestar  a inclusão ou o motivo  manifesto  de
negativa, deixando sem provas a parte prejudicada na relação de consumo.

Destarte,  se  houver  a  obrigatoriedade da  emissão  de documento,  conforme se
propõe aqui, o consumidor terá resguardado o direito a defender-se mediante ação
judicial  correspondente e oportuna,  quando for  o caso,  garantido  o seu direito  de
postular  contra  empresas  que  porventura  lhe  tenham  causado  danos  morais  ou
materiais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e 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 168/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 58/2011)

Dispõe  sobre  a  elaboração  e  a  publicação  de  relatório  sobre  o  Orçamento  da
Criança  e  da  Juventude  e  sobre  o  Orçamento  das  Políticas  sobre  Drogas,  pela
administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A administração estadual elaborará e publicará, em seu sítio eletrônico na

internet, até o mês de março de cada ano, relatório sobre o Orçamento da Criança e
da Juventude e sobre o Orçamento das Políticas sobre Drogas, com o objetivo de
favorecer a transparência, a fiscalização e o controle da gestão fiscal.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se Orçamento da Criança e do
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Adolescente a soma dos gastos orçamentários exclusivamente destinados às ações e
aos  programas direcionados  para os  menores  de  dezoito  anos  e  Orçamento  das
Políticas sobre Drogas a soma dos gastos orçamentários exclusivamente destinados
às ações e aos programas direcionados para esse fim.

Art. 2º - O relatório a que se refere o  caput do art. 1º desta lei deverá conter as
seguintes  informações,  discriminadas  por  unidade  orçamentária,  para  valores  em
reais e metas físicas:

I - previsão e execução orçamentária do exercício anterior;
II - diferença entre a previsão e a execução orçamentária do exercício anterior, em

valores absolutos e percentuais;
III - previsão orçamentária do exercício atual;
IV -  diferença entre a previsão orçamentária do exercício atual e a do exercício

anterior, em valores absolutos e percentuais.
Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Apesar  de  nosso  estado  não  possuir  em  sua  estrutura  secretaria

específica da criança e do adolescente, temos ações voltadas para essa importante
parcela da população,  como é o caso da Secretaria  de Estado de Esportes e da
Juventude e também da Secretaria  de Desenvolvimento  Social,  cujos  orçamentos
reservam  dotações  específicas  para  ações  voltadas  para  as  crianças  e  os
adolescentes.

Em relação às políticas públicas sobre drogas, são muitas as ações voltadas para o
seu  fomento,  cujas  dotações  se  encontram  registradas  no  orçamento  da
Subsecretaria Antidrogas.

Julgamos de extrema importância que a sociedade tenha acesso direto a esses
dados,  de  uma forma  mais  objetiva,  simples  e  constante,  favorecendo,  assim,  a
transparência, a fiscalização e o controle da gestão fiscal.

Destacamos  que  este  projeto  também  se  orienta  pela  diretriz  do  art.  4°  da



139
____________________________________________________________________________

Convenção sobre os Direitos da Criança, que determina que os Estados utilizem ao
máximo  os  recursos  disponíveis  para  a  promoção  de  medidas  administrativas,
legislativas e de outra natureza para a realização e a não violação dos direitos das
crianças e dos adolescentes.

Por considerarmos esta proposição de extrema importância, contamos com o apoio
de nossos nobres pares à sua aprovação.

- 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 169/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 579/2011)

Estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e
resíduos minerários e industriais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos

de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado, sem prejuízo da legislação
federal aplicável.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - barragem a estrutura em curso permanente ou temporário de água para fins de

contenção ou acumulação de substâncias líquidas e de misturas de líquidos e sólidos,
compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

II - depósito a estrutura ou o espaço destinados à disposição final ou provisória de
rejeitos e resíduos gerados por empreendimentos minerários e industriais;

III  -  órgão  fiscalizador  o  ente  do  Poder  Executivo  responsável  pelas  ações  de
fiscalização  da  segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e  resíduos
minerários e industriais;

IV - empreendedor o agente privado ou governamental com direito real sobre as
terras onde se localizam a barragem e o depósito de resíduos minerários e industriais
ou que explore a barragem e o depósito de resíduos minerários e industriais;

V - sistema de gestão o conjunto de planos e procedimentos relativos à operação,
ao  controle,  ao  monitoramento,  à  manutenção,  a  intervenções  e  à  segurança  de
barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais.
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Art.  3º  -  A realização  de obra  e  a  implantação de  estrutura  de  barragem  e de
depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais considerados perigosos nos
termos da legislação aplicável ficam condicionadas, sem prejuízo do licenciamento
ambiental previsto em lei, à realização de projeto que contenha, no mínimo:

I - estudo hidrológico e meteorológico que considere período de recorrência mínimo
de cem anos e abranja a bacia hidrográfica a montante do ponto de barramento;

II - estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada a obra;
III -  previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz de

escoar a vazão máxima de cheia sem comprometer a estabilidade da barragem ou de
aterro;

IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando submetidos às
condições provocadas pelas cheias máximas, conforme os estudos hidrológicos;

V - previsão de impermeabilização da base do depósito.
§ 1º - O Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - poderá estabelecer

outras exigências para o projeto, além das previstas no caput deste artigo.
§ 2º -  O projeto a que se refere o  caput deste artigo deverá ser elaborado por

profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-MG -
e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Art. 4º - As barragens e os depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais
serão classificados pelo órgão fiscalizador, com base em critérios estabelecidos pelo
Copam.

Art. 5º - As barragens e os depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais
deverão dispor de sistema de gestão que contenha planos e medidas de segurança
com vistas à prevenção, ao controle e à mitigação de degradações e de acidentes
ambientais.

Parágrafo único -  Os critérios  para a elaboração,  a implantação,  o controle e a
atualização  dos  planos  e  medidas  de  segurança  a  que  se  refere  o  caput serão
estabelecidos pelo Copam.

Art. 6º - Compete ao órgão fiscalizador:
I - manter cadastro das barragens e dos depósitos de rejeitos e resíduos minerários

e industriais;
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II - exigir do empreendedor o cumprimento dos planos e medidas de segurança;
III - estabelecer exigências relativas ao conteúdo, ao detalhamento, à qualificação

do responsável técnico e à atualização dos planos e medidas de segurança;
IV  -  exigir  do  empreendedor  a  anotação  de  responsabilidade  técnica,  por

profissional  registrado  no  Crea-MG,  de  projetos,  obras  e  serviços  relativos  a
barragens e a depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais.

Art. 7º - É obrigação do empreendedor:
I  -  elaborar,  implantar  e atualizar  os  planos e medidas de  segurança,  conforme

estabelecido pelo órgão fiscalizador;
II - prover os recursos necessários à operacionalização dos planos e medidas de

segurança;
III - cadastrar a barragem e o depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais

no órgão fiscalizador, conforme critérios estabelecidos pelo Copam;
IV - organizar e manter em bom estado de conservação a documentação referente

ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando couber,
à  desativação  da  barragem  e  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e
industriais;

V  -  permitir  o  acesso  irrestrito  do  órgão  fiscalizador  às  instalações  e  à
documentação  da  barragem  e  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e
industriais;

VI  -  manter registros  dos níveis  do reservatório  da barragem, com a respectiva
correspondência  em  volume  armazenado,  bem  como  das  características  físico-
químicas do material acumulado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;

VII - manter registros do volume e das características físico-químicas do material
acumulado  no  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e  industriais,  conforme
estabelecido pelo órgão fiscalizador.

VIII - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na
área  de  influência  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e  industriais,
conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador.

§ 1º - O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem e do depósito
de rejeitos e resíduos minerários e industriais, cabendo-lhe a reparação dos danos
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pessoais,  ambientais  e  econômicos  decorrentes  do  rompimento  ou  do  mau
funcionamento dessas estruturas.

§  2º  -  As  ações  emergenciais  desenvolvidas  pelo  Estado em caso de acidente
ambiental causado por barragem ou por depósito de rejeitos e resíduos minerários e
industriais terão seus custos ressarcidos pelo empreendedor, sem prejuízo de outras
sanções a serem aplicadas.

Art. 8º - O descumprimento desta lei sujeita os infratores às penalidades previstas
nas Leis nºs 7.772, de 8 de setembro de 1980, e 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 9º - Fica revogada a Lei nº 15.056, de 31 de março de 2004.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação:  A Câmara Federal  aprovou a Lei  Federal  nº  12.334,  de  2010,  que

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e dá outras providências.
Em  Minas  Gerais  o  assunto  é  disciplinado  pela  Lei  nº  15.056,  de  2004,  que
estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem e de depósito de
resíduos tóxicos industriais e dá outras providências.

A proposição em tela tem por objetivo promover uma reformulação da lei estadual,
adequando-a à norma federal superveniente e aperfeiçoando-a em vários pontos que
consideramos relevantes para se ter um melhor controle de barragens e de depósitos
de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado.

-  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 170/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 69/2011)

Dispõe sobre a utilização de telha ecológica nas obras públicas do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Na construção de obras públicas, o uso de telhas de cimento-amianto será

substituído pelo uso de telhas ecológicas, nos termos desta lei.
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§ 1º - Estende-se o disposto no caput deste artigo a reforma de obra pública que
implique aumento da área construída da edificação.

§ 2º - No que se refere à reforma, o uso das telhas ecológicas está condicionado à
compatibilidade  destas  com  a  obra  já  existente,  comprovada  por  meio  de  laudo
técnico.

Art. 2° - Será dispensado o uso de telhas ecológicas em construção de obra pública
nos casos em que se comprove, por meio de laudo técnico, que o uso desse tipo de
telha é inviável técnica ou economicamente.

Art. 3° - Para fins do disposto nesta lei, entende-se por telha ecológica aquela que é
fabricada a partir de materiais reciclados, como o papel, o papelão ou as embalagens
do tipo longa vida, e que recebe proteção impermeabilizante.

Parágrafo único -  A telha ecológica a ser utilizada nas obras públicas estaduais
deverá respeitar parâmetros mínimos de qualidade e desempenho a serem definidos
em regulamento desta lei.

Art. 4° - A implementação do uso da telha ecológica em obra pública obedecerá ao
seguinte cronograma:

I - nos três primeiros anos seguintes à publicação desta lei, a proporção do uso de
telhas ecológicas em relação ao uso de telhas de cimento-amianto deve atingir, pelo
menos, 30% (trinta por cento);

II - do quarto ao sexto anos seguintes à publicação desta lei, a proporção do uso de
telhas ecológicas em relação ao uso de telhas de cimento-amianto deve atingir, pelo
menos, 60% (sessenta por cento);

III -  a partir  do sétimo ano seguinte à publicação desta lei,  o uso das telhas de
cimento-amianto deve ser totalmente substituído pelo uso de telhas ecológicas.

Art. 5° - O regulamento desta lei estabelecerá, entre outros assuntos:
I - critérios para a comprovação da inviabilidade técnica ou econômica a que se

refere o art. 2º;
II - parâmetros mínimos de qualidade e desempenho a que se refere o parágrafo

único do art. 3º.
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias contados da

data de sua publicação.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  estimular  a  utilização  da  telha

ecológica no Estado em substituição à telha de cimento- amianto.
A telha ecológica é aquela fabricada a partir de materiais reciclados, como o papel,

o  papelão  ou  as  embalagens  do  tipo  longa  vida,  os  quais  recebem  proteção
impermeabilizante. Os benefícios de sua utilização em comparação com o uso das
telhas de cimento-amianto são vários e bastante significativos.

A telha ecológica é mais leve, portanto exige menor madeiramento no telhado, e
tem manuseio e transporte facilitados, o que determina maior economia; é excelente
redutor  sonoro;  apresenta baixa condutividade térmica,  o  que torna os  ambientes
menos quentes; e é mais flexível, inquebrável e durável; além de não ser poluente
nem tóxica. A utilização da telha ecológica também promove a economia de matérias-
primas naturais, o reaproveitamento de resíduos sólidos e a redução da poluição e do
volume de material encaminhado a aterros sanitários.

Baseado  nessas  vantagens,  este  projeto  de  lei  se  propõe  a  disseminar  o
conhecimento a respeito da telha ecológica e a sua ampla utilização no Estado, a
partir do exemplo do próprio poder público.

Pelo  exposto,  espero  contar  com o  apoio  dos nobres pares à  aprovação desta
iniciativa.

-  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 171/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.449/2011)

Institui medidas antipoluentes nos veículos de transporte coletivo do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de transporte coletivo que exercem suas atividades no Estado

adotarão medidas eficazes contra a poluição provocada pelos veículos de transporte
coletivo de sua propriedade.
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§ 1º - No caso do veículo coletivo de circulação urbana, o cano de descarga deverá
ter sua saída pela parte superior do teto.

§ 2º - Em todos os veículos de transporte coletivo, os blocos e bombas injetoras do
mecanismo de combustão dos respectivos motores devem ser mantidos em perfeito
estado de conservação, com manutenção periódica.

Art. 2º - O prazo para adoção das medidas previstas nesta lei será de um ano após
a sua publicação.

Art. 3º - Para fins de fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, o Estado,
através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
celebrará convênio de cooperação técnica e administrativa com os municípios.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto de lei institui medidas de proteção ao meio ambiente e à

saúde  determinando  providências  antipoluentes  a  ser  adotadas  por  veículos  de
transporte coletivo que circulam no Estado de Minas Gerais.

Verifica-se com frequência que esses veículos produzem excesso de poluentes em
decorrência da falta de revisão e manutenção do sistema de combustão.

Além dos malefícios à saúde e ao planeta, esses veículos, quando os canos de
descarga  não  são  elevados  como  estabelece  este  projeto,  lançam  contra  os
pedestres  significativo  volume  de  fumaça,  que  acarretam  efeitos  incômodos  e
indesejáveis à respiração e aos olhos, além de impregnar o vestuário dos que são
atingidos pelos resíduos da descarga.

Nos países de primeiro mundo, tais medidas já foram tomadas há muito tempo, não
havendo por que insistir ainda mais nesse desrespeito ao meio ambiente e ao ser
humano.

A  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  através  do  Comitê  Gestor  de  Fiscalização
Ambiental, tem por finalidade promover a fiscalização ambiental, atuando de forma
integrada com a Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito de Minas Gerais, sendo,



146
____________________________________________________________________________

portanto, competente para exercer a fiscalização do cumprimento da lei resultante da
aprovação deste projeto.

Ante a importância de que se reveste a proposição, espera este parlamentar contar
com o apoio dos pares para sua aprovação.

-  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 172/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.056/2011)

Dispõe sobre a exibição, em todas as salas de cinema do Estado, de filmes que
versem sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do
meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as consequências do

aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente.
§ 1º - O filme a que se refere o caput será exibido nas salas de cinema no inicio de

cada da sessão.
§ 2º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará o infrator a multa,

que terá seu valor fixado entre 100 e 1.000 Ufemgs (cem e mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), cobrada na forma de regulamento específico.

§  3º  -  Da  aplicação  da  pena  de  multa  caberá  recurso,  dirigido  à  autoridade
competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever  de defendê-lo e preservá-lo para as  presentes e
futuras gerações.” É o que estabelece o art. 225 da Carta Magna.

Entendemos ser de fundamental importância a promoção de ações de educação
ambiental que atinjam e conscientizem o povo sobre a necessidade de proteger os
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recursos naturais  e combater  o aquecimento global,  razão pela qual  a veiculação
obrigatória  de  filmes  publicitários  nas  sessões  de  cinema  constitui  ferramenta
primordial para a consecução desse objetivo.

Este projeto de lei objetiva alertar a população sobre problemas relacionados com o
aquecimento global, por meio da inserção de mensagens sobre educação ambiental,
ações e medidas de proteção ao meio ambiente e a importância da formação de
opinião  para  a  conservação da vida,  o  resgate  da  memória  do  nosso patrimônio
ambiental e a mobilização da participação popular na construção de uma sociedade
mais justa e democrática.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República, o Estado tem competência
para legislar concorrentemente sobre educação, cultura, proteção e defesa da saúde.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  à
aprovação desta proposição.

-  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 173/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.053/2011)

Estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos
centros comerciais e shopping centers e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  centros  comerciais  e  shopping  centers,  no  âmbito  do  Estado,

disponibilizarão elevadores para uso exclusivo de portadores de deficiência física.
Art. 2º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade, nas dependências

externas e internas dos centros comerciais e shopping centers, placas indicativas da
localização dos respectivos elevadores.

Art. 3º - A não observância desta lei sujeitará o infrator à multa pecuniária de 500
Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  aplicada  em
dobro em caso de reincidência.

Art. 4º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos competentes do
Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e das

garantias fundamentais, com a inclusão não apenas dos direitos civis e políticos, mas
também dos direitos sociais, como os direitos humanos fundamentais de ir, vir, ficar,
permanecer, estacionar, ter acesso a todos os bens e serviços, incluídos os espaços
urbanos,  sendo  o  direito  à  acessibilidade  condição  para  que  todas  as  pessoas
possam  usufruir  esses  direitos  fundamentais,  enquanto  cidadãos.  Foi  adotado
também, pela Carta Magna, o princípio da prevalência dos direitos humanos como o
princípio básico a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua própria natureza
humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão, mas
de  um  dever  da  sociedade  política.  É  imprescindível  a  adoção  de  medidas  que
favoreçam a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, assegurando-
lhes liberdade de locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que essa  parcela  da  sociedade  merece  muita
atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a
apresentação  desta  proposição,  a  qual  tem  por  objetivo  facilitar  o  acesso  e  a
permanência  dos  portadores  de  necessidades  especiais  nos  centros  comerciais,
shopping  centers,  hipermercados  e  supermercados,  pois,  embora  a  nossa
Constituição Federal esteja norteada pelo princípio de que o direito ao livre acesso ao
meio físico e à livre locomoção é parte indissociável dos direitos humanos, falta ainda
a visão de obrigatoriedade.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 174/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.684/2011)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Abaeté o imóvel com área de 7.320m2
(sete mil trezentos e vinte metros quadrados), situado nesse município e registrado
sob nº 01-8.927, no Livro 2-AE, a folhas 115, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Abaeté.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
regularização fundiária da área.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  Este  projeto  tem por  objetivo  dar  destinação pública ao imóvel  em

questão,  promover  sua  regularização  fundiária  e  melhorar  as  condições  de
habitabilidade no Município de Abaeté.

Nesse  contexto,  é  de  especial  interesse  a  área  objeto  desta  proposição,  que
atualmente abriga inúmeras famílias, as quais há mais de 10 anos residem no local,
porém não possuem condições de regularizar a situação dos seus imóveis, sendo
necessária a doação do terreno ao município para que possam continuar a viver com
dignidade e tranquilidade.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 175/2015
Obriga os produtores de alimentos congelados a fazer constar nas embalagens o

peso anterior e o posterior ao congelamento.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os produtores de alimentos congelados obrigados a fazer constar
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nas embalagens o peso anterior e o posterior ao congelamento.
§ 1º - O peso do produto drenado deve ser impresso na embalagem com caracteres

de  mesmo destaque  e  tamanho  dos  utilizados  para  informar  o  peso  do  produto
congelado.

§  2º  -  Por  peso  drenado  entende-se  a  quantidade  do  produto  declarada  na
embalagem,  excluindo-se  o  peso  da  própria  embalagem  e  de  qualquer  líquido,
solução, caldo, vinagre, azeite, óleo ou suco, como conservantes.

Art. 2º - Serão penalizados com multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
com a retenção de seus produtos os produtores que não cumprirem o disposto nesta
lei.

Parágrafo único - A multa será aplicada em dobro em caso de reincidência.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação: Na indústria de abate, o resfriamento e a hidratação de carcaças e

cortes são feitos em tanques com água resfriada. Esses procedimentos ocasionam
um percentual de absorção de água em carcaças, que congelará juntamente com o
produto, caso não seja realizado um escorrimento adequado.

Dessa forma, os alimentos têm agregado ao seu peso o da água congelada, que
chega a representar até 20,6% do peso total, segundo avaliação realizada em frangos
de diversas marcas, ocorrendo prejuízo para o consumidor, que leva quantidade de
produto  inferior  à  que  paga,  o  que,  além  disso,  promove  o  enriquecimento  ilícito
desse setor da indústria alimentícia.

A adoção  da  medida  proposta  trará  mais  transparência  para  a  relação  com  o
consumidor, que, sabendo o valor do produto, após drenado, pagará pelo seu valor
real.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, prevê:
“Art.  4º  -  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, a melhoria da sua qualidade
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de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos
os seguintes princípios:”.

Vale mencionar que o art. 24 da Carta Magna trata da matéria em tela, outorgando
ao Estado competência concorrente para legislar  acerca de produção e consumo,
bem como atribuindo-lhe responsabilidade por dano ao consumidor, a saber:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
V - produção e consumo;
(...)
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.
Diante  da  importância  da  matéria  exposta  e  prezando  pela  observância  dos

princípios  constitucionais,  especialmente  pelas  prerrogativas  das  assembleias
legislativas, conclamo os meus nobres à apreciação e aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 176/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.785/2011)

Autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a  doar  ao  Movimento  Unificado  Negro  de
Divinópolis - Mundi -, com sede nesse município, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Movimento Unificado

Negro de Divinópolis - Mundi - os imóveis situados nesse município, respectivamente,
com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados),  registrado sob o nº
15.033, a fls. 275, do Livro 2, e com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), registrado sob o nº 15.029, do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o  caput deste artigo destinam-se à
construção da sede do Mundi.
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Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: O Movimento Negro Unificado de Divinópolis - Mundi -, constituído em

4/3/2007,  é  uma entidade  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  reconhecida  de
utilidade pública estadual pela Lei nº 18.296, de 2009.

Tem como principais finalidades a promoção da assistência social às minorias e aos
excluídos,  o  combate  à  pobreza,  a  promoção  de  ações  que  visem  preservar  a
memória cultural e religiosa afro-brasileira,  bem como a defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico.

Além disso a entidade visa à promoção da educação gratuita em diversas áreas,
notadamente da defesa da criança e do adolescente e do idoso.

Assim, vê-se com clareza a importância da entidade para o desenvolvimento de
uma sociedade mais  justa e humana e ainda sua significativa contribuição com o
poder público, uma vez que desempenha funções que são de responsabilidade do
Estado.

Entretanto, o Mundi não possui sede própria, o que se faz necessário, para que
possa continuar exercendo plenamente o seu mister.

Por  outro  lado,  o  Estado  de  Minas  Gerais  é  proprietário  de  terrenos  que  se
encontram  desocupados,  sem  qualquer  utilidade  e  que,  se  doados  à  entidade,
cumprirão a função social da propriedade, preconizada na Carta Magna.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 177/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.519/2011)

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  9.944,  de  20  de  setembro  de  1989,  que altera
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dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da Lei nº 9.758, de 10 de
fevereiro de 1989.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989,

fica acrescido da seguinte alínea “c”:
“Art. 4º - (...)
I - (...)
c)  consumo  dos  municípios,  de  suas  autarquias  e  das  fundações  instituídas  e

mantidas pelo poder público municipal.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto de lei busca isentar os municípios mineiros do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -  ICMS -
cobrado  nas  contas  de  luz.  A isenção  proposta  alcança  o  ICMS  que  entra  na
composição das contas de energia elétrica daqueles entes, liberando recursos para
serem gastos em serviços públicos relevantes, mais diretamente às suas demandas
específicas.

A  isenção  acima  segue  jurisprudência  recente  do  Supremo  Tribunal  Federal
segundo a  qual  o  benefício  fiscal  relacionado  a  ICMS não  precisa  contar  com a
aprovação do Confaz quando não configurar hipótese de guerra fiscal  (ADI 3421,
Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010).

No Estado, a Lei nº 9.944, de 20/9/1989, enumera hipóteses de isenção de ICMS
no fornecimento de energia elétrica, tal como no destinado ao consumo em imóveis
das  entidades  filantrópicas  de  assistência  social,  educacionais  e  de  saúde,
atualmente subvencionadas pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.
Para melhor sistematização da matéria, optamos por incluir na referida enumeração
de hipóteses a isenção a ser concedida aos Municípios.

Por outro lado, ainda há que se chamar a atenção para a inconstitucionalidade de
que se reveste tal cobrança, em flagrante afronta ao princípio da imunidade tributária
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recíproca, consagrado na Constituição da República de 1988, em seu art. 150, VI, “a”,
cujo conceito se traduz na autonomia existente entre os Entes Federativos.

O autor Sacha Calmon Navarro Coelho, ao mencionar a tese defendida pelo mestre
Aliomar Baleeiro, assim se manifesta:

“A tese de Baleeiro sobre o contribuinte de fato, quando este é pessoa jurídica de
Direito Público Territorial, nos seduz. Aí, seja qual for o imposto, quando o Estado é
“contribuinte de fato” (consumidor final de bens e serviços), torna-se indubitável que
uma pessoa política está pagando a outra.”

Essa  situação  onera  os  cofres  públicos,  dificultando  o  desenvolvimento  dos
municípios em razão do excesso de despesas e falta de receitas. Mês a mês arcam
com todo o encargo financeiro referente aos valores do ICMS.

Além disso, não há que falar em “medidas compensatórias” para a aprovação deste
projeto, isto porque o que se deve levar em conta é que o município não onera o
Estado  com  a  cobrança  de  qualquer  imposto  (IPTU,  ISS,  e  outros),  estando  aí
caracterizada a medida compensatória exigida para a prosperidade desta proposição,
ou seja, o Estado não tributa o município, e este, por sua vez, não tributa o Estado. “A
tributação  mediante  cobrança  de  impostos  subjugaria  um  ente  político  diante  do
outro. O princípio federalista não compactua com tais espécies de subordinação, vez
que prejudiciais à reclamada coesão nacional (questão que está propriamente no seio
das  origens  do  federalismo).”  (SANTOS,  Bruno  Pereira.  Alcance  da  imunidade
tributária recíproca nos impostos indiretos, in Revista Jus Navigandi.  Disponível em:
<<http://jus.uol.com.br>>).

Tem-se,  portanto,  que a cobrança do ICMS nas  contas de  energia elétrica  dos
Municípios fere frontalmente o dispositivo constitucional em comento e ainda que a
presente  proposição  é  constitucional,  revestida  de  legalidade  e  juridicamente
possível,  isso, se, além de todo o exposto, levar-se em conta que a Proposta de
Emenda à Constituição nº 31/2007, de autoria deste parlamentar, que tramitou nesta
Casa na legislatura passada, com conteúdo semelhante, recebeu parecer favorável
da comissão especial que a analisou.

Por  estas  razões  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa para  a
aprovação da presente proposição.
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- 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 178/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 965/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Papagaiense, com sede no
Município de Papagaios.

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

com sede no Município de Papagaios.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  A Associação  Recreativa  Papagaiense,  com  sede  no  Município  de

Papagaios,  tem  a  finalidade  de  promover  a  prática  de  atividades  culturais,
educacionais  e  esportivas,  desenvolvendo  assim  diversas  ações  que  contribuem
muito para a integração social da comunidade.

Além disso, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, apolítica e de ordem
cultural, com personalidade jurídica distinta da de seus associados, cumprindo assim
todos os requisitos legais para a declaração de utilidade pública.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 179/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 966/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: O Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de Carmo do Cajuru,

é uma associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, que tem
por finalidade a promoção da assistência social, incluídas as promoções gratuitas nas
áreas de educação e saúde.

Além disso, o Ruassa estimula pesquisas, elaborações e análise de projetos em
diversas  áreas  sociais,  como  de  saúde  e  meio  ambiente,  incentivando  o  pleno
exercício da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.

Pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade,  nada  mais  justo  do  que  a
concessão do título de utilidade pública à referida associação e o apoio do poder
público para a continuidade da sua importante atuação no Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 180/2015
Institui  a  obrigatoriedade de fazer  constar  no  banco de dados  do Detran-MG a

quilometragem exibida no odômetro no ato da vistoria.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - No momento da vistoria realizada pelo Detran-MG, deverá ser anotada a

quilometragem exibida no odômetro do veículo.
Art.  2º  -  Caberá  ao  Detran-MG,  para  a  expedição  do  licenciamento  anual,  a

anotação e  a  consequente  inclusão no  banco de dados do  órgão do número  de
quilômetros exibido no velocímetro do veículo vistoriado.

Art. 3º - O Detran-MG incluirá no seu banco de dados essa informação, que poderá
ser  acessada  via  internet,  obedecendo  aos  mesmos  critérios  que  a  pesquisa  de
multas, com o fornecimento dos dados do proprietário e do Renavam.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  Hoje  o  consumidor  não  tem  como aferir  a  real  quilometragem  do
veículo usado que está comprando. Esse projeto de lei estabelece que será anotada
no  banco  de  dados  do  Detran-MG  a  quilometragem  exibida  no  ato  da  vistoria,
podendo ser acessada, a exemplo das multas existentes. A finalidade é evitar a venda
e  a  comercialização  de  veículos  usados  com  quilometragem  diferente  do  que
realmente  deve  constar  no  odômetro.  É  uma  forma  de  proteger  o  consumidor,
informando anualmente a quilometragem do veículo adquirido. O procedimento inibe
a adulteração de velocímetro com a intenção de lucrar mais na venda de veículo
usado.

- 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 181/2015
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo de Qualidade Artesanal e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Selo de Qualidade Artesanal

para a identificação dos produtos artesanais originários do Estado.
Parágrafo único - O Selo de Qualidade Artesanal é a garantia de que o produto é de

elaboração artesanal, de qualidade adequada e ecologicamente correta, e de que sua
procedência é do Estado e, se utilitário, de que seu uso é higiênico e sanitariamente
comprovado e adequado.

Art. 2º - O Selo de Qualidade Artesanal será conferido pela Secretaria de Estado
encarregada  do  incentivo  à  produção artesanal  e  ao  turismo,  à  vista  de  relatório
concludente da análise do produto, feito por organização estadual sem fins lucrativos
que congregue os artesões do Estado e, se também utilitário, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro.

§ 1º - O artesão, para obter o Selo de Qualidade Artesanal, depositará, no órgão
competente a que se refere o caput deste artigo, um exemplar de cada um de seus
produtos, acompanhado de descrição do material e das técnicas utilizadas.

§ 2º - A descrição do material  e das técnicas utilizadas será registrada em livro
próprio, em nome do artesão que o apresentou.
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§ 3º - O relatório referido no caput deste artigo será elaborado à vista dos produtos
depositados e, se necessário, no local de trabalho do artesão.

§ 4º - Os exemplares de produtos artesanais depositados são de propriedade do
órgão público, que os manterá, permanentemente, em exposição no seu acervo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O artesanato mineiro é uma das mais fortes expressões culturais do

Estado,  sendo fonte  de  renda e  incentivo  ao  turismo,  beneficiando  e  distribuindo
renda  às  mais  diversas  camadas  da  população;  porém,  tal  atividade  não  conta
atualmente com nenhuma forma de notificação de qualidade ou de controle, o que
acarreta  prejuízo  aos  nossos artesãos,  visto  que com esse controle  haveria  uma
forma mais  eficaz de  se evitar  a  pirataria  e  a apropriação ilegal  e  criminosa das
marcas e dos produtos.

Este projeto de lei, ao instituir o Selo de Qualidade Artesanal, pretende promover e
defender  os  interesses  de  nossos  artesãos,  responsáveis  por  uma  substancial
produção de bens de grande aceitação nos mais diferentes mercados e países.

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

PROJETO DE LEI Nº 182/2015
Estabelece normas para a elaboração artesanal de produtos comestíveis de origem

animal e sua comercialização e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A elaboração de produtos comestíveis de origem animal de forma artesanal,

bem como a sua comercialização, sujeitar-se-ão às normas estabelecidas nesta lei.
Art.  2º  -  A elaboração  de  que  trata  esta  lei  será  permitida  exclusivamente  aos

produtores rurais que utilizam matéria-prima de produção própria.
Parágrafo único - Admitir-se-á, na elaboração dos produtos, a utilização de matéria-

prima adquirida de terceiros até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantidade
de matéria-prima de produção própria, desde que tenha comprovação de inspeção
higiênico-sanitária efetuada por órgão oficial.
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Art. 3º - São considerados passíveis de elaboração sob forma artesanal, nos termos
desta lei:

I - carnes;
II - leite;
III - ovos;
IV - produtos apícolas;
V - peixes, crustáceos e moluscos;
VI - outros produtos comestíveis de origem animal.
Art. 4º - Entende-se por forma artesanal o processo utilizado na elaboração, em

pequena  escala,  de  produtos  comestíveis  de  origem  animal  com  características
tradicionais ou regionais próprias.

§  1º  -  Considera-se  produção  artesanal  em  pequena  escala  aquela  que  se
enquadra nos seguintes limites, por produtor:

I  -  até  130kg  (cento  e  trinta  quilogramas)  diários  de  carnes,  provenientes  de
pequenos, médios e grandes animais, como matéria-prima para produtos cárneos;

II  -  até 300l  (trezentos litros) de leite diários, como matéria-prima para produtos
lácteos;

III - até 100kg (cem quilogramas) diários de peixes, moluscos e crustáceos, como
matéria-prima para produtos oriundos de pescado;

IV  -  até  cento  e  cinquenta  dúzias  diárias  de  ovos,  como  matéria-prima  para
produtos oriundos de ovos;

V - até 3.000kg (três mil quilogramas) por ano de mel e produtos da colmeia.
§  2º  -  Os  animais  destinados  à  elaboração  de  produtos  cárneos  deverão  ser

abatidos em estabelecimento sob inspeção higiênico-sanitária oficial.
§ 3º - O leite deverá ser pasteurizado sempre que normas higiênico-sanitárias e

tecnológicas o exigirem.
§ 4º - Os produtos de que trata este artigo poderão ser comercializados em todo o

Estado, cumpridos os requisitos desta lei.
§  5º  -  Os  produtos  de  que  trata  este  artigo  deverão  ser  elaborados  em

estabelecimentos apropriados para  este fim, ficando vedado o processamento em
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locais  destinados  a  residência  ou  a  outras  atividades  que  prejudiquem  o
processamento de produtos comestíveis.

Art. 5º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
a fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos artesanais comestíveis
de que trata esta lei.

Art.  6º  -  A  responsabilidade  técnica  de  médicos-veterinários  rege-se  pela  Lei
Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.

Art. 7º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
a prestação de orientação técnica e a execução de atividades de treinamento.

Art.  8º  -  O  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento,  poderá  celebrar  convênios  com  os  municípios  que
disponham  de  estrutura  técnica  e  laboratorial,  bem  como  com  outras  pessoas
jurídicas de direito público capacitadas, delegando-lhes a fiscalização prevista nesta
lei, visando garantir os aspectos higiênico-sanitários e tecnológicos e o controle de
qualidade dos produtos.

Parágrafo  único  -  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  das  atividades  dos
convênios  previstos  no  caput  compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Art.  9º  -  O  produtor  rural  processador  artesanal  de  produtos  de  origem  animal
deverá  registrar-se  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento.

§ 1º - Para os fins deste artigo, o produtor rural deverá apresentar:
I - requerimento dirigido ao Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
II - prova da condição de produtor rural;
III - atestados ou exames, a critério do Centro de Inspeção de Produtos de Origem

Animal.
§ 2º - O registro previsto no item 1 do § 1º deste artigo terá validade de um ano,

devendo  a  solicitação  de  renovação  ser  efetuada  até  trinta  dias  antes  de  seu
vencimento.

Art.  10  -  O produtor  artesanal  de  que trata  esta  lei  deverá  apresentar  relatório
mensal com os dados da produção, em conformidade com as normas previstas pelo
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Centro  de  Inspeção de Produtos  de  Origem Animal,  bem como manter  livro  para
registro das informações, recomendações e visitas da fiscalização,  efetuadas para
controle higiênico-sanitário e tecnológico da produção.

Parágrafo  único  -  O  Centro  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal
estabelecerá  em  regulamento,  sem  ônus  para  o  produtor,  as  análises  de  rotina
necessárias para cada produto processado.

Art. 11 - Cada produto artesanal deverá ter registro de sua composição e método de
processamento  junto  ao  Centro  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal,
observadas  as  normas  técnicas  estabelecidas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 12 - As instalações do estabelecimento processador artesanal de alimentos de
origem animal  observarão preceitos  simplificados,  no  tocante  à  construção e  aos
equipamentos,  estabelecidos  em  normas  técnicas  da  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art.  13  -  O  produtor  artesanal  está  obrigado  a  efetuar  o  controle  sanitário  dos
rebanhos  dos  quais  provenha  a  matéria-prima  para  sua  produção,  observando  a
orientação dos órgãos de defesa sanitária animal.

Art. 14 - O transporte e a armazenagem dos produtos artesanais deverão obedecer
às  condições  estabelecidas  em  normas  técnicas  da  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 15 - As embalagens e os rótulos dos produtos artesanais deverão conter:
I - todas as informações previstas pelo Código de Defesa do Consumidor;
II - a indicação de que se trata de produto artesanal;
III - o seu número de registro no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
IV - a indicação "Serviço de Inspeção”.
Art. 16 - Os infratores desta lei, de seus regulamentos e das demais normas dela

decorrentes ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis:

I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a regularização da
situação a ser estabelecido em regulamento, desde que não haja risco iminente de
natureza higiênico-sanitária;
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II  -  multa a ser fixada em regulamento, nos casos não compreendidos no inciso
anterior;

III  -  apreensão  ou  condenação  das  matérias-primas,  produtos,  subprodutos  e
derivados de origem animal adulterados ou que não apresentem condições higiênico-
sanitárias adequadas ao fim a que se destinem;

IV - suspensão das atividades, nas hipóteses de risco ou de ameaça de natureza
higiênico-sanitária ou de embaraço à ação fiscalizadora;

V - interdição total ou parcial do estabelecimento, na hipótese de adulteração ou
falsificação do produto ou de inexistência de condições higiênico-sanitárias;

VI  -  cancelamento  do registro  quando o  motivo da interdição prevista no inciso
anterior não for sanado no prazo de doze meses.

§ 1º  -  A suspensão de atividades de que trata o inciso IV deste artigo cessará
quando sanado o risco ou a ameaça de natureza higiênico-sanitária ou seja facilitado
o exercício da ação fiscalizadora.

§ 2º - A interdição de estabelecimento de que trata o inciso V deste artigo poderá
ser levantada após o atendimento das exigências que tiverem motivado a sanção.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Foram os antigos códigos de posturas municipais os precursores da

legislação  que,  na  produção  de  alimentos,  procurava  disciplinar  os  aspectos  de
higiene, conservação, armazenamento e comercialização dos produtos destinados ao
público  consumidor,  função  paulatinamente  absorvida  pelos  estados  e  pela
Federação.

Com a evolução da indústria,  particularmente evidenciada no século passado, a
legislação  federal  concentrou-se  de  modo  incisivo  nos  elementos  tecnológicos
próprios  da  produção  de  grande  porte,  consubstanciando-se  na  Lei  n°  1.283,  de
18/12/1950, no Decreto n° 30.691, de 29/3/1952, que a complementa, e na Lei n°
7.889,  de  23/11/1989,  que  acrescenta  alguns  dispositivos,  sempre  destinados  a
aspectos de inspeção sanitária.

Ao concentrar seu poder controlador no setor industrial, a Federação e os estados
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atrelaram,  a  despeito  das  sensíveis  diferenças,  as  normas  de  produção  e
comercialização dos produtos artesanais àquelas destinadas à indústria de alimentos,
dificultando  a  vida  dos  pequenos  produtores  rurais,  que  historicamente  buscam
tratamento legal específico.

Essas características diferenciadas se evidenciam desde o processo de elaboração
até a comercialização e incluem etapas distintas de manipulação e armazenamento,
que  não  se  coadunam  com  a  unicidade  dos  procedimentos  de  produção  e
fiscalização. Ademais, a agricultura familiar encontra sérias dificuldades de inserção
no mercado, o que é uma das causas principais da grande pobreza no meio rural,
que, provocando êxodo, repercute aumentando o desemprego, a violência e outros
problemas nos centros urbanos.

A criação  de  pequenas  fontes  de  produção  no  meio  rural,  gerenciadas  pelos
próprios agricultores, ocupando nichos locais demarcados e produzindo com rigoroso
controle de qualidade, se constitui em alternativa importante para a reversão desse
quadro.

A seguir, destacaremos algumas vantagens da implantação de estabelecimentos de
escala  limitada:  agregação de valor  aos produtos,  gerando  lucro  e  melhorando a
renda familiar; modernização do sistema de produção artesanal de alimentos, com
maior  produtividade;  geração de empregos no meio rural,  revertendo a  tendência
migratória  para  os  centros  urbanos  e  evitando  o  exacerbamento  de  problemas
sociais;  oferta  de  maior  diversidade e  qualidade  de alimentos  aos  consumidores;
diminuição dos custos de transporte e do preço final dos alimentos ao consumidor,
através  do  gerenciamento  da  produção  pelo  próprio  agricultor;  facilitação  da
legalização de estabelecimentos que operam sem registro; maior segurança para o
consumidor  com  a  diminuição  da  comercialização  de  alimentos  sem  inspeção;
investimentos descentralizados, com retorno para os pequenos municípios; benefícios
para  a  sociedade  e  o  governo,  que  passa  a  recolher  impostos  sobre  atividades
anteriormente não cadastradas.

Com  este  projeto,  acreditamos  criar  condições  favoráveis  aos  pequenos
agricultores, já que uma das dificuldades que esses produtores encontram para a
implantação  de  seus  empreendimentos  é  a  complexidade  da  atual  legislação
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sanitária,  que não contempla a realidade da produção em pequena escala,  sendo
prática  comum  de  muitos  estabelecimentos  operar  sem  registro,  comercializando
alimentos sem inspeção sanitária, sem garantia de qualidade e, portanto, sem pagar
os impostos devidos.

Fica, portanto, evidenciada a necessidade de uma legislação específica e adequada
ao funcionamento  das  unidades  artesanais  de  processamento  de  alimentos,  para
preservar os interesses do produtor e do consumidor diante do poder fiscalizador do
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 183/2015
Dispõe sobre  a instalação de câmera de  vídeo nas escolas  da rede pública de

ensino  localizadas  em  áreas  com  índices  de  criminalidade  reconhecidamente
elevados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede

pública  de  ensino  do  Estado  localizadas  em  áreas  com  índices  de  criminalidade
reconhecidamente elevados.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali realizadas,
deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§  2º  -  O  equipamento  funcionará  ininterruptamente,  e  as  fitas  gravadas  serão
separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por um prazo de até 30 dias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A instalação  das  câmeras  devolverá  a  tranquilidade  necessária  à

direção, aos professores, aos funcionários e à maioria dos bons alunos, que vão à
escola para estudar e não para praticar vandalismo ou violência.

Em todo o País há vários exemplos de ações semelhantes. No Rio Grande do Sul,
o monitoramento eletrônico vem ajudando a combater o vandalismo e coibir os casos
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de agressão nas escolas da cidade de Erechim. Já na Bahia, a prevenção faz parte
do programa de governo, que implantou a patrulha escolar na área de abrangência de
Salvador e região metropolitana. A fim de reforçar a segurança, o governo baiano
também  pretende instalar  câmaras  de  vigilância  em  todas  as  1.700  unidades  de
ensino do Estado. O mesmo projeto está sendo analisado em Alagoas.

-  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 184/2015
Dispõe  sobre  bloqueador  de  celulares  em  presídios,  casas  de  detenção,

penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  obrigado  a  instalar  bloqueador  de  sinais  de

radiocomunicações nas penitenciárias, nas casas de detenção,  nos presídios,  nos
distritos policiais e nas cadeias públicas no Estado.

Art. 2° - A antena utilizada no sistema de bloqueios de sinais de radiocomunicações
deve  ser  certificada  e  homologada  de  acordo  com  a  regulamentação  específica
emitida ou adotada pela Anatel.

Art.  3°  -  A  potência  entregue  pelo  transmissor  à  antena  deve  ser  a  mínima
necessária à realização efetiva do bloqueio dos serviços de radiocomunicação.

Art. 4° - As faixas de radiofrequências para operação de BSR são as previstas nos
regulamentos  de  canalização  e  condições  de  uso  das  faixas  de  radiofrequências
utilizadas para acesso a serviços de telecomunicações.

Art.  5°  -  O  bloqueador  de  sinais  de  radiocomunicações  não  deve  interferir  em
radiofrequências ou faixas de radiofrequências fora dos limites  estabelecidos para
interferência com a finalidade de bloqueio de sinais de radiocomunicações.

Art. 6° - A ação do bloqueador de sinais de radiocomunicações deve ser eficaz para
toda e qualquer tecnologia aplicável aos serviços de radiocomunicações utilizados na
localidade selecionada.

Art. 7° - O bloqueador de sinais de radiocomunicações e os demais equipamentos
do sistema de bloqueio de sinais  de radiocomunicações devem ser resistentes às
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condições ambientais relativas a ambientes externos, sujeitos a intempéries.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O processo de bloqueio de celulares consiste em instalar equipamento

destinado a bloquear sinais de radiocomunicação. A sociedade brasileira convive com
a insegurança diária gerada pelo avanço da marginalidade em todos os segmentos.
Embora a telefonia celular tenha surgido para facilitar a vida dos cidadãos, há uma
modalidade de telefone celular recentemente utilizada por marginais, a dos celulares
pré-pagos,  que  têm  motivado  a  realização  de  inúmeras  ocorrências  policiais
lamentáveis, entre essas a de sequestros e a de formação e comando de quadrilhas.

A fim de preservar o que nos é possível no âmbito de nosso Estado e com o desejo
de que outros estados acompanhem o mesmo processo, apresentamos este projeto
de lei,  acreditando que, dessa forma, serão minimizadas as oportunidades do uso
desregrado de telefones celulares.

-  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 185/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de profissionais do serviço social

para atuar em creches públicas no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A contratação de profissionais do serviço social para atuar no segmento

educacional infantil denominado creche mantido pelo poder público será obrigatória
no âmbito do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: No Brasil, as primeiras organizações do segmento educacional infantil

denominado creche mantidas pelo poder público foram criadas no início do século
XX. Destinadas inicialmente a abrigar crianças pobres e abandonadas, as creches
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surgiram na França em 1770. Nessa época, o termo cuidado era usado como guarda,
devido  à  função  assistencialista  das  creches,  que  eram  vistas  como  instituições
guardiãs.

A política  assistencial  tomou  novos  rumos  no  Brasil  com a  implantação  da  Lei
Orgânica de Assistência Social - Loas -, Lei nº 8.742, de 1993. A assistência social
passou a se constituir direito do cidadão e dever do Estado, tendo como objetivo a
proteção  social  a  todos  os  cidadãos  necessitados,  a  partir  do  princípio  da
universalidade dos direitos sociais.

A Loas, em seu art. 1°, define assistência social como direito do cidadão e dever do
Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
sendo executada através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da
sociedade,  para  garantir  o  atendimento  às  necessidades  básicas.  No  dispositivo
citado, explicita-se a assistência social como um direito do cidadão, um direito que
precisa  ser  construído  coletivamente,  não  só  no  atendimento  às  necessidades
básicas, mas no acesso e na aquisição da multiplicidade de bens culturais, sociais,
educacionais, materiais, imprescindíveis à existência do homem.

Desde  seu  início,  a  creche  estava  vinculada  administrativamente  aos  órgãos
governamentais  de  assistência,  e  é  comum  ver  os  assistentes  sociais  como
coordenadores dessas instituições, pois eles trabalham com as mais diversas faces
da questão social, além de esclarecerem à população seus direitos sociais e os meios
de ter acesso a esses direitos. Cabia às creches, em sua quase totalidade criadas e
mantidas  por  instituições  filantrópicas,  guardar  a  criança  e,  ao  mesmo  tempo,
aconselhar as mães sobre os cuidados que deveriam ter com os filhos, reforçando o
lugar da mulher no lar, junto ao marido e à prole.

Assim,  em  sua  fase  inicial,  as  creches  pretendiam  evitar  e  prevenir  a
desorganização familiar, procurando também fornecer às mães os princípios morais,
econômicos e higiênicos sobre maternagem conhecidos na época. Dessa forma, as
creches estabeleciam com as mães apenas uma relação de favor, não cabendo a
elas liberar a mulher de suas funções domésticas ou criar condições para que ela
ingressasse no mundo do trabalho. Isso só veio a ocorrer bem mais tarde.

Com as mudanças na política nacional, principalmente a partir da Constituição de
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1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, de 1996, e do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  de  1990,  foram  dadas  novas  funções  às
creches,  que  deixaram  o  caráter  assistencial  para  ter  uma proposta  educacional
voltada às crianças de 0 a 6 anos, visando a atender suas necessidades.

O  Ministério  da  Educação,  em  1993,  elaborou  um  documento  oficial  sobre  a
educação da criança pequena, com referência às dimensões de cuidado e educação,
que define o atendimento oferecido por creches e pré-escolas, como primeira etapa
da educação para a cidadania.

O fato de as creches passarem a fazer parte do sistema educacional, de acordo
com  a  Constituição  Federal  e  com  a  LDB,  faz  com  que  elas  deixem  de  ser
apresentadas  como  alternativa  para  pobres,  para  serem  postas  como
complementares  à  ação  da  família,  tornando-se  instituições  mais  abrangentes  e
afastando-se  daquele  caráter  exclusivamente  assistencialista  arcaico.  Assim,  a
creche torna-se uma instituição educacional, no sentido lato.

Para  os  assistentes  sociais,  os  pedagogos,  os  psicólogos  e  para  os  demais
profissionais que trabalham nas creches, a definição desses termos é de fundamental
importância, pois estão ligados às funções e aos objetivos dessas instituições.

A creche deve ter um projeto pedagógico, e sabemos que para desenvolvê-lo torna-
se necessário contar com profissionais com qualificação para o cuidado e a educação
de crianças em instituições.

O  psicólogo,  o  pedagogo  e  o  assistente  social  são  profissionais  que  possuem
qualificação para o cuidado e a educação de crianças em creches.

O  serviço  social  é  uma  profissão  que  atua  na  realidade  social  através  do
atendimento  de  inúmeras  demandas,  elaboração  de  pesquisa  e  construção  de
propostas que visam ao atendimento  às  necessidades  sociais  da população,  nas
áreas de assistência social, saúde, educação, habitação, etc.,  como um direito do
cidadão e não como um favor ou simples ajuda.

O assistente social tem procurado realizar um trabalho como educador, pautado na
integração entre cuidado e aprendizagem. Não vê a creche apenas como um espaço
de cuidados físicos e recreação, mas um lugar onde se aprende. Nesse sentido, o
assistente  social  e  os  demais  profissionais  do  serviço  social  são  considerados
educadores e fazem parte da construção de um projeto coletivo.
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-  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 186/2015
Dispõe  sobre  a  cobrança  de  taxa  de  matrícula  nas  instituições  particulares  de

ensino superior.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada às instituições particulares de ensino superior a cobrança de

taxa de matrícula em valor superior à mensalidade relativa ao número de disciplinas
que o aluno efetivamente irá cursar no respectivo semestre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A prática adotada pela grande maioria das universidades particulares

de cobrança de matrícula no valor equivalente à mensalidade de todas as disciplinas
curriculares do respectivo semestre, mesmo que o aluno vá cursar apenas algumas
delas, ataca frontalmente o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 -, pois notadamente ocorre, nesse caso, uma vantagem indevida
ou, ao menos, excessiva.

Tal procedimento é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39,
V:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas
abusivas:

(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
É  evidente  que  o  aluno  deverá  ser  cobrado,  em  sua  matrícula,  pelo  valor

proporcional às disciplinas que serão efetivamente cursadas no semestre, e não por
todas elas.

A competência legislativa vai ao encontro do que ora é proposto, conforme dispõe a
Carta Magna, que prevê, em seu art. 24, V:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
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(...)
V - produção e consumo”.
A relação de consumo no caso em tela goza de pacífico entendimento do Superior

Tribunal  de  Justiça  -  STJ  -,  que  em  julgamentos  relativos  ao  pagamento  de
mensalidades  que  englobam  disciplinas  que  não  são  cursadas  em  determinado
semestre, porém são cobradas integralmente dos estudantes, tem assim decidido:

“É  abusiva  cláusula  que  dispõe  sobre  o  pagamento  integral  da  semestralidade
quando o aluno não cursa todas as disciplinas existentes no período. Precedentes.
(AgRg no Ag 1298316/PE,  Rel.  Ministro  João Otávio de  Noronha,  Quarta  Turma,
julgado em 19/8/2010, DJE 30/8/2010.”

“Revela-se  abusiva  a  cláusula  contratual  que  prevê  o  pagamento  integral  da
semestralidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno irá cursar,
não violando o art. 1º da Lei nº 9.870/1999 o julgado que determina seja cobrada a
mensalidade de acordo com o serviço efetivamente prestado, no caso pelo número
de matérias que serão cursadas, dentro das possibilidades do sistema de créditos.
Precedentes.  Incidência  da  Súmula  83/STJ,  aplicável  também  aos  recursos
interpostos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. (AgRg no Ag
930.156/MG,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em
23/03/2010, DJE 12/04/2010).”

“É abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade
independentemente do número de disciplinas que o aluno irá cursar no período, pois
consiste em contraprestação sem relação com os serviços educacionais efetivamente
prestados. (AgRg no Ag 906.980/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 262).”

Entendeu o STJ, nesses casos, que não é razoável exigir do aluno que pague o
valor total da mensalidade, pois não há a devida equivalência na contraprestação da
faculdade, na medida em que a carga horária não é proporcional ao valor cobrado. Tal
conduta fere a boa-fé objetiva.

Logo, verifica-se no caso concreto, por analogia, a plena viabilidade da aplicação
desse mesmo entendimento  em  relação às taxas  de matrículas,  incidentes sobre
disciplinas que o aluno não irá cursar, evitando-se, assim, que a instituição de ensino



171
____________________________________________________________________________

adote postura que consista em cobrar  por  um determinado serviço sem a devida
contraprestação, o que pode configurar inclusive locupletamento, justamente em um
dos setores cruciais para o desenvolvimento de uma nação.

Desse modo, a previsão no contrato ou no regimento da instituição de ensino que
imponha o  pagamento  da  matrícula  equivalente  à  mensalidade da  totalidade  das
disciplinas  curriculares  ao  aluno  que irá  cursar  apenas  algumas  delas,  mostra-se
abusiva, por trazer vantagem unilateral excessiva para a faculdade.

Por  todo  o  exposto,  conto  com  a  colaboração  de  meus  nobres  pares  para
alcançarmos a 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.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 370/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.759/2013.
Nº 371/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.097/2013.
Nº 372/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.274/2013.
Nº  373/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.342/2013.
Nº 374/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.994/2014.
Nº 375/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.282/2014.
Nº 376/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.369/2014.
Nº 377/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.451/2014.
Nº 378/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.521/2014.
Nº 379/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.584/2014.
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Nº 380/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.585/2014.

Nº  381/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 60/2011.

Nº  382/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 61/2011.

Nº  383/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 66/2011.

Nº  384/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 67/2011.

Nº  385/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 76/2011.

Nº  386/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 304/2011.

Nº  387/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 337/2011.

Nº  388/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 350/2011.

Nº  389/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 351/2011.

Nº 390/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.565/2014.

Nº 391/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência, em que solicita a realização
de processo público de seleção e contratação de intérpretes de Língua Brasileira de
Sinais - Libras - para acompanhar as reuniões e os eventos desta Casa transmitidos
pela TV Assembleia. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  392/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.377/2012.

Nº  393/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.198/2013.

Nº 394/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 7/2011.
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Nº 395/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 43/2013.

Nº 396/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 895/2011.

Nº 397/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 924/2011.

Nº 398/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 999/2011.

Nº 399/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.002/2011.

Nº 400/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.049/2011.

Nº 401/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.617/2012.

Nº  402/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à CBTU-MG pedido de informações sobre a situação dos aprovados no
concurso de 2012, já homologado, para o cargo de segurança metroviário federal,
que já se submeteram ao processo de admissão, faltando apenas o exame médico.

Nº  403/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 266/2011.

Nº  404/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 632/2011.

Nº  405/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 637/2011.

Nº  406/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 709/2011.

Nº  407/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 710/2011.

Nº  408/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 734/2011.

Nº  409/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 735/2011.
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Nº  410/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.994/2011.

Nº  411/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.195/2011.

Nº  412/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.221/2011.

Nº  413/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.595/2011.

Nº  414/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.704/2011.

Nº  415/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.955/2012.

Nº  416/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério Público do Trabalho e Emprego pedido de informações sobre as análises,
realizadas nos últimos cinco anos, de acidentes fatais no Estado.

Nº  417/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.210/2012.

Nº  418/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.481/2012.

Nº  419/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.493/2012.

Nº  420/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.653/2012.

Nº  421/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.797/2013.

Nº  422/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.799/2013.

Nº  423/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.834/2013.

Nº  424/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.953/2013.
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Nº  425/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.983/2013.

Nº  426/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.005/2013.

Nº  427/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.527/2013.

Nº  428/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.850/2014.

Nº  429/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.866/2014.

Nº  430/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.987/2014.

Nº  431/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.084/2014.

Nº  432/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.202/2014.

Nº  433/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.313/2014.

Nº  434/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.336/2014.

Nº  435/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.378/2014.

Nº  436/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.379/2014.

Nº  437/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.647/2014.

Nº  438/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.668/2014.

Nº  439/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.519/2014.

Nº  440/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.520/2014.
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Nº  441/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.553/2014.

Nº 442/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.853/2012.

Nº  443/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.955/2011.

Nº  444/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 556/2011.

Nº  445/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 548/2011.

Nº  446/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 557/2011.

Nº 447/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.817/2011.

Nº 448/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei 3.646/2012.

Nº 449/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.936/2013.

Nº 450/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.345/2014.

Nº 451/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.556/2014.

Nº 452/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.769/2013.

Nº 453/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.903/2014.

Nº 454/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.993/2014.

Nº 455/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.146/2011.

Nº 456/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.205/2011.
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Nº 457/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.207/2011.

Nº 458/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.213/2011.

Nº 459/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.269/2011.

Nº  460/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.913/2012.

Nº  461/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 59/2011.

Questões de Ordem
O  deputado  João  Vítor  Xavier  -  Sr.  Presidente,  quero  cumprimentar  V.  Exa.,

agradecer  a  oportunidade  e  registrar  que  recebo  na  Casa  o  vereador  de  Nova
Serrana Adílson Pacheco. Quero fazer uma denúncia muito grave e pedir o apoio da
Mesa e do  deputado Sargento Rodrigues,  presidente da Comissão de Segurança
Pública, que se encontra à minha direita. Trago o vereador Adílson Pacheco, que tem
a gravíssima denúncia de ameaça de morte contra ele. Vereador pelo PDT de Nova
Serrana, foi ameaçado não por um qualquer na cidade, o que já seria muito grave,
mas pelo secretário municipal de Defesa Social, o advogado Ronaldo Baia de Souza,
no fim da tarde do dia 12 de fevereiro. As ameças se deram após o vereador usar a
tribuna  da  câmara  para  se  pronunciar  contra  a  Prefeitura  de  Nova  Serrana,
denunciando o mau andamento do seu trabalho e o mau atendimento ao cidadão e
apresentando denúncias nominais contra o prefeito Joel Martins. Isso é algo muito
grave,  presidente,  porque  fere  não  apenas  o  vereador  Adilson  Pacheco  ou  o
parlamento de Nova Serrana, mas o parlamento como um todo. É como se o direito
democrático de liberdade desta Casa estivesse sendo ferido tanto quanto o daquela
casa no centro-oeste de Minas Gerais. É um fato dos mais graves, e a Assembleia de
Minas  precisa  se  colocar  ao  lado  desse  vereador  neste  momento.  De  antemão,
comunico  que  vou  encaminhar  requerimento  à  Comissão  de  Segurança  Pública
solicitando segurança para esse vereador e, ainda, que sejam convocados a esta
Casa o prefeito e o secretário municipal de Nova Serrana; à OAB, já que o secretário
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é advogado; e ao Ministério Público, para que se tomem as devidas providências,
dadas  a  proporção  e  a  gravidade  do  caso,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  É
inadmissível que um parlamentar, seja na menor cidade do Brasil, seja no Congresso
Nacional, tenha o seu direito à fala no exercício de seu mandato tolhido pelo uso de
violência ou por qualquer tipo de ameça. Não podemos permitir  que o parlamento
seja calado, deputado Hely Tarqüínio. E o que aconteceu em Nova Serrana não foi
apenas  uma  violação  contra  o  direito  parlamentar,  legítimo  e  constitucional,  do
vereador  Adílson Pacheco.  O que aconteceu em Nova Serrana foi  uma ameça à
liberdade de expressão em todo o País. Esta Casa precisa se condoer do sentimento
desse vereador e daquela casa; precisa se solidarizar com ele, para que esse fato
ocorrido  em  Nova  Serrana  seja  extirpado  no  nascedouro  e  não  tenha  maiores
repercussões neste Parlamento.  Ora,  se um vereador de uma cidade como Nova
Serrana é ameaçado de morte por um secretário municipal por fazer denúncias contra
o governo do município e esta Casa não toma providências e não se coloca ao lado
desse  parlamentar,  daqui  a  pouco  fato  semelhante  pode  acontecer  aqui  ou  no
Congresso Nacional - no Senado e na Câmara dos Deputados. Não podemos permitir
que o parlamento seja calado, especialmente pela truculência. Pelas informações que
tenho e que pude apurar, essa não é uma prática nova desse secretário; esse não é
um movimento inicial dele. Em outros governos, esse secretário, que é advogado, já
agrediu uma pessoa dentro do fórum da cidade de Nova Serrana; aliás, é uma prática
comum desse secretário utilizar-se da violência, da agressividade e da ameça para
calar  os  seus  adversários.  Mas  esta  Casa  não  vai  se  calar.  Peço  a  ajuda  da
Comissão  de  Segurança  Pública,  da  Mesa  e  da  Presidência  da  Assembleia
Legislativa na defesa da liberdade de expressão e da democracia em nosso país.
Não somos a Venezuela, onde os opositores são censurados e calados à força. Peço
também a solidariedade do deputado Fábio de Avelar,  que é deputado majoritário
daquela  cidade,  onde  foi  vice-prefeito,  e  que  conhece  de  perto  a  sua  realidade:
precisamos  convocar  a  esta  Casa  o  prefeito  de  Nova  Serrana,  esse  secretário
municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade, para garantir a segurança do
vereador, o funcionamento do parlamento daquela cidade e, em especial, a liberdade
democrática em nosso país.
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O presidente - Registrem-se as palavras do deputado João Vítor Xavier. Solicito a V.
Exa. que formalize o seu pedido à Mesa. Isso é só para facilitar, porque de qualquer
forma este Parlamento vai tomar as providências cabíveis e divulgar o caso com uma
posição firme em defesa da democracia, da liberdade de expressão, da cidadania e
da  segurança  de  cada  um  de  nós,  principalmente  em  se  tratando  de  um
representante do povo.

O deputado João Vítor Xavier - Obrigado, presidente.
O presidente - Com a palavra, pelo ordem, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas de complementar

a  fala  do  deputado  João  Vítor  Xavier.  Ele  aportará  requerimento  na  comissão
temática,  que  é  a  Comissão  de  Segurança  Pública  e,  certamente  aprovado,  o
deputado poderá optar se realizaremos a audiência pública em Nova Serrana, com a
presença de todas as autoridades, ou se convocaremos para a sede do poder. Na
minha  questão  de  ordem,  Sr.  Presidente,  apresento  o  seguinte  requerimento  em
relação à ata anterior: “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, o deputado que este subscreve, considerando que, no decorrer da 8ª
Reunião  Ordinária  da  18ª  Legislatura,  não  foram  observados  os  procedimentos
regimentais previstos nos arts. 22, 171, parágrafo único, II, 233, IX, requer a anulação
do ato de designação de relator, em Plenário, para o Projeto de Lei n° 5.706/2015.
Assim  o  faz,  uma  vez  que  o  anúncio  de  votação  constitui  etapa  procedimental
indispensável  na  tramitação  de  proposições,  sendo  que,  durante  a  8ª  Reunião
Ordinária, no dia 25/2/2015, não houve esse ato formal e público por parte do senhor
presidente, ou seja, não se anunciou o início da votação de um dos requerimentos
apresentados no decorrer da reunião, o que impede a finalização do processo de
apreciação de proposição. O art. 22, do Regimento Interno, dispõe que o exame de
projetos  de  lei  somente  pode  ser  feito  após  a  finalização  da  1ª  Fase,  com  a
apreciação das proposições regimentalmente admitidas naquela fase. Logo, diante do
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, alínea “a”, do Regimento Interno,
sem  que  houvessem  sido  cumpridas  todas  as  formalidades  relacionadas  com  a
proposição  nela  incluída,  resultando  na  nulidade  de  designação  de  relator  para
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projeto de lei em tramitação, já que foi feito sem ter sido formalmente encerrada a
fase anterior da reunião, é que se destaca a importância do presente requerimento e
busca sua aprovação”. Estou apresentando o requerimento que V. Exa. submeterá à
apreciação no Plenário, na fase, eu diria, competente dos trabalhos.

O presidente - Informo ao deputado Sargento Rodrigues que o requerimento que V.
Exa. hoje oficia mais ou menos superpõe o primeiro requerimento solicitado por V.
Exa. Nós vamos compilar os dois requerimentos e sintetizar. O presente requerimento
ainda  está  em  fase  de  análise  e  daremos  uma resposta  oportunamente.  Com  a
palavra, pela ordem, o deputado Fábio de Avelar.

O deputado Fábio de Avelar - Obrigado, presidente. Concordo plenamente com o
deputado João Vítor Xavier, de que precisamos, sim, verificar o que aconteceu na
minha cidade, Nova Serrana, região que represento como deputado. Sabemos das
divergências políticas e que isso aí é da base do governo. Então, o que acontece? Há
uma  grande  discussão  entre  o  vereador  e  esse  secretário  do  prefeito  de  Nova
Serrana. Enfim, precisamos, sim, verificar quem está errado e que pague. Aqui na
Assembleia, eu, o Fabiano Tolentino, o Inácio Franco e também o João Vítor Xavier
somos  todos  da  mesma  região,  Nova  Serrana,  onde  trabalhamos,  onde  temos
parentes. Eu, como deputado, quero, sim, averiguar essa situação de Nova Serrana
para verificar os fatos, ver quem está errado, quem está certo - e o que estiver errado
terá de pagar, sim, com toda certeza. Obrigado.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - É com muita alegria que quero saudar o presidente Hely

Tarqüínio, meu amigo querido, da reserva do Estado de Minas Gerais. É uma alegria
sempre vê-lo tão forte, meu irmão e amigo.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, tenho acompanhado o momento
do nosso país. Recentemente, quando lia a Palavra de Deus, vi o Salmo 33, que diz
que “o Senhor desfaz o conselho das nações e anula o intento dos povos”. Manoel
dos Santos, que todos nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos tão bem como o
nosso Garrincha,  nasceu em Pau Grande,  Rio  de  Janeiro  -  apelido  tão  brasileiro
daquele pássaro que abunda a nossa região de Pará de Minas, o garrinchinha, com o
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seu trinado tão bonito. Meu professor de filosofia, na faculdade, dizia que Garrincha
foi o brasileiro mais eminente. Ríamos muito da fala do professor porque, no futebol,
contamos tantas histórias interessantes de Garrincha, da maneira dele, e algumas se
tornam piadas. Na seleção brasileira, contavam que, certa vez, num intervalo de jogo,
Vicente Feola, treinador da seleção, repreendeu Garrincha porque demorou muito a
fazer um gol. “Sr. Garrincha, como o senhor demorou tanto, dentro da pequena área,
a fazer um gol?” Garrincha tentou responder a Vicente Feola: “Mas, Sr. Feola”. “Sr.
Feola nada! O senhor demorou tanto para fazer aquele gol, Sr. Garrincha”. Garrincha,
enfim, conseguiu explicar para Feola que o goleiro não abria as pernas. Ele queria
fazer aquele gol debaixo das pernas do goleiro. Então, gingava para lá e para cá para
que o goleiro abrisse as pernas.

Conta-se uma muito forte também do Garrincha, que foi na preleção de Feola para
um jogo entre o Brasil e a União Soviética. Garrincha ouvia a preleção de Feola, que
dizia que ele ia pela direita e cruzaria e que, se Vavá não chegasse, Pelé faria o gol.
Estava tudo certo, mas, no final, Garrincha levantou a mão e perguntou ao Vicente
Feola: “Sr. Feola”. Responde: “O que é, Garrincha?”. “Sr. Feola, o senhor já combinou
com os russos? Já está combinado com os russos?” É justamente esta a sabedoria
simples de Manoel dos Santos, o nosso Garrincha, a descomplicação. Pensava o
meu professor de filosofia que Garrincha era uma pessoa descomplicada. Não havia
complicação para ele.

Hoje  vemos  infelizmente  algo  em  nosso  país.  A pergunta  que  Garrincha  fez  a
Vicente  Feola  quero  fazê-la  a  este  governo  brasileiro,  deputado  Antônio  Carlos
Arantes. Presidente Dilma, a senhora combinou com o povo? A senhora combinou
com as pessoas que faria assim e que engoliríamos? A senhora combinou com o
povo que ele  engoliria  um aumento da  energia  elétrica  nesses patamares,  desse
tamanho? Que o povo engoliria um aumento de 28% da energia elétrica sem contar o
aumento  para  a  indústria,  a  agricultura,  a  pecuária?  Qual  é  o  preço  disso?
Esqueceram de combinar com o povo. Não dará certo, presidente Dilma. Governo
brasileiro, não dará certo. Faltou acertar com o povo. Faltou acertar com as pessoas.
Conversaram  sobre  o  aumento  do  combustível,  do  diesel?  Perguntaram  aos
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caminhoneiros se querem pagar a conta da Petrobras, do roubo da Petrobras, do
assalto à Petrobras?

Perguntaram a eles se enfrentarão as estradas para escoar a produção agrícola, a
pecuária  e  se  pagarão  para  trabalhar.  Esqueceram-se  de  combinar  com  os
caminhoneiros, com o povo. Ora, o povo não aceita. Andando pelas ruas, vemos que
as  pessoas  estão  perplexas  com  este  governo.  Como as  pessoas  pagarão  suas
contas? Elas não aceitam. Será que o caminhoneiro vai querer bater o volante do Sul
do Brasil ao Nordeste, ao Norte e pagar a viagem dele com esse combustível, com o
diesel  nesse preço? Eles  não vão aceitar.  Estão  isentas  as multas  por  peso nas
estradas, não se cobra mais; porém, ainda continua o valor do diesel, sendo o valor
do frete o mesmo. Daí, a conta não fecha. O governo não combinou com as pessoas.
Infelizmente, não vai dar certo. Por isso que os brasileiros estão convocados. Dia 15
de  março  iremos  para  as  ruas  contra  esse  governo  que  não  representa  o  povo
brasileiro, não representa o trabalhador brasileiro, não representa os caminhoneiros.

Olha, fiquei impressionado com as imagens do Rio Grande do Sul.  O cassetete
comeu nas costas dos caminhoneiros. As algemas apertaram os pulsos daqueles que
transportam o alimento no Brasil,  gente trabalhadora que bate volante na estrada.
Eles apanharam feio da polícia ontem. O governo brasileiro mandou a polícia contra
os  trabalhadores.  Não  é  possível  que  não  tenha  alguém  para  conversar  com  o
trabalhador brasileiro, um político para ir lá fazer entendimento. Chamaram a polícia
para o trabalhador brasileiro. Vejam: o PT chamou a polícia para o trabalhador. É o
fim do mundo.

O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Na  verdade,  quero  parabenizá-lo,
deputado João Leite. Parece um paradoxo: é a mesma Polícia Federal, que deveria
estar nas fronteiras proibindo a entrada de drogas e de armas, que tem feito o que
todos veem nos jornais a cada dia. Quer dizer, polícia para bater em caminhoneiro
nós temos; agora, para defender os filhos dos brasileiros, infelizmente não existe.
Muito obrigado.

O deputado João Leite*  -  Obrigado,  deputado Wander  Borges.  O que está  me
trazendo  um  sentimento  também,  deputado  Wander  Borges  e  deputado  Inácio
Franco, é ver nas redes sociais filhas e filhos de caminhoneiros com cartazes - aquela
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cartolina  que  usávamos  na  escola  -  com  os  seguintes  dizeres:  “Meu  pai  não  é
bandido. Não prendam meu pai, ele é um trabalhador. O meu pai me deixa, vai viajar
e volta cansado”. E, agora, esse trabalhador é tratado dessa maneira, enquanto o ex-
presidente Lula chama o Sr. Stédile de general do exército dele. Aonde chegamos,
deputado Inácio Franco! Carregamos no colo os movimentos que invadem fazendas,
os  black  blocs que  saem  quebrando  tudo,  agência  bancária,  destruindo  lojas  de
automóveis, de motos; e tratando os caminhoneiros na pancada, no cacete, deputado
Bonifácio Mourão. As costas do trabalhador estão doendo. O cassetete do PT comeu
solto  nas  costas  do  trabalhador  brasileiro,  do  caminhoneiro  que  está  em  nossas
estradas.

Lamento ver o que está acontecendo, ver esses trabalhadores que percorrem o
Brasil nessas estradas terríveis, e agora trazem a notícia de que a BR-381 é só para
2019.

Falaram tanto do Fernando Henrique Cardoso. Pois ele duplicou a BR-381 até São
Paulo, 600km; e o PT, em 12 anos, não consegue fazer a duplicação até a nossa
Valadares.  É  lamentável.  Vejo  esse  trabalhador  com  uma jornada  exaustiva  nas
estradas, e agora ele tem que enfrentar a polícia, apanhar da polícia. O Parlamento
brasileiro,  que  representa  o  trabalhador  brasileiro,  tem  que  reagir.  Não  podemos
aceitar a maneira como a Guarda Nacional, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada
Militar do Rio Grande do Sul trataram os caminhoneiros, trataram os trabalhadores.
Bateram nos trabalhadores. Eles não são criminosos. Precisamos acabar com essa
ideia,  no  Brasil,  do  grande líder;  daquele  que resolverá  tudo.  O que resolve  é o
parlamento - as cabeças todas do parlamento -, que representa a população, que
representa  o  trabalhador.  Também  já  não  é  possível  acreditar  num  partido  do
trabalhador  que  permite  que  a  sua  polícia  bata  nos  trabalhadores,  agrida  os
trabalhadores. O Brasil está envergonhado; os familiares dos caminhoneiros, desses
trabalhadores, estão envergonhadas de ver as cenas, que não aparecem muito na
televisão, porque as tevês estão dominadas, a imprensa calada.

Mas recebo notícias, permanentemente, nas redes sociais.  Agora mandaram um
vídeo da Polícia Rodoviária Federal levando um comboio de caminhões da Friboi. Por
que essa empresa tem todo esse benefício do governo federal? A Friboi escoltada
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pela  Polícia  Rodoviária  Federal,  e,  do  outro  lado,  os  caminhoneiros  entrando  no
cassetete. Cassetete, pancada. Trabalhadores de caminhões caindo pelas ruas. Não
há um com rosto coberto. Todos estão com a cara limpa, e eu com a cara vermelha
de vergonha de meu país, que bate no trabalhador.  Vergonha deste governo, que
bate nos trabalhadores e trata black blocs, esses violentos que estão aí pelas ruas
como excelências. Excelência é o caminhoneiro que está na estrada, escoando a
produção brasileira. Esse é o trabalhador brasileiro, que está sendo tratado como um
criminoso.

É triste vermos aqueles que levam os alimentos para o Brasil inteiro, aqueles que
enfrentam  as  piores  condições  das  estradas,  com  as  costas  marcadas,  com  os
vergões do cassetete do PT. O cassetete da polícia do PT cantou nas costas  do
trabalhador brasileiro; as algemas do PT apertaram os pulsos dos trabalhadores, que
batem volante nas estradas brasileiras.

É muito  triste  o que estamos  vendo.  Como o  trabalhador  brasileiro  está  sendo
tratado por este governo. Esqueceram-se de combinar conosco, esqueceram-se de
combinar  com  a  população  brasileira.  Não  aceitaremos.  Dia  15,  todos  estão
obrigados a ir para as ruas. Vista uma camisa amarela, porque, se vestir a vermelha,
a população terá medo. Achará que é o exército de Stédile. Agora, para o PT, o novo
exército  brasileiro é o exército  de  Stédile.  Atacará quem? Os caminhoneiros.  Vão
fazer  isso?  Não  aceitamos.  Não  dará  certo.  Não  combinaram  conosco.  Não
aceitaremos, não aceitamos, e não aceitamos ditadura também. Fomos criados livres
neste país.

Gostaria de saudar,  com muito prazer,  a presença do nosso Zói,  recuperando a
saúde. Desejamos que esteja totalmente recuperado.

Sr. Presidente, muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, deputado amigo Hely Tarqüínio, em

nome  de  V.  Exa.  quero  cumprimentar  as  deputadas  presentes,  os  senhores
deputados,  a  imprensa  e  os  nossos  eternos  companheiros  que  estão  sempre
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presentes na Casa, seja nas galerias, seja nas comissões, ajudando no processo
legislativo da Assembleia de Minas.

Presidente, sem querer dar continuidade à fala do companheiro João Leite, quero
dizer  que  também  estou  muito  preocupado  com  a  situação  que  o  País  está
vivenciando. Vi a grande imprensa, João, as redes de televisão, mostrar não só o que
está acontecendo no País, no nosso Brasil, mas também nos países da América do
Sul. Parece que chegou a hora de a América do Sul experimentar esse momento de
conturbação. O Brasil sempre foi um país de referência e de equilíbrio, um país que
tinha sempre uma palavra amiga na hora certa, meu caro, Jean, e tudo isso está indo
por água abaixo.

Ninguém  pode  dizer  que  a  questão  dos  caminhoneiros  é  um  movimento
orquestrado. Eles estão parando o País de norte a sul. Grande parte da imprensa
tendenciosa está dizendo que isso está causando prejuízos a determinados setores.
Mas  chegou  a  um  ponto  em  que  não  dá  mais,  porque  eles  não  conseguem
sobreviver,  não  conseguem  transportar  a  economia  do  País,  em  razão  dos  altos
custos, das contas que têm para pagar e das muitas estradas federais e estaduais
que  estão  em  péssima  situação.  Nunca  vi  o  que  está  acontecendo  com  os
caminhoneiros. Parece que a Polícia Federal - não acredito nisso, porque para mim
os órgãos federais de segurança sempre tiveram uma postura e um comportamento
tranquilos  -  está  descendo  o  cacete  nesse  pessoal.  Esse  vídeo  relatado  aqui  -
acredito que ele chegou para a maioria das pessoas - trouxe para mim e para as
pessoas que assistiram a ele uma indignação muito grande. No momento em que os
caminhões de uma determinada empresa, não a conheço, mas o vídeo diz que era do
Lulinha, do filho do Lula, ia passar, a Guarda Nacional parou o trânsito. Desceram
pessoas armadas com fuzis, espingardas de bala de borracha e revólveres, que, com
uma prepotência jamais vista, cortaram o caminho para esses caminhões passarem.
É isso que a gente não entende. Ou a polícia tem de dar segurança a todos ou então
não tem de dar segurança a ninguém. Mas a polícia, a Guarda Nacional, o escudo...
Foi mostrado o repórter entrevistando, perguntando por que estavam parando, o que
estavam cortando. E eles disseram que receberam ordens para deixar passar apenas
os caminhões de determinada empresa. E os pais de famílias sendo humilhados da
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forma que estão. Isso está trazendo uma repercussão muito grande. Ainda há pouco,
vi escolas que não têm gás porque o caminhão não chega, então as crianças estão
sem se alimentar, sem a merenda escolar. Caminhões não chegam ao comércio, por
causa disso o preço disparou. Tudo isso vai gerar uma reação em cadeia jamais vista
neste país.

A inflação, com certeza, vai bater à casa dos dois dígitos. Como isso não acontece
há  tantos  e  tantos  anos,  o  povo  brasileiro  não  estava  acostumado  mais  com  a
inflação, que vai disparar. É matemático. Se tudo está aumentando, a inflação terá de
acompanhar esses aumentos.

Uma reportagem da Folha de S.Paulo de ontem, segunda-feira, dia 2, mostrou que
os ajustes em conta de luz terão alta de até 48%. Falavam muito da Cemig. Ela era
crucificada,  mas  a  Cemig  terá  de  acompanhar  esses  ajustes  porque  é  uma
determinação da Aneel, em Brasília. Aqui há uma relação de empresas estaduais que
irão  aumentar  2,20%,  e  a  Cemig  28,80%.  Isso  vai  repercutir  profundamente,
negativamente, injustamente na conta do trabalhador.  Aí  a reação virá em cadeia,
com a nossa inflação beirando, quiçá ultrapassando, os 10%.

Na contramão, vejo uma reportagem que diz que a Cemig deverá criar um conselho
de ex-presidentes.  Vejam bem, isso é uma impropriedade.  A Cemig já  tem o seu
conselho, formado por pessoas que se reúnem quatro vezes ao mês. Ela paga jetom
inclusive aos secretários atuais, e vai criar mais um conselho, o de ex-presidentes,
pessoas que passaram pela companhia para darem palpite na contramão da história,
criando  mais  despesas  e  ignorando  os  aumentos  que  virão  em  cima  dos
trabalhadores. A Copasa também começou a tarifação extra. Então, uma coisa vai
puxando a outra. E estamos verdadeiramente preocupados.

Há pouco recebi,  em meu gabinete,  alguns prefeitos da região Norte de Minas.
Nunca vi tanto desespero, tanta frustração, tanta indignação, tanto espanto na cara
dos prefeitos. Eles não irão fechar as contas. As pequenas prefeituras sobrevivem,
deputado Doutor Jean, do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, pois não
têm ICMS, não podem cobrar algumas taxas, alguns impostos, como o IPTU, porque
são cidadezinhas pequenas que sobrevivem à custa das transferências voluntárias
dos governos estadual e federal. Sobrevivem basicamente do FPM.
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Os prefeitos de Cônego Marinho, de Ubaí e de várias cidades foram taxativos e
disseram: “Não dá mais para sobreviver”. Não podem manter os serviços básicos de
saúde pública dos municípios, pois não têm como pagar a um médico ou comprar um
remédio.  Não têm como fazer nenhum tipo de investimento porque não sobra um
centavo. A prefeitura que consegue, a troco de muito sacrifício, equilibrar as contas,
pode dar graças a Deus, porque hoje há um déficit, a balança pende, pesa para o
lado do déficit. As prefeituras acumulam déficits todos os meses, fazendo com que
cada prefeito não possa cumprir o mínimo dos preceitos constitucionais.

Ouvi o deputado João Leite falar sobre as estradas e a BR-381, que, parece, irá
paralisar. Na região do grande Norte há estradas federais, uma no Norte de Minas e
outra que o Doutor Jean conhece bem, a BR-367, que estão abandonadas. A BR-251
é, sem dúvida alguma, a estrada que mais mata brasileiros hoje no nosso país. Ela
precisaria de uma duplicação, ou, se não há dinheiro, pelo menos de uma intervenção
mais rápida.

O  trecho  depois  de  Francisco  Sá  está  esburacado.  Lá  só  se  vê  caminhões
encostados e carros tombados. Pessoas estão morrendo pela BR-251. A BR-367 é
uma estrada que desafia, há tantos e tantos anos, as autoridades, os governos, os
governantes. Essa estrada foi idealizada à época de Juscelino Kubitschek para ligar
Diamantina ao litoral brasileiro. Lá ainda existem trechos que não possuem asfalto ou
com  asfalto  precário,  que  não  oferece  qualquer  condição  para  as  pessoas  ali
passarem. Da cidade de Almenara a Salto da Divisa, existem pontes de madeira, que
todos  os  dias  ou  quase  todos  os  dias  levam  a  acidentes  fatais,  com  morte  de
pessoas, de caminhoneiros. Essas estradas são verdadeiras artérias comunicantes
que cortam nosso país e que precisariam da atenção do governo federal para que
pudessem  ser  efetivamente  lembradas,  ou  pelo  menos  passarem  por  alguma
intervenção.

Agora vem o nosso governador Pimentel. Sinceramente tomei a decisão de dar um
tempo  ao  governador,  de  evitar  qualquer  tipo  de  crítica  prematura  ao  Pimentel,
porque estou com dó dele. Ele foi a Brasília tentar algum tipo de recurso e voltou
desesperado  porque  o  governo  federal  não  tem  como  atender  os  governantes.
Antigamente havia  aquela  história  de alinhar  o governo de Minas com o governo
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federal. O governo de Minas era do PSDB. Eu e o Nozinho não temos nada a ver com
essa briga entre PT e PSDB. Nosso partido é o PDT. Ficaremos à margem dessa
briga pragmática e ideológica, mas estou com dó do Pimentel, porque ele veio com
um discurso na educação de trazer um piso nacional para os professores, de fazer
atendimento melhor na área da saúde, e estamos vendo que o governo de Minas está
enfrentando  dificuldades.  Espero  que  ele  possa  encontrar  as  portas  abertas  em
Brasília.  Não  culpo  a  oposição  ou  qualquer  partido  desta  Casa  por  qualquer
desventura ou dificuldade que ocorra. Estamos preocupados porque, aqui em Minas
Gerais,  as coisas não estão acontecendo e não vão acontecer.  O governo federal
prefere  ajudar  os  Maduros  e  os  Fideis  Castro  da  vida  a  investir  em  nosso país,
reconhecendo a importância de Minas como a maior malha viária do Brasil.

O  governo  federal  não  vai  atender  à  saúde,  que  está  no  CTI,  passando  por
dificuldades.  O  povo está morrendo à  míngua nas  portas  dos  hospitais.  O Samu
entrou em crise  em todo o  País.  A urgência e  a emergência  são eterno desafio.
Espero  que  o  governador  Pimentel  possa  ter  acesso  a  Brasília,  conforme  tanto
pregou. Não faremos crítica pela crítica. Ficaremos na expectativa, mas cobraremos
implacavelmente desta tribuna, porque o povo não pode pagar a conta do que está
acontecendo com a saúde pública de Minas e do País.

Eu, o Doutor Jean, o Dr. Arlen e o Cristiano estivemos lá, a Comissão de Saúde
esteve com o secretário de Saúde. Ficamos com dó dele também, com pena, porque
a conta é interminável. A conta da saúde não tem fim. Ela começa e é um pouquinho
vencida. Logo vêm outros desafios. Ouvimos do secretário as dificuldades pelas quais
ele está passando. A Comissão de Saúde está entendendo a situação e quer ser
parceira,  mas quer  também  que  o  atendimento  básico  ao  nosso povo  possa ser
oferecido neste momento.

Fica aqui minha fala, primeira fala desta legislatura, e a certeza de que vamos ter
um  longo  ano,  um  difícil  ano  pela  frente.  Muita  coisa  precisa  ser  esclarecida.  É
preciso  haver  muito  diálogo.  Ninguém,  desta  tribuna,  é  dono  da  verdade,  mas
queremos que nossa população não pague uma conta que ela não fez.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
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O deputado  Gustavo  Valadares*  -  Presidente,  senhoras  deputadas  e  senhores
deputados, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é uma questão que está tocando
o coração de todos nós, mineiros, e nos deixando aflitos. Daqui a pouco vou receber
uma gravação do meu colega assessor José Alberto, que ainda está dormindo no
ponto.

Antes  tarde  do  que  nunca,  queria  iniciar  meu  pronunciamento  para  tratar  da
questão  do  reajuste  da  energia  elétrica  concedido  pela  Aneel  de  maneira
extraordinária,  o  que  não  será  diferente  da  maioria  das  concessionárias.
Consequentemente, isso não será diferente da Cemig, que é uma empresa pública do
governo estadual. O Estado de Minas de sábado passado coloca no seu Caderno de
Economia o seguinte título: “Reajustes em série. A Aneel autoriza reajuste médio de
28,8% nas tarifas da Cemig, a partir de segunda-feira. A taxa da bandeira vermelha
passará de R$3,00 para R$5,50”. Avisa ainda que um aumento anual está por vir.

Senhoras e senhores mineiros, consumidores de energia elétrica dos quatro cantos
deste  estado,  consumidores  residenciais,  a  conta  de  energia  de  cada  uma  das
senhoras e dos senhores subiu ontem, em média, 25%, e ainda subirá em torno de
15% a 20%, daqui a uns 30 dias. Chegaremos a um reajuste de 40%, 45% do custo
da energia elétrica para os consumidores residenciais. Isso é culpa da Cemig? Não. É
culpa do governo do Estado? Não. É uma realidade.

Temos  um  aumento  médio  de  28%  para  cada  consumidor  de  energia,  dado
convalidado e em execução, e chegaremos a mais de 40% nos próximos 30 dias. O
custo subirá quase a metade do valor de hoje. Qual a razão deste deputado vir à
tribuna hoje, Sr. Presidente? Peço a atenção dos nobres pares e a ajuda dos técnicos
de som desta  Casa para  colocar  uma mensagem no microfone:  “Volto  a dizer:  a
energia é cara em Minas Gerais, é mais cara do que no resto do Brasil. O imposto
estadual sobre energia elétrica é alto. E sendo um imposto alto, traz para dentro do
problema a responsabilidade direta do governo do Estado, que, em 12 anos, não fez
nada para reduzir esse imposto que encarece a nossa tarifa. Vamos fazê-lo quando
chegarmos ao governo”.

Não sei se deu para ouvir. Acredito que aqueles que estão em casa nos vendo e
nos ouvindo pela TV Assembleia conseguiram entender.  Quem falava era o atual
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governador Sr. Fernando, do PT. A sua afirmação de que o custo da energia é muito
alto também por causa do ICMS de Minas, que é o mais caro do Brasil, foi feita há
alguns meses, em setembro do ano passado, quando ele participava de um debate
na Rede Globo de Televisão.

Passarei a segunda gravação e peço aos técnicos que me ajudem, para que os
nobres pares possam ouvi-la:  “A energia elétrica é um problema grave em Minas
Gerais. Em média, temos as mais altas contas do País. Isso tem a ver com o ICMS
pago na conta. Paga-se aqui a alíquota de 30% de ICMS na conta de energia elétrica
fornecida pela Cemig e consumida pelos mineiros. Na energia industrial a alíquota é
um pouco mais barata, mas ainda assim é a mais alta do Brasil. Estamos assistindo
fábricas  e  empresas  saírem  de  Minas,  em  grande  parte  por  causa  do  custo  da
energia elétrica. Isso tem de ser revisto. Isso tem causado prejuízo à Cemig, que hoje
é uma empresa de capital aberto, tem acionistas. Precisamos respeitar as regras do
mercado, da sociedade anônima, mas reduziremos o ICMS sobre a energia. No Rio é
de 18%. Aqui é de 30%. Não tem justificativa cobrar um imposto tão alto, e com isso
espantar, retirar daqui empresas que podem gerar renda e emprego”.

Agradeço mais uma vez aos técnicos do som. Essa foi outra fala do governador Sr.
Fernando, do PT, feita há poucos meses, quando discutia o preço da energia elétrica.
Pasmem, Srs. Deputados, Sras. Deputadas: ele se preocupava com o preço da tarifa
de energia em outubro do ano passado, sem que os reajustes em série tivessem sido
pensados e discutidos. Ontem, tivemos um reajuste médio de 28%, sendo que, para
as indústrias,  passou de 40%.  Nos  próximos 30 dias,  com a  anuência  da  Aneel,
teremos uma autorização para que a Cemig ainda possa dar um reajuste de pelo
menos mais 15%.

O  que  estou  fazendo  é  um  pedido  ao  governador:  que  ele  faça  valer  o  que
prometeu e se propôs a fazer  durante a campanha.  A única forma que temos de
abaixar  o  custo  da  energia  elétrica  para  os  consumidores  mineiros  é  através  do
ICMS.  Quero  deixar  muito  claro  que  não  tenho  essa  vaidade,  não  quero  essa
bandeira para mim. Sr. Governador, essa bandeira pode ser de V. Exa., mas que o
senhor o faça agora. Os consumidores mineiros esperam uma resposta e uma atitude
do senhor agora! Senhoras e senhores das galerias, eu havia dado o prazo de 100
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dias para que ele concedesse a redução do ICMS da energia elétrica.
Para chegarmos aos 100 dias de governo ainda faltam 38, mas o governo federal, o

governo do PT não esperou os 100 dias para conceder os reajustes na tarifa  de
energia. Então, que o senhor mostre boa vontade, hombridade para cumprir um dos
seus compromissos, senão o maior dos seus compromissos de campanha, reduzindo
o valor do ICMS.

Deputado  Nozinho,  V.  Exa.  foi  prefeito,  é  um  homem  experiente,  sabedor  e
conhecedor das dificuldades do povo de Minas, em especial da sua região. Então já
vou alertá-lo que pode vir um secretário, e o de Planejamento tem sido craque nessa
questão,  e  dizer  o seguinte:  “Neste momento em que o  Estado se encontra com
dificuldades financeiras e econômicas não será possível diminuirmos o ICMS, pois
isso pode prejudicar a nossa arrecadação”. Ora, quando se aumenta o custo, o preço
da energia, consequentemente se aumenta a arrecadação do Estado com o imposto
estadual que incide sobre ela. Se custa 10, o imposto incide sobre esses 10. Se vai
custar 20, o imposto vai subir também proporcionalmente.

Então, o que queremos é que ele, pelo menos, ajude a população anulando esse
crescimento de arrecadação, mantendo como está. Agora, para isso acontecer, como
o reajuste já foi dado, tem de diminuir a tarifa de ICMS da energia elétrica.

Já apresentei,  na  tarde de  ontem, na  Comissão de Minas e  Energia,  deputado
Caixa,  um  requerimento  para  que  possamos  discutir,  na  presença  dos  senhores
secretários da Fazenda, do Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, essa
possível  redução  da  alíquota  de  energia  elétrica  do  nosso  estado.  Diz  o  nosso
governador - palavras deles, se quiserem, ao final vou colocar novamente: “A alíquota
praticada em Minas é a mais alta do Brasil. São Paulo pratica 18%”. Um de seus
aliados aqui nesta Casa, que continua deputado, e terei a oportunidade de mostrar a
gravação quando da audiência pública na Comissão de Minas e Energia, dizia que a
do Rio de Janeiro é de 12%. Qual  a razão de termos 30% de alíquota de ICMS
incidindo sobre a nossa conta de energia, se São Paulo cobra 18% e o Rio, 12%?
Esse era o discurso do PT e do Sr. governador Fernando, do PT, até 31 de dezembro
passado. Não é possível que, em apenas 62 dias de governo, ele tenha mudado de
opinião. Não é possível que aquilo que ele prometeu às senhoras e aos senhores que
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estão nas galerias e espalhados pelos quatros cantos de Minas não seja cumprido
por ele.

Com relação ao tão sonhado reajuste dos professores, sem contabilizar, para atingir
o teto, os benefícios que conseguiram ao longo da carreira, vou deixar para cobrar,
colega diretor  adjunto Evamar, que está nos acompanhando, daqui a alguns dias.
Agora, qual  o porquê da cobrança daquilo  que o senhor governador  prometeu ao
longo da campanha na questão da energia elétrica? Por que ontem o governo federal
e a Agência Nacional de Energia Elétrica concederam um reajuste médio de 28% à
conta de cada um dos senhores e das senhoras? Pasmem, preparem-se, apertem o
cinto, porque virão, pelo menos, mais 15% ao longo dos próximos 30, 40 dias. Aquilo
que o senhor e que a senhora gastam na sua casa hoje, R$100,00, R$200,00, vai
subir para R$300,00, vai ser 50% do que se pagava até anteontem. A única forma de
se  resolver  esse  problema,  Sr.  Governador,  é  o  cumprimento  de  uma das  suas
milhares de propostas irresponsáveis que foram feitas ao longo da campanha. Essa
não  é  irresponsável  porque  se  aumenta  o  custo,  o  preço  da  energia  e
consequentemente se aumenta a arrecadação do Estado. Não há necessidade dessa
fome por mais dinheiro logo no início do mandato. Não precisamos disso. O Estado
está  pagando  as  suas  obrigações  em  dia.  Pelo  menos  anule  o  incremento  de
arrecadação que V. Exa. teria. Conceda uma diminuição no reajuste da alíquota de
ICMS  proporcionalmente  ao  que  aumentou  a  tarifa  de  energia  agora  e  ao  que
aumentará nos próximos 40 dias.

Tenho ainda 2 minutos e meio. Faço questão de, mais uma vez, colocar a fala do
governador aqui. Peço aos técnicos do som que, por favor, me ajudem: “Volto a dizer,
a energia é cara em Minas Gerais, é mais cara que no resto do Brasil. É mais cara
porque o imposto estadual sobre a energia elétrica é alto. E, sendo o imposto alto,
traz para dentro do problema a responsabilidade direta do governo do Estado, que,
em 12 anos, não fez nada”.

Aí recebi um telefonema, que acho que é lá do governador para atrapalhar minha
gravação.  De qualquer  forma,  vou repetir:  “O imposto  estadual  é que encarece a
nossa tarifa de energia. Nós vamos fazer quando chegarmos ao governo”. Ele diz no
final: “Nós vamos fazer a redução quando estivermos lá”.
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Deputado Roberto Andrade, V. Exa. reconheceu esta voz, conhece o Sr. Fernando
Pimentel, é do bloco independente, esteve com o grupo dele, não sei se com ele, já
nesses 50, 60 dias, mas os senhores o conhecem. Os senhores sabem que essa voz
é  dele.  Para  que  não  haja  dúvidas,  temos  material  não  só  do  governador,  mas
também de vários de seus secretários e líderes na Casa. Todos concordando com o
que  o  atual  governador,  Sr.  Fernando,  do  PT,  tem  dito.  É  um  absurdo  os  30%
cobrados de alíquota de ICMS de tarifa de energia elétrica.

Sr. Governador, quero apenas o cumprimento de uma das muitas promessas de
campanha de V. Exa. Faça honrar sua palavra, seu compromisso com os mineiros.
Reduza o ICMS da energia elétrica, como V. Exa. colocou no último debate da Globo,
em setembro passado. Cumpra seu compromisso e terá, da minha pessoa aqui da
tribuna, o reconhecimento de que é um homem de bem e coerente. Se não o fizer
pelos  próximos  dias,  voltarei  quantas  vezes  necessário  for  para  mostrar  para  a
população mineira  que,  assim  como houve  no governo  federal,  o  que  houve em
Minas foi estelionato eleitoral. Sr. Presidente, muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, não há quórum para continuação,
portanto peço a V. Exa. o encerramento de plano.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  a
extraordinária de amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Cristiano Silveira, Isauro Calais e Luiz
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Humberto Carneiro, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Leonídio Bouças, 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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 1, 5 e 8/2015 (deputado Leonídio Bouças); 2/2015
(deputado  Cristiano  Silveira);  3/2015  (deputado  Isauro  Calais);  4/2015  (deputado
Bonifácio  Mourão);  6 e  7/2015 (deputado João Alberto);  e  9/2015 (deputado Luiz
Humberto  Carneiro).  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 81/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada reunião com o
grupo de trabalho encarregado de apresentar, por meio de anteprojeto de resolução,
proposta de aperfeiçoamento e atualização da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro
de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para dar conhecimento aos membros desta comissão das alterações
propostas, bem como apresentar sugestões de modificações no processo legislativo;

nº 82/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
com convidados para debater a ação realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB - e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, com vistas ao
recolhimento de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular para reforma
política democrática a ser apresentado ao Congresso Nacional, denominada Coalizão
pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas.

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - João Alberto - Antônio Jorge - Bonifácio Mourão -

Cristiano Silveira - Isauro Calais - Gustavo Valadares.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,

Anselmo  José  Domingos,  Celinho  do  Sinttrocel,  Gustavo  Valadares  e  Neilando
Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente ad hoc, deputado Celinho do Sinttrocel, 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  da  candidatura  dos  deputados  Deiró  Marra  para  presidente  e
Anselmo José Domingos para vice-presidente. Submetidas as candidaturas a votação
pelo processo nominal, cada uma por sua vez, ambos são eleitos por unanimidade. A
seguir, o presidente ad hoc, deputado Celinho do Sinttrocel, proclama o resultado da
eleição, declara empossado como presidente o deputado Deiró Marra, a quem passa
a direção dos trabalhos. O presidente agradece a confiança nele depositada e declara
empossado como vice-presidente o deputado Anselmo José Domingos. Ato contínuo,
a presidência fixa, em comum acordo com os membros da comissão, o dia e o horário
das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 15 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, 3 de março de 2015.
Deiró Marra, presidente - Marília Campos - Anselmo José Domingos.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Cristiano  Silveira  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente ad hoc, deputado Carlos Pimenta, 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  o  horário  das  reuniões
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ordinárias.  Registram-se  as  candidaturas  dos  deputados  Cristiano  Silveira,  para
presidente,  e  Durval  Ângelo,  para  vice-presidente.  Após  votação  nominal,  foram
eleitos,  por  unanimidade,  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados Cristiano Silveira e Durval Ângelo. Na condição de presidente  ad hoc, o
deputado Carlos Pimenta empossa,  no cargo de presidente,  o deputado Cristiano
Silveira.  Em  seguida,  a  presidência  fixa  o  horário  das  reuniões  ordinárias  desta
comissão para as quartas-feiras, às 9 horas. A presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente - Carlos Pimenta - Durval Ângelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 6/2015*

Belo Horizonte, 3 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, o substitutivo ao projeto de lei nº 5.706, de 2015, que altera a Lei
Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e
a  estrutura  da  administração  pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  e  dá  outras
providências. Nesta mesma ocasião, o substitutivo passa a modificar também a Lei
Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O substitutivo tem por finalidade o aperfeiçoamento da estrutura da organização
administrativa  e  do  desenvolvimento  do  Estado,  readequando  as  unidades
administrativas e o número de órgãos, para que a administração pública do Poder
Executivo possa cumprir plenamente os objetivos e competências estabelecidos pela
Constituição da República  Federativa  do  Brasil  e  pela  Constituição do Estado de
Minas Gerais.

A  reestruturação  administrativa  -  que  inclui  a  criação,  o  desmembramento,  a
transformação e a extinção de secretarias e outros órgãos públicos; e as alterações
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na subordinação de alguns conselhos, na vinculação de entidades, e na composição
de colegiados e câmaras -  tem como objetivo adaptar  a administração pública do
Poder Executivo às diretrizes do novo Governo e à atual conjuntura socioeconômica.

Cumpre destacar que a reestruturação proposta implica, basicamente,  a criação
dos  seguintes  órgãos:  a)  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário;  b)
Secretaria  de  Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania;  e  c)
Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos.  O  substitutivo  inclui,  também,  o
desmembramento  da  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes  em  duas
Secretarias, quais sejam a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado
de  Esportes.  Este  substitutivo  transforma  ainda  a  Intendência  da  Cidade
Administrativa em uma Subsecretaria  da Secretaria  de Estado de Planejamento e
Gestão e inclui  a  Subsecretaria  de Ouvidoria Geral  na estrutura da Secretaria  de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Por fim, o substitutivo
extingue os Escritórios de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em
São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ressalto  que  a  adequação  e  o  aperfeiçoamento  da  estrutura  orgânica  da
administração pública do Poder Executivo, que são essenciais ao desenvolvimento
organizacional do Estado, motivam a apresentação deste substitutivo ao projeto de
lei.

Por entendê-la relevante e para a melhor compreensão do conteúdo do substitutivo,
faço anexar a esta mensagem a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Na  oportunidade,  reitero  a  Vossa  Excelência  as  considerações  de  estima  e
consideração.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 3 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelência o substitutivo ao Projeto de lei nº 5.706, de 2015,

que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
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organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado, e dá outras providências.

O substitutivo ao Projeto de lei nº 5.706, de 2015, propõe alterações no arranjo da
estrutura organizacional  de órgãos e entidades do Poder  Executivo,  para  que ela
possa cumprir  plenamente os objetivos de Vossa Excelência de criação de quatro
Secretarias de Estado e de ajuste de outras unidades administrativas.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do
substitutivo  ao  Projeto  de  lei  nº  5.706,  de  2015,  em  apreço,  que ora  submeto  à
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Wieland Silberschneider

Notas Explicativas e Justificativas da Proposição
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providência
Reestruturação administrativa a fim de criar quatro Secretarias de Estado e ajustar

outras unidades administrativas.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
Encaminhar  o substitutivo ao Projeto de lei  nº 5.706, de 2015,  que altera a Lei

Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, para a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais.

3. Alternativas existentes às medidas propostas
Não há outra proposta sobre a matéria.
4. Custos
Não há aumento nos custos já programados, uma vez que haverá remanejamento e

transformação de cargos.
OF. GAB.SEC. Nº 83/15
Belo Horizonte, 3 de março de 2015.
Senhor Presidente,
Informo a V. Exa. que o substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.706/2015, que altera a

Lei  Delegada nº  179,  de 1º  de  janeiro de 2011,  que dispõe sobre  a  organização
básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e dá
outras providências, não terá impacto financeiro. A despesa constante na memória de
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cálculo  (Anexo  I)  -  anual  de  R$585.527,60  (quinhentos  e  oitenta  e  cinco  mil
quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) será devidamente compensada
com extinção de valor de DAI-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 175,
de 26 de janeiro de 2007.

Ademais, todas as transformações de DADs unitários em FGDs e GTEs unitários,
bem  como  a  transformação  dos  EPs  unitários,  Subsecretários  e  cargos
correspondentes, e dos cargos de Analista de Patrimônio Cultural I e II  em DADs
unitários e DAIs unitários, respectivamente, não geram impacto financeiro, conforme
também demonstrado na memória de cálculo (Anexo II). Ressalta-se ainda que, os
cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias
estratégicas necessários à criação das secretarias propostas no substitutivo serão
remanejados de outros órgãos da Administração Direta do Poder Executivo por meio
de Decreto não gerando nenhuma nova despesa.

Dessa forma, destaco que a proposição tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

Informo, ainda, que o projeto de lei supracitado não afetará as metas de resultados
fiscais. Além disso, verifica-se a compatibilidade da proposta com os dois requisitos
previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política  Remuneratória  (Lei  nº  19.973/2010),  quais
sejam, variação nominal da receita tributária positiva e compatibilidade com os limites
de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Federal nº 101/2000).

Atenciosamente,
Wieland Silberschneider, secretário de Estado adjunto.

ANEXO I
Parâmetros  para  cálculo  do  impacto  financeiro  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº

5.706/2015, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe
sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  Administração  Pública  do  Poder
Executivo do Estado, e dá outras providências

* - Os parâmetros para cálculo do impacto financeiro referente ao Projeto de Lei nº
5.706/2015,  que altera a Lei  Delegada nº  179,  de 1º/1/2011,  que dispõe sobre a
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organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado foram publicados no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.

Obs.  O  valor  de  impacto  total  será  compensado  com  extinção  de  pontos
correspondentes de DAI-unitário - valor do ponto unitário: R$550,00 (Anexo II).

ANEXO II
Parâmetros para cálculo correspondência das transformações referente ao Projeto de

Lei nº 5.706/2015, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que
dispõe sobre a organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder

Executivo do Estado, e dá outras providências
ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO - REESTRUTURAÇÃO

* - Os parâmetros para cálculo correspondência das transformações referente ao
Projeto de Lei nº 5.706/2015, 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 a estimativa de impacto financeiro foram publicados no Diário
do Legislativo, de 5.3.2015.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 5.706, DE 2015
Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, e nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, e dá outras providências.
Art. 1º - Ficam acrescentados os incisos V-A, IX-A, XI-A e XV-A ao art. 5º da Lei

Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011:
“Art. 5º - (...)
V-A - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário:
a) Subsecretaria de Acesso a Terra e Regularização Fundiária; e
b) Subsecretaria de Agricultura Familiar;
(...)
IX-A - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania:
a) Subsecretaria de Ouvidoria Geral;
b) Subsecretaria de Participação Social;
c) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
d) Subsecretaria de Juventude;
e) Subsecretaria de Mulheres; e
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f) Subsecretaria de Igualdade Racial;
(...)
XI-A - Secretaria de Estado de Esportes;
(...)
XV-A - Secretaria de Estado de Recursos Humanos:
a) Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos; e
b) Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor;”.
Art. 2º - Os incisos XIII, XV, XVIII e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
XIII - Secretaria de Estado de Governo:
a) Subsecretaria de Assuntos Municipais;
b) Subsecretaria de Comunicação Social;
c) Coordenadoria Especial de Articulação dos Fóruns Regionais de Governo; e
d) Subsecretaria de Assuntos Parlamentares;
(...)
XV - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
a) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
b) Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental;
c)  Subsecretaria  de  Tecnologia  e  Modernização de Políticas  de  Atendimento  ao

Cidadão;
d) Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio; e
e) Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa;
(...)
XVIII - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
a) Subsecretaria de Infraestrutura;
b) Subsecretaria de Regulação de Transportes; e
c) Subsecretaria de Projetos;
XIX - Secretaria de Estado de Turismo.”.
Art. 3º - Os incisos VI e XIX do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a
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vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  caput do  artigo  os
seguintes incisos V-A, IX-A, X-A e XV-A:

“Art. 6º - (...)
V-A - Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário;
(...)
VI - Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;
(...)
IX-A - Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;
(...)
X-A - Secretário de Estado de Esportes;
(...)
XV-A - Secretário de Estado de Recursos Humanos;
(...)
XIX - Secretário de Estado de Turismo;”.
Art. 4º - O inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
II - subordinados à Secretaria de Estado de Governo: o Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília;”.
Art. 5º - Fica acrescentado o inciso IV-A ao art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011:
“Art. 12 - (...)
IV-A - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário: Fundação Rural Mineira

- RURALMINAS;”.
Art. 6º - Os incisos V e XVI do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentado  ao  inciso  XII  do  artigo  a
seguinte alínea “e”:

“Art. 12 - (...)
V - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas Gerais: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE;
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(...)
XII - (...)
e) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;
(...)
XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de Turismo:  Companhia  Mineira  de  Promoções  -

PROMINAS;”.
Art.  7º  -  As  Assessorias  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação  das  Secretarias  de

Estado,  dos  órgãos  autônomos,  das  fundações  e  das  autarquias,  subordinadas
tecnicamente à Subsecretaria  de  Gestão da Estratégia Governamental,  passam a
denominar-se Assessoria de Planejamento - ASPLAN.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, fica substituída, no texto da
Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  a  expressão “Assessoria de Gestão Estratégica  e
Inovação” pela expressão “Assessoria de Planejamento”.

Art. 8º - Os artigos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 da Lei Delegada nº 180, de 20 de
janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - As ações de coordenação do planejamento e da gestão do Governo do
Estado  serão  exercidas  pelo  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  -
CPGE - e pela Câmara de Orçamento e Finanças -  COF -, previstas, nos termos
desta Lei Delegada, como instâncias consultivas e deliberativas das políticas públicas
de planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma integrada, com o objetivo
de garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a efetividade das
ações governamentais.

Art.  9º  -  O Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica  tem por  finalidade
coordenar  e  integrar  as  decisões  estratégicas  de  governo  e  deliberar  sobre  a
ampliação ou redução das despesas na implementação das políticas públicas pelos
órgãos e entidades do Estado.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações do Colegiado de Planejamento
e Gestão Estratégica serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  O  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  tem  a  seguinte
composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidirá;
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II - Secretário de Estado de Governo;
III - Secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais;
IV - Secretário de Estado de Fazenda;
V - Controlador Geral do Estado;
VI - Advogado Geral do Estado;
VII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  do  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  será
exercida pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio
de 2001, o órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle das
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado, na qualidade de patrocinador de plano de previdência
complementar, é o Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.

Parágrafo  único  -  Compete  às  entidades  vinculadas  ao  Estado  encaminhar  à
Secretaria de Estado de Fazenda, para avaliação prévia do Colegiado, com parecer
conclusivo  da  respectiva  diretoria,  as  alterações  nos  estatutos  das  entidades  de
previdência  complementar  patrocinadas  e  nos  regulamentos  dos  planos  de
benefícios, bem como em qualquer contrato ou convênio que implique obrigação de
natureza financeira.

Art. 11. A Câmara de Coordenação de Empresas Estatais - CCEE, criada no âmbito
do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica, na qualidade de instância de
compartilhamento de gestão, tem como objetivo atuar no sentido de propor diretrizes
e estratégias relacionadas à participação acionária do Estado nas empresas estatais.

§  1º  -  A composição  da  Câmara  de  Coordenação  de  Empresas  Estatais  e  as
matérias sujeitas à sua análise serão detalhadas em decreto.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda prestará suporte técnico e administrativo
à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais.

Art. 12 - Compete à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais:
I -  opinar sobre propostas a serem submetidas ao Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica;



205
____________________________________________________________________________

II - orientar atuações conjuntas, tendo em vista a melhoria da gestão e a otimização
de gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pelo
Estado;

III - propor diretrizes e estratégias de atuação da Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - cumprir as deliberações do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.
§ 1º No exercício de suas competências a Câmara de Coordenação de Empresas

Estatais - CCEE atuará no sentido de propor diretrizes e estratégias relacionadas à
participação acionária do Estado nas empresas estatais, com vistas à:

a) observância dos interesses do Estado, como acionista;
b)  promoção  da  eficiência  na  gestão  e  adoção  das  melhores  práticas  de

governança corporativa;
c) expectativa de retorno do capital investido pelo Estado,
d) sistematização das informações consignadas nos relatórios da administração, e

demonstrações contábeis e financeiras das empresas estatais.
§ 2º Sem prejuízo das diretrizes  deliberadas pelo Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica, a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais - CCEE fará
constar das suas orientações e manifestações, se constatados, os riscos fiscais, seus
impactos  orçamentários  e  financeiros  de  curto  e  médio  prazos  e  sugestões  de
tratamento.

Art.  13 -  A Câmara de Orçamento e Finanças -  COF tem por  objetivo apoiar  o
Governador  na  condução  da  política  orçamentário-financeira  estadual  e  deliberar
sobre sua execução.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações da Câmara de Orçamento e
Finanças serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  A  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  funcionará  sob  a  supervisão  da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda e tem a seguinte composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidirá;
II - Secretário de Estado de Fazenda;
III - Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão;
IV - Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.
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§ 3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e
Gestão,  a  presidência  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  será  exercida  pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 14 - Poderão ser instituídos, no âmbito do Colegiado de Planejamento e Gestão
Estratégica  e  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças,  outros  comitês  para  o
desenvolvimento de estudos e assessoramento técnico específicos.”.

Art. 10 - O art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
-, a que se refere o inciso I do art.  5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por
finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar
e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao
desenvolvimento  do  agronegócio,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do
meio rural, à gestão de qualidade, ao transporte, armazenamento, comercialização e
distribuição de produtos e à política agrária e fundiária rural do Estado, competindo-
lhe:

I - formular, coordenar e implementar a política estadual de agricultura, pecuária e
abastecimento,  bem como coordenar e supervisionar sua execução nas entidades
que integram sua área de competência;

II  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento  sustentável  do  agronegócio  no  Estado,  bem  como coordenar  e
executar, direta, supletivamente ou em cooperação com outras instituições públicas
ou privadas, políticas de desenvolvimento sustentável para a produção de bens e
serviços  relativos  à  agricultura,  pecuária,  silvicultura,  aquicultura,  apicultura,
agroindustrialização, energia de biomassa e correlatos;

III  -  formular,  coordenar,  implementar,  no âmbito da Política Agrícola Estadual,  a
política  estadual  de  florestas  plantadas  com  finalidade  econômica,  de  espécies
nativas ou exóticas, excluídas as florestas vinculadas à reposição florestal, bem como
promover,  coordenar,  supervisionar,  disciplinar,  fomentar  e  executar,  direta,
supletivamente ou em cooperação com instituições públicas ou privadas,  projetos,
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programas e ações que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de base
florestal;

IV -  formular  planos e programas em sua área de competência,  observando as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

V - acompanhar e apoiar no Estado a efetivação da política agrícola do Governo
Federal;

VI - formular, coordenar e implementar políticas públicas voltadas para a promoção
da  gestão  integrada  do  sistema  de  abastecimento  e  comercialização,  visando  à
regularidade na produção, no abastecimento, na distribuição e na comercialização de
alimentos;

VII - promover, coordenar, supervisionar, regular e executar, direta, supletivamente
ou  em  articulação  com  outras  instituições  públicas  ou  privadas,  a  gestão
administrativa, financeira, contábil e operacional das unidades de Mercado Livre do
Produtor  -  MLP  -  e  das  demais  áreas  pertencentes  ao  Estado,  localizadas  nas
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASAMINAS -, discriminadas na Lei
nº 12.422, de 27 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 40.963, de 22 de março de
2000, bem como gerir as receitas diretamente por elas arrecadadas;

VIII  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica e ambiental das propriedades rurais, com foco na sustentabilidade e
na retribuição por serviços ambientais prestados, bem como formular, coordenar e
executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com  instituições  públicas  ou
privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltadas  para  a  adequação  dessas
propriedades;

IX - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal;

X - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou em
cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do setor
do agronegócio;
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XI  -  promover  e  incentivar  estudos  socioeconômicos  e  ambientais,  pesquisas  e
experimentações com vistas ao desenvolvimento do agronegócio;

XII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural, em articulação com outros órgãos e entidades;

XIII - realizar análise de conjuntura econômica do agronegócio, bem como organizar
e manter atualizado um banco de dados do setor;

XIV - incentivar e fomentar a modernização do setor rural;
XV - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural;
XVI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do agronegócio;

XVII  -  realizar  o  zoneamento  agrícola  do  Estado,  no  que  diz  respeito  ao
agronegócio, em consonância com as diretrizes fixadas pelos Governos estadual e
federal;

XVIII - formular,  implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada,
com  foco  no  agronegócio,  como instrumento  de  planejamento  e  apoio  às  ações
governamentais para a dinamização e expansão da agricultura irrigada no Estado,
respeitadas  as  diretrizes  da  Política  Agrícola  Estadual  e  do  Plano  Estadual  de
Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos, observadas
as vocações e peculiaridades regionais; e

XIX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra  no
agronegócio, contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis,
observada a diretriz governamental;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - exercer atividades correlatas.
Parágrafo único. A execução da competência de que trata o inciso IV deste artigo

dar-se-á de maneira articulada e compartilhada com os demais órgãos e entidades da
Administração  Pública  Estadual,  em  especial  com  o  Sistema  Estadual  de  Meio
Ambiente e Recursos Hídricos -SISEMA.”.
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Art. 11 - Ficam acrescentados os incisos X e XI ao art. 75 da Lei Delegada nº 180,
de 2011:

“Art. 75 - (...)
VIII - Subsecretaria de Agronegócio:
a) Superintendência de Política e Economia Agrícola;
b) Superintendência de Interlocução e Agroindústria;
IX - Subsecretaria do Desenvolvimento Rural Sustentável:
a) Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário;
b) Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental.”.
Art. 12. A alínea “g” do inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 119 - (...)
III - (...)
g) Diretoria de Radiodifusão e Telecomunicações;”.
Art. 13 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

VIII-A, e os artigos 144-E, 144-F, 144-G, 144-H e 144-I:
“CAPÍTULO VIII-A

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Art. 144-E - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA -, a que se

refere o inciso V-A do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade
planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar e avaliar
as ações setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento e ao desenvolvimento do
espaço rural e da agricultura familiar, abrangendo as atividades agrossilvipastoris, ao
desenvolvimento sustentável  do  meio rural,  à  gestão de  qualidade,  ao transporte,
armazenamento, comercialização e distribuição de produtos e à política agrária do
Estado, competindo-lhe:

I  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, bem como coordenar e executar,
direta,  supletivamente  ou  em  cooperação  com  outras  instituições  públicas  ou
privadas, ações que propiciem o fortalecimento e o fomento das organizações e dos
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empreendimentos familiares rurais para a produção de bens e serviços, observados
os princípios da segurança alimentar;

II  -  formular  planos  e  programas  em  sua área de competência,  observando as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

III - acompanhar e apoiar no Estado a efetivação da política agrária do Governo
Federal;

IV  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica  e  ambiental  das  propriedades  rurais  familiares,  com  foco  na
sustentabilidade  e  na  retribuição  por  serviços  ambientais  prestados,  bem  como
formular,  coordenar  e  executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com
instituições  públicas  ou  privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltadas  para  a
adequação dessas propriedades;

V - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal, nas propriedades rurais familiares;

VI - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou
em cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do
setor agrícola familiar;

VII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural familiar, em articulação com outros órgãos e entidades;

VIII -  realizar análise de conjuntura econômica da agricultura familiar, bem como
organizar e manter atualizado um banco de dados do setor;

IX - incentivar e fomentar a modernização do setor rural familiar;
X - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural familiar;
XI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do meio rural familiar;

XII - realizar o zoneamento agrícola do Estado, no que diz respeito à agricultura
familiar, em consonância com as diretrizes fixadas pelos Governos estadual e federal;
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XIII - formular, implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada, com
foco no espaço rural e na agricultura familiar, como instrumento de planejamento e
apoio  às  ações  governamentais  para  a  dinamização  e  expansão  da  agricultura
irrigada no Estado, respeitadas as diretrizes da Política Agrícola Estadual e do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos,
observadas as vocações e peculiaridades regionais;

XIV - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra no meio
rural,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,
observada a diretriz governamental;

XV - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com
os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária
rural e da reforma agrária;

XVI - formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural,
com  ações  dirigidas  à  Agricultura  Familiar,  assentados  da  Reforma  Agrária,
pescadores,  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  agroindústrias  familiares  e
cooperativas rurais e urbanas;

XVII - promover o desenvolvimento rural, focado na elevação da qualidade de vida,
na produção de alimentos de qualidade, na soberania alimentar, compreendendo o
meio rural para além da produção e negócios, mas como um modo de vida;

XVIII  -  fortalecer  as  cadeias  produtivas  das  economias  de  base  familiar  e
cooperativa,  conjugando  melhoria  de  renda,  qualificação  tecnológica  e
sustentabilidade social e ambiental;

XIX - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de
reforma agrária;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito
fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos
projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
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governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;
XXIII - promover e incentivar estudos socioeconômicos e ambientais, pesquisas e

experimentações com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar;
XXIV - exercer atividades correlatas.
Art.  144-F.  A Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  tem  a  seguinte

estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Acesso a Terra e Regularização Fundiária;
a) Superintendência de Ação Discriminatória e Arrecadação de Terras;
b) Superintendência de Crédito Fundiário e Regularização Fundiária Rural;
VIII - Subsecretaria de Agricultura Familiar;
a) Superintendência de Apoio à Produção Sustentável;
b) Superintendência de Infraestrutura Rural;
c) Superintendência de Acesso a Mercados e Comercialização;
d) Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
Art.  144-G  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Agrário:
I - por subordinação administrativa, os seguintes órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor Pró-Pequi;
b) Colegiado Gestor do PAA Familiar;
c) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS;
II - por vinculação: a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS.

Seção I
Da Fundação Rural Mineira

Art. 144-H - A Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, a que se refere o inciso
IV-A do  art.  12  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  planejar,
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desenvolver,  dirigir,  coordenar,  fiscalizar  e  executar  projetos  de  logística  de
infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e
econômico  do  meio  rural  no  Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, competindo-lhe:

I  -  gerir  planos,  programas  e  projetos  de  infraestrutura  rural  e  de  engenharia
agrícola e hidroagrícola, abrangendo ainda:

a) a construção e recuperação de estradas vicinais;
b) a recuperação de áreas degradadas;
c) o desassoreamento de cursos fluviais;
d) a construção e recuperação de barramentos de água;
e) a implantação de poços artesianos;
f) a eletrificação e o saneamento do meio rural;
g) a construção e implantação de tanques de piscicultura;
h) a operação e manutenção de barragens de perenização; e
i)  a  construção  e  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  ao

desenvolvimento do meio rural e de sua atividade agrícola;
II - incentivar e apoiar programas de desenvolvimento social e econômico do meio

rural, observada a orientação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;
III - executar serviços de motomecanização e de engenharia agrícola;
IV  -  manter  intercâmbio  com  instituição  pública  ou  privada,  nacional  ou

internacional, a fim de obter cooperação técnica, científica e financeira;
V - planejar, coordenar, fiscalizar e executar programas de desenvolvimento rural no

âmbito estadual, em articulação com outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI  -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e executar  projeto público  de  irrigação e

drenagem, no âmbito da Administração Pública Estadual;
VII - propugnar pela preservação dos princípios da legislação ambiental;
VIII - administrar, diretamente ou por meio de terceiros, e fiscalizar o funcionamento

do sistema de irrigação do  complexo  do  Projeto  Jaíba,  segundo as diretrizes  da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário; e

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar a
sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas
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provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;
X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;
XII - exercer atividades correlatas.
Art. 144-I - A RURALMINAS tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Conselho Curador;
II - Direção Superior:
a) Presidente;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Diretoria Técnica;
g) Escritórios Regionais.
Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de sete unidades, terão sua

subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.
Art. 14 - O caput do art. 168 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE

-, a que se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por
finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do
Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de
ações relativas à assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento
de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento
das políticas públicas de trabalho e emprego, competindo-lhe:”.

Art. 15 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo XII-
A, e os artigos 176-C, 176-D, 176-E e 176-F:
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“CAPÍTULO XII-A
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL

E CIDADANIA
Art.176-C -  A Secretaria  de  Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania - SEDPAC - a que se refere o inciso IX-A do art. 5º da Lei Delegada nº 179,
de 2011, tem por finalidade planejar,  dirigir,  executar,  controlar  e avaliar  as ações
setoriais a cargo do Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da
população,  por  meio  de  ações  relativas  à  garantia  e  à  promoção  dos  direitos
humanos, bem como, planejar, dirigir, e examinar denúncias de lesão aos direitos do
cidadão  decorrentes  de  condutas  comissivas  ou  omissivas  de  agentes,  órgãos  e
entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual,
bem  como  de  concessionário  e  permissionário  de  serviço  público  estadual,
competindo-lhe:

I - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de
atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,
executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;
b) do idoso;
c) da mulher;
d) da pessoa com deficiência;
e) da igualdade racial;
f) da diversidade sexual;
g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;
II -  promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na
Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja
signatário;

III  -  manter  atividades  de pesquisa  e  acompanhamento  de  cenários  de  direitos
humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;



216
____________________________________________________________________________

IV - promover ações que visem a estimular o desenvolvimento do associativismo e
do  voluntariado  jovem,  bem  como apoiar  a  relação  do  Estado  com  associações
juvenis e entidades equiparadas e segmentos da juventude;

V - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais
esferas de governo e com a sociedade civil;

VI - promover ações de capacitação e desenvolvimento do jovem, em perspectiva
individual e coletiva, que estimulem o surgimento de lideranças jovens em diversos
segmentos, como o político, o educacional, o artístico e o esportivo;

VII  -  promover  o  acesso  de  jovens  a  bens  públicos,  equipamentos  esportivos,
educacionais  e  culturais  e  a  atividades  que  favoreçam  o  desenvolvimento  e  a
utilização de aptidões profissionais e sociais, em articulação com órgãos e entidades
com atividades correlatas, a fim de contribuir para a construção de consciência e a
prática cívicas pelo jovem;

VIII - promover a realização de estudos, debates, conferências e pesquisas sobre a
realidade e  situação  do jovem mineiro,  a  fim  de contribuir  para  a  elaboração de
propostas  de  políticas  públicas  que  visem  a  assegurar  e  ampliar  os  direitos  da
juventude;

IX - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços
públicos prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder
Executivo estadual,  bem como dos concessionários e permissionários  de serviços
públicos estaduais, a partir de manifestações recebidas;

X - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final denúncias, reclamações
e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público estadual;
b)  a  instauração  de  procedimentos  disciplinares  para  a  apuração  de  ilícito

administrativo;
c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração
Pública estadual;

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos estaduais;
XI - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos em geral;
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XII - promover pesquisas, palestras ou seminários sobre temas relacionados com
as atividades, providenciando a divulgação dos resultados;

XIII - exercer atividades correlatas.
Art.  176-D -  A Secretaria de Estado de Direitos Humanos,  Participação Social  e

Cidadania - SEDPAC -, possui a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Subsecretaria de Participação Social:
a) Superintendência de Prevenção e Mediação de Conflitos; e
b) Superintendência de Informação e Monitoramento Digital.
VII - Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos:
a) Superintendência de Promoção de Direitos Humanos;
b)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

CAADE;
c) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;
VIII - Subsecretaria de Juventude:
a) Superintendência de Intersetorialidade;
b) Superintendência de Articulação;
IX - Subsecretaria de Mulheres:
a)  Superintendência  de  Políticas  do  Trabalho  e  Autonomia  Econômica  e  de

Articulação Institucional;
b) Superintendência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres;
X - Subsecretaria de Igualdade Racial:
a) Superintendência de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional;
b)Superintendência das Comunidades Tradicionais;
XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
XII - Subsecretaria de Ouvidoria Geral:
a) Ouvidoria Ambiental;
b) Ouvidoria de Polícia;
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c) Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
d) Ouvidoria Educacional;
e) Ouvidoria do Sistema Penitenciário; e
f) Ouvidoria de Saúde.
Art. 176-E - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC:
I - por subordinação administrativa, os seguintes conselhos:
a) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - CONEPIR;
b) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - CEDPO;
c) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;
d) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - CEDCA;
e) o Conselho Estadual de Direitos Difusos - CEDIF;
f) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH;
g) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;
h) o Conselho Estadual da Juventude;
i) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro; e
j) Comissão da Verdade de Minas Gerais.
Art.  176-F-  A Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania -  SEDPAC - participa da gestão dos fundos a seguir  mencionados nas
seguintes condições:

I - como Órgão Gestor:
a) Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF; e
b) Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;
II - compondo o Grupo Coordenador:
a) Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - FUNDIF; e
b) Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA.”.
Art. 16 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XIII-A, e os seguintes artigos 180-A, 180-B e 180-C:
“CAPÍTULO XIII-A

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Art. 180-A - A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP -, a que se refere o inciso
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XI-A do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, dirigir,
executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao
desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,
competindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as
ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

II  -  articular-se  com  o  Governo  Federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos
estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da
intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas e da
prática esportiva do lazer;

III - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que
visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

IV -  garantir  o  acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos
territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios
legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados
para a aferição da eficiência de sua atuação;

V - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes
nos Municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os
objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

VI - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados a
atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados
para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

VII  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória
esportiva no Estado;

VIII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular sua
criação em Municípios  que não dispõem desses órgãos,  e  com outros  conselhos
setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de
implementação de políticas públicas; e

X - exercer atividades correlatas.
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Art. 180-B - A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP - tem a seguinte estrutura
orgânica básica:

I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Programas Esportivos;
VII - Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;
VIII - Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças; e
X - Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos.”.
Art. 180-C - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Esportes -

SEESP:
I - por subordinação administrativa: o Conselho Estadual de Desportos.”.
Art. 17 - Fica acrescentado o inciso XVII ao art. 195 da Lei Delegada nº 180, de

2011, renumerando-se o inciso XVII como XVIII:
“Art. 195 - (...)
XVII  -  coordenar  e  estruturar  os  Fóruns  Regionais  do  Governo,  observadas  as

determinações legais.”.
Art.  18  -  O art.  196  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento;
III - Assessoria de Comunicação Social;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Projetos;
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b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;
c) Superintendência Central de Convênios e Parcerias;
d) Núcleo de Informações Municipais;
VII - Subsecretaria de Comunicação Social:
a) Assessoria de Gestão da Comunicação;
b) Núcleo de Auditoria Setorial;
c) Superintendência Central de Publicidade;
d) Superintendência Central de Imprensa; e
e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;
VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
IX - Coordenadoria Especial de Articulação dos Fóruns Regionais de Governo:
a) Superintendência de Apoio aos Fóruns Regionais de Governo; e
b) Superintendência de Diálogo Social, Articulação e Mídias;
X - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares:
a) Superintendência de Acompanhamento e Controle Legislativo; e
b) Superintendência de Articulação Legislativa.”.
Art. 19 - O caput do art. 211 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 211 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG-, a que se

refere o inciso XV do art.  5º  da Lei Delegada nº179, de 2011,  tem por  finalidade
coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas visando ao
desenvolvimento  econômico,  social  e  institucional  do  Estado;  propor  e  executar
políticas  públicas de  orçamento,  recursos  logísticos  e  tecnologia  da  informação e
comunicação, modernização administrativa; bem como exercer a coordenação geral
das ações de governo e a gestão da estratégia governamental, competindo- lhe:”.

Art.  20  -  O art.  212  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a
seguinte redação:

“Art.  212  -  A Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  tem  a  seguinte
estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
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III - Assessoria Jurídico-Administrativa;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Coordenação Especial de Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação;
VII - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento:
a) Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária; e
b) Superintendência Central de Captação e Monitoramento de Recursos;
VIII - Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental:
a) Núcleo Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas;
b) Núcleo Central de Modernização Institucional e Apoio ao Desenvolvimento de

Projetos; e
c) Núcleo Central de Parcerias Governamentais;
VIII - Subsecretaria de Tecnologia e Modernização de Políticas de Atendimento ao

Cidadão;
a) Superintendência Central de Governança Eletrônica;
b) Núcleo Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado - UAI; e
c) Núcleo Central de Modernização e Desenvolvimento de Políticas de Atendimento

ao Cidadão;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
X - Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio;
a) Coordenadoria Jurídica;
b) Coordenadoria de Normatização;
c) Coordenadoria de Auditoria;
d) Superintendência de Tecnologia e Processos;
e) Superintendência de Compras;
f) Superintendência de Patrimônio;
g) Superintendência de Serviços;
h) Superintendência de Execução de Despesas;
XI - Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa:
a) Superintendência de Humanização do Ambiente Ocupacional;
b) Superintendência de Manutenção e Logística; e
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c) Superintendência de Suprimentos e Serviços.
§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, subordinam-se ao Núcleo Central de

Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, e têm sede nos municípios definidos
em decreto.

§ 2º - As Assessorias de Planejamento ou unidades que possuem competências
correlatas,  integrantes  das  estruturas  orgânicas  das  Secretarias  de  Estado,  dos
órgãos autônomos, das fundações e das autarquias são unidades de execução da
Subsecretaria  de  Coordenação  da  Ação  Governamental,  à  qual  se  subordinam
tecnicamente.”.

Art. 21 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sucederá a Intendência
da Cidade Administrativa nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos
e obrigações.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela  Intendência  da  Cidade
Administrativa até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando necessário,
às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 22 - Fica acrescentada a alínea “c” ao inciso II do art. 214 da Lei Delegada nº
180, de 2011, renumerando-se a alínea “c” como “d”:

“Art. 214 - (...)
II - (...)
c) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.
Art. 23 - Fica acrescentada ao Capítulo XVIII da Lei Delegada nº 180, de 2011, a

Seção III e os seguintes arts. 221-A e 221-B:
“Seção III

Do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais
Art.  221-A -  O Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de Minas Gerais  -

Detel-MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179,
de  2011,  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de
telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
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competindo-lhe elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à repetição
e à retransmissão de sinais de televisão.

Art. 221-B - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Direção Superior:
a) Diretor-Geral;
II - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Diretoria de Manutenção.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio

logístico e operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.
Art. 24 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XVIII-A, e os arts. 221-C, 221-D, 221-E e 221-F:
“CAPÍTULO XVIII-A

DA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS
Art.  221-C - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos - SERH -, a que se

refere o inciso XV-A do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade
coordenar a formulação, a execução, a avaliação, a orientação técnica e o controle,
assim como a execução de atividades, em nível central, de políticas públicas voltadas
para a gestão de recursos humanos de órgãos e entidades da administração direta,
autárquica e fundacional, competindo-lhe:

I  -  estabelecer normas,  ações e políticas de recursos humanos direcionadas ao
recrutamento  e  seleção,  ao  treinamento  e  desenvolvimento,  qualidade de vida  no
trabalho, à valorização do servidor público e monitoramento de ações de recursos
humanos,  assim  como  orientar,  coordenar,  acompanhar  e  supervisionar  sua
implementação;

II  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de perícia médica, bem como gerir a política de
saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;

III  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da
Administração Pública do Poder Executivo;
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IV - executar serviços de recursos humanos, buscando garantir a correta evolução
da  vida  funcional  e  do  pagamento  do  servidor  público  da  administração  direta,
autárquica e fundacional;

V  -  formular,  propor,  planejar  e  coordenar  a  ação  governamental  de  recursos
humanos,  mediante  a  elaboração,  o  acompanhamento  e  o  controle  de  planos,
programas e projetos globais e regionais, e a proposição de diretrizes para o bom
funcionamento  das unidades  setoriais  de  recursos humanos,  corroborando para  a
execução do planejamento estratégico do Governo, por meio do fomento de ações de
gestão de pessoas;

VI -  coordenar, supervisionar e executar as atividades correlatas à prestação de
serviços de recursos humanos nas regionais de atendimento ao servidor público do
Poder Executivo do Estado;

VII  -  conduzir  o  processo de negociação entre  o governo e  representantes dos
servidores públicos civil e militar, subsidiando as decisões governamentais;

VIII - propor, executar e acompanhar a implementação de procedimentos e rotinas
de  recursos  humanos  instituindo  processos  organizacionais  sustentáveis  que
busquem a simplificação da relação do Estado com os servidores;

IX - coordenar as atividades de natureza técnica para subsidiar análises referentes
aos processos de gestão de pessoas, assim como elaborar estudos técnicos para e
fornecer à AGE subsídios e elementos que possibilitem a representação do Estado
em juízo, bem como apoiar o as instâncias recursais de recursos humanos, emitindo
pareceres, nos casos de recursos hierárquicos dos processos de gestão de pessoas;

X - exercer atividades correlatas.
Art. 221-D - A Secretaria de Estado Recursos Humanos tem a seguinte estrutura

orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
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VII - Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos
Humanos:

a) Superintendência Central de Administração de Pessoal;
b) Superintendência Central de Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal; e
c) Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos;
VIII - Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor:
a) Assessoria de Relações Sindicais;
b) Superintendência Central de Política de Gestão de Pessoas;
c) Superintendência Central de Saúde do Servidor.
§ 1º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite de

seis unidades, e as Regionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite
de setenta e três unidades, subordinam-se, no que tange aos assuntos técnicos de
saúde ocupacional, à Superintendência Central de Saúde Ocupacional.

§  2º  -  As  Macrorregionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos,  e  as
Regionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos,  subordinam-se
administrativamente  à  Coordenadoria  Central  dos  Serviços  Locais  de  Recursos
Humanos.

§  3º  -  O  cronograma  de  implantação,  as  competências  e  a  jurisdição  das
Macrorregionais  e  Regionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  serão
estabelecidos em decreto.

Art. 221-E - O cronograma de migração dos órgãos e entidades para o modelo de
atendimento  regionalizado  de  prestação  de  serviços  de  recursos  humanos  será
estabelecido em decreto.

Art.  221-F  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos  integra  o  Grupo
Coordenador do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.”.

Art. 25 - Fica acrescentado ao art. 244 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte
inciso XI:

“Art. 244 - (...)
XI - Subsecretaria de Projetos:
a) Superintendência de Projetos de Edificações; e
b) Superintendência de Projetos de Infraestrutura.”.



227
____________________________________________________________________________

Art. 26 - O Capítulo XXII da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a denominar-se:
“Da Secretaria de Estado de Turismo”.

Art. 27 - Os arts. 253, 254, 255 e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 253 - Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -, a que se refere o inciso XIX
do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar e
fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria
da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a
divulgação do potencial turístico do Estado, competindo-lhe:

I - propor e coordenar a política estadual de turismo, o Plano Mineiro de Turismo e
os demais  planos,  programas e  projetos  relacionados  ao apoio e ao incentivo  ao
turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
III  -  implementar  a  política  estadual  de  turismo  em  articulação  com  órgãos  e

entidades das esferas de governo federal, estadual e municipal;
IV - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;
V -  promover  e difundir,  por  meio de atividades turísticas,  a cultura mineira em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;
VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;
VII  -  propor  normas  visando ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;
VIII - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;
IX  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  projetos  específicos  para  implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o
turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou
áreas assemelhadas; e

X - exercer atividades correlatas.
Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo:
I - por subordinação administrativa: o Conselho Estadual do Turismo;
II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.
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Art.  255 -  A Secretaria de Estado de Turismo tem a seguinte estrutura orgânica
básica:

I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria de Planejamento;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Superintendência de Políticas de Turismo; e
VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.
Art.  256  -  A Secretaria  de  Estado  de  Turismo  é  o  órgão  gestor  do  Fundo  de

Assistência ao Turismo - FASTUR.”.
Art.  28  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Agrário - SEDA - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos,
convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  relativos  especificamente  à
temática de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária celebrados pela Secretaria
de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  SEAPA -  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à SEDA o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art.  29  -  Ficam transferidos para a  Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,
Participação Social e Cidadania os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos
contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  relativos
especificamente  à  garantia  e  à  promoção  dos  direitos  humanos  celebrados  pela
Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  e  à  temática  da
juventude celebrados pela Secretaria de Estado de Governo até a data da publicação
desta  Lei,  procedendo-se,  quando necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às
renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo  único  -  Competem  à  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,
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Participação Social e Cidadania o monitoramento e o acompanhamento da execução
e da prestação de contas dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de
ajustes a que se refere o caput.

Art. 30 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos -
SERH - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes relativos especificamente às temáticas de
recursos  humanos e  saúde ocupacional  celebrados pela  Secretaria  de  Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG - até a data da publicação desta lei, procedendo-
se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
apostilamento.

Parágrafo único - Competem à SERH o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 31 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Esportes os arquivos, as
cargas  patrimoniais  e  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes relativos especificamente as ações de esporte e lazer e de
administração de estádios  próprios  ou  de  terceiros  celebrados  pela  Secretaria  de
Estado de Turismo e Esportes até a data da publicação desta Lei, procedendo-se,
quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Secretaria de Estado de Esportes o monitoramento
e  o  acompanhamento  da  execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,
convênios, acordos e outras modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 32 - O art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  5º-A  -  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,
administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e destinada à
arrecadação dos recursos previstos no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de
2 de outubro de 1992, que serão integralmente utilizados nas ações previstas no art.
2º desta Lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art. 33 - Ficam transformados em DADs-unitários os seguintes cargos:
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I - o cargo de Intendente da Cidade Administrativa, a que se refere o § 2º do art. 13
da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011;

II - o cargo de Gestor, de que trata o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 1º de
janeiro de 2011;

III - os cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades Estratégicas,
de que trata o art. 4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011;

IV - os cargos de Ouvidor, a que se refere a Lei nº 15.298 de 06 de agosto de 2004;
V - os cargos de Subsecretário, a que se refere o §3º do art.6º da Lei Delegada nº

179, de 2011.
Art. 34 - Ficam extintos os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Vice-Presidente

do Escritório de Prioridades Estratégicas, de que trata o art. 13 da Lei Delegada nº
179, de 2011

Art. 35 - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, de que trata o art. 6º da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de
2003, passa a ter a remuneração de R$9.000,00 (nove mil reais).

Art. 36 - O cargo de Subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, criado pelo art. 47 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de
2011, passa a ter a remuneração de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Art. 37 - O § 2º do art. 19 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 - (...)
§ 2º - O CGPPP será presidido pelo Governador e terá em sua composição, como

membros  efetivos,  o  Advogado-Geral  do  Estado  e  os  Secretários  de  Estado  de
Desenvolvimento  Econômico,  de  Planejamento  e  Gestão,  de  Fazenda,  de
Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual, o titular da
Secretaria diretamente relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria
público-privada.”.

Art. 38 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos do grupo a que se refere o caput do art. 1º são graduados em
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doze níveis, correspondendo a cada nível um valor em DAD- unitário e o valor do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta Lei Delegada.”.

Art. 39 - O caput do § 1º, o inciso III do § 3º e o § 5º do art. 3º da Lei Delegada nº
174, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  doze  níveis  DAD,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III  -  para  os  cargos  de  níveis  8  a  12,  preferencialmente  nível  superior  de

escolaridade;
(...)
§ 8º - Os Subsecretários ocuparão cargos DAD 12.”.
Art. 40 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em dez níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta Lei Delegada.”.

Art. 41 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e por servidores
graduados em nível superior de escolaridade as de níveis 3 a 10.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
10 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos
da administração direta do Poder Executivo.".

Art. 42 - O art. 28 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art.  28 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário-Geral,  Chefe do
Gabinete Militar do Governador, Advogado-Geral do Estado, Comandante-Geral da
Polícia Militar,  Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,  Chefe da Polícia
Civil, Controlador-Geral do Estado, Ouvidor-Geral do Estado têm as prerrogativas, as
vantagens e o mesmo padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado.”.

Art. 43 - O art. 30 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  30  -  Os  cargos  de  Secretário-Geral  Adjunto,  Controlador-Geral  Adjunto  do
Estado,  Ouvidor-Geral  Adjunto  do  Estado,  Ouvidor,  Advogado-Geral  Adjunto  do
Estado,  Chefe  Adjunto  da  Polícia  Civil,  Chefe  do  Estado Maior  da  Polícia  Militar,
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar têm as vantagens e o padrão
remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto.”.

Art. 44 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos a que se refere o caput do art. 1º são graduados em 30 níveis,
correspondendo  a  cada  nível  um  valor  em  DAI-unitário  e  o  valor  do  vencimento
específico nos termos do Anexo I desta Lei Delegada.”.

Art. 45 - O  caput do § 1º, o inciso III do § 3º, o § 5º e o § 7º do art. 3º da Lei
Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  trinta  níveis  DAI,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º
III - para os cargos de níveis 25 a 30, nível superior de escolaridade;
(...)
§ 5º - Os cargos de níveis 1 e 2 terão jornada de trabalho de trinta horas semanais,

e os de níveis 3 a 31, jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
(...)
§ 7º - Nas entidades para as quais a lei preveja jornada de trinta e quarenta horas
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semanais, poderá haver redução da jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de
níveis 3 a 30, em caráter excepcional, para trinta horas semanais, condicionada ao
interesse  da  administração  da  entidade  de  lotação,  mediante  pagamento  de
vencimento proporcional a essa jornada.”.

Art. 46 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em nove níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta Lei Delegada.”.

Art. 47 - Os § § 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e por servidores
graduados em nível superior de escolaridade as de níveis 3 a 9.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
9  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das
entidades da administração indireta do Poder Executivo.".

Art. 48 - Ficam extintas 64,91 (sessenta e quatro vírgula noventa e um) unidades de
DAI-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 2007, em compensação
à criação de cargos prevista nesta lei.

Parágrafo único - Os cargos correspondentes ao quantitativo extinto nos termos do
caput deste artigo será identificado em Decreto.

Art. 49 - Ficam transformadas em 1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula três)
unidades de DAD-unitário 1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula três) unidades de
EP-unitário de que trata o Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 2011.

Parágrafo único - O quantitativo transformado nos termos do caput deste artigo será
destinado  à  Secretaria  de  Estado e  Planejamento  e  Gestão -  SEPLAG -,  e  será
identificado em Decreto.

Art. 50 - Ficam transformadas em 279,89 (duzentos e setenta e nove vírgula oitenta
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e nove) unidades de GTED-unitário 106,02 (cento e seis vírgula duas) unidades de
EP-unitário de que trata o Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011.

Parágrafo único - O quantitativo transformado nos termos do caput deste artigo será
destinado  à  Secretaria  de  Estado e  Planejamento  e  Gestão -  SEPLAG -,  e  será
identificado em Decreto.

Art. 51 - Ficam transformados em 800,00 (oitocentas) unidades de FGD-unitário 200
(duzentas)  unidades  de  DAD-unitário  de  que  trata  de  que  trata  o  art.  2º  da  Lei
Delegada nº 174, de 26 de janeiro 2007.

Art. 52 - Ficam transformadas em 400,00 (quatrocentas) unidades de GTED-unitário
151,52 (cento e cinquenta e uma vírgula cinquenta e duas) unidades de DAD- de que
trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro 2007.

Art. 53 - Ficam transformados em 123,48 (cento e vinte e três vírgula quarenta e
oito) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de  provimento  em  comissão  de  Analista  de  Patrimônio  Cultural  I  -  APC-I  -  e  de
Analista de Patrimônio Cultural II - APC-II, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336, de
02 de agosto de 2012.

Art. 54 - Ficam transformados em 353,03 (trezentos e cinquenta e três vírgula três)
unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos de
provimento em comissão de Analista de Pesquisa e Ensino I - APE-I - e de Analista de
Pesquisa e Ensino II - APE-II, de que trata o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de 21 de
janeiro de 2011.

Art. 55 - Os quantitativos transformados nos termos dos art. 51 a 54 desta lei serão
lotados e identificados em Decreto.

Art. 56 - Os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações
temporárias estratégicas necessários à criação das secretarias previstas nos incisos
VI-A, X-A e XV-A do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, serão remanejados de
outros órgãos da Administração Direta do Poder Executivo por meio de Decreto, nos
termos do art. 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 57 - O Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 2007, fica substituído pelo Anexo I
desta lei.
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Art. 58 - O Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, fica substituído pelo Anexo II
desta lei.

Art. 59 - O Anexo III da Lei Delegada nº 174, de 2007, fica substituído pelo Anexo III
desta lei.

Art. 60 - O Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica substituído pelo Anexo IV
desta lei.

Art. 61 - O Anexo II da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica substituído pelo Anexo V
desta lei.

Art. 62 - O Anexo III da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica substituído pelo Anexo VI
desta lei.

Art. 63 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º -
I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, na Secretaria de Estado de
Esportes, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
-, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, na Secretaria de Estado de
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, na Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e na Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, cargos das carreiras de:”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Sedese, Sedru, Sede, Seapa, Utramig, Agência RMBH, Setur, Secretaria de Estado
de  Esportes,  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  Secretaria  de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania”.

Art. 65 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “II.1
- Sedese, Sedru, Sede, Seapa, Utramig, Agência RMBH, Setur, Secretaria de Estado
de  Esportes,  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  Secretaria  de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania”.

Art. 66 - O título do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “Quantitativo
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dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e das
Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de  Desenvolvimento
Econômico e Social  -  Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig, Setur,  Secretaria  de
Estado de Esportes, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e Secretaria
de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania”.

Art. 67 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro
de 2005, passa a ser: “TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  -
SEDESE  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TURISMO  -  SETUR  -,  DA
SECRETARIA DE  ESTADO  DE  ESPORTES,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA  URBANA  E  GESTÃO
METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DA FUNDAÇÃO DE
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG -, DA AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -
AGÊNCIA  RMBH  -  E  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 68 - O caput do inciso I e o caput do inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos - SRH, na Controladoria-Geral do Estado - CGE -, na
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,  na Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV -,  na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais,  no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -
ERMG-BR  -,  na  Advocacia-Geral  do  Estado  -  AGE  -  e  no  Gabinete  Militar  do
Governador, cargos das carreiras de:
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(...)
II - na Seplag, na SRH, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil e

de  Relações  Institucionais,  no  ERMG-BR,  na  AGE  e  no  Gabinete  Militar  do
Governador e na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania, cargos das carreiras de:”.

Art. 69 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Seplag, SRH, SEF, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 70 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2
-Seplag,  SRH,  Segov,  CGE,  AGE,  SEDPAC,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do
Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 71 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.1
-Seplag,  SRH,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do  Governador  e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 72 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.2
-  Seplag,  SRH,  Segov,  CGE,  AGE,  SEDPAC,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do
Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 73 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  SEF,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador.

Art. 74 - O título do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  AGE,  Segov,  AUGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador.

Art. 75 - O título do item X.1 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005, passa a ser: “ X.1 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA
SECRETARIA DE  ESTADO  DE  PLANEJAMENTO  E  GESTÃO  -  SEPLAG  -,  DA
SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS - SRH -, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA - SEF -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -
SEGOV -, DA AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - AUGE -, DA ADVOCACIA-GERAL
DO ESTADO - AGE -, DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERMG-BR - e DO GABINETE MILITAR
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DO GOVERNADOR, SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS.”.

Art. 76 - título do item X.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005, passa a ser: “X.2. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SEPLAG,
SRH, SEGOV, CGE, AGE, SEDPAC, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.”.

Art. 77 - Em decorrência das transformações e remanejamentos de que trata esta
lei, o Poder Executivo publicará no prazo de noventa dias contados da vigência desta
lei, as alterações correspondentes no Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art.  78  -  Na  ausência  de  Diretor  da  Superintendência  Regional  de  Ensino,  da
Secretaria  de  Estado  de  Educação,  poderá  haver  a  sua substituição pelo  Diretor
Pedagógico ou Diretor Educacional, onde houver.

Parágrafo  único  -  Enquanto  durar  a substituição a  que se  refere  o  caput deste
artigo,  o Diretor  Pedagógico ou o Diretor  Educacional  receberá o valor  pecuniário
relativo ao cargo de Diretor da Superintendência Regional de Ensino.

Art. 79 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 565, de 29 de maio de 1950;
II - a Lei nº 9.958, de 25 de outubro de 1989;
III - o art. 29 e os itens IV.2.21-A, IV.2.13.1 e IV.2.23 do Anexo IV da Delegada nº

174, de 2007;
IV - da Lei Delegada nº 179, de 2011:
a) as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 5º;
b) a alínea “b” do inciso IX do art. 5º;
c) a alínea “d” do inciso XIII do art. 5º;
d) os §§ 3º, 4º e 5º do art. 6º;
e) o inciso II e o § 2º do art. 10;
f) alínea “d” e “f” do inciso I e as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 11;
g) a alínea “c” do inciso I e a alínea “f” do inciso IV do art. 12;
h) art. 13;
V - da Lei Delegada nº 180, de 2011:
a) o inciso VIII do art. 5º da Lei Delegada nº 180 de 2011;
b) os arts. 16, 17, 57, 58, 81, 82, 165 e 166;
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c) a alínea “a” do inciso I e a alínea “d” e “f” do inciso II do art. 29;
d) o inciso II do art. 38;
e) as alíneas “b” do inciso I e “c” do inciso II do art. 76;
f) o inciso VII do art. 144-B;
g) os incisos VI, VII e VIII do art. 168;
h) o inciso VIII do art. 169;
i) as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “k” do inciso I do art. 170;
j) as alíneas “b” e “c” do inciso I e as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 171;
k) as alíneas “b” e “c” do inciso I a alínea “b” do inciso II do art. 197;
l) os incisos VII, VIII e IX do art. 211;
m) o inciso I do art. 214;
n) o inciso XX do art. 215;
VI - a Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de 2011;
VII - o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011;
VIII - o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012.
Art. 81 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 57 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem os caputs dos arts. 1º e 2º, o § 6º do 3º e o inciso III do § 1º do art.

16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
* -  A espécie,  o nível,  o  valor  e o  DAD-unitário  dos Cargos de Provimento  em

Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder
Executivo foram publicados no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.

ANEXO II
(a que se refere o art. 58 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

II.1.TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DAS  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
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* - A tabela de níveis e valores das funções gratificadas da Administração Direta do
Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.

ANEXO III
(a que se refere o art. 59 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 14, o parágrafo único do art. 15 e o inciso III do § 1º do art. 16

da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DA  GRATIFICAÇÃO  TEMPORÁRIA

ESTRATÉGICA - GTE
* - A tabela de níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 60 da Lei nº , de de de 2015)
“ANEXO I

(a que se referem o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº 175, 
de 26 de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO

PODER EXECUTIVO
* - O quadro com os Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi
publicado no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.

ANEXO V
(a que se refere o art. 61 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO

*  -  A Tabela  de  Níveis  e  Valores  das  Funções  Gratificadas  da  Administração
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo,
de 5.3.2015.
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ANEXO VI
(a que se refere o art. 62 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 12 e o § 1º do art. 13 da Lei Delegada nº 175, 

de 26 de janeiro de 2007)
TABELA DE NÍVEIS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA

ESTRATÉGICA - GTE
* - A tabela de  níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 5.3.2015.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 7/2015*
Belo Horizonte, 4 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.707, de 2015, que extingue a Ouvidora-Geral do
Estado - OGE.

O substitutivo tem por finalidade adequar o Projeto de Lei nº 5.707, de 2015, à nova
redação dada ao Projeto de Lei nº 5.706, de 2015, que altera a Lei Delegada nº 179,
de 1º de janeiro de 2011, e a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, e dá
outras providências.

Observa-se que as alterações se fazem necessárias uma vez que o Projeto de Lei
nº  5.706,  de  2015,  passou  a  tratar  de  todas  as  questões  referentes  aos  cargos
públicos de provimento em comissão,  que antes constavam do Projeto de  Lei  nº
5.707, de 2015.

Ademais,  foram efetuadas algumas remissões contidas no projeto anteriormente
enviado à Assembleia Legislativa, de modo a ajustar e aprimorar a sua redação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor este substitutivo.
Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 03 de março de 2015.
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Excelentíssimo Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelência o substitutivo ao Projeto de lei n° 5.707, de 2015,

que extingue a Ouvidoria-Geral do Estado - OGE.
O substitutivo ao Projeto de lei n° 5.707, de 2015, propõe a extinção da Ouvidoria-

Geral do Estado e transfere suas competências, as cargas patrimoniais e a execução
dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados para a
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do
substitutivo  ao  Projeto  de  lei  n°  5.707,  de  2015,  em apreço,  que  ora  submeto  à
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Wieland Silberschneider

Notas Explicativas e Justificativas da Proposição
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providência
Necessidade de extinção da Ouvidoria-Geral do Estado por lei específica.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
Encaminhar  o  substitutivo  ao  Projeto  de  lei  n°  5.707,  de  2015,  que  extingue a

Ouvidoria-Geral do Estado - OGE.
3. Alternativas existentes às medidas propostas
Não há outra proposta sobre a matéria.
4. Custos
Não há aumento nos custos já programados.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 5.707, DE 2015
Extingue a Ouvidoria-Geral do Estado - OGE
Art. 1º - Fica extinta a Ouvidoria-Geral do Estado - OGE - criada pela Lei nº 15.298,

de 6 de agosto de 2004, e ficam transferidas suas competências para a Secretaria de
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, a que se refere o inciso IX-A do
art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011.

Art.  2º  -  A  Secretaria  de  Direitos  Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania
sucederá  a  OGE nos  contratos  e  convênios  celebrados  e  nos  demais  direitos  e
obrigações.
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Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos,
Participação Social e Cidadania os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos
contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela OGE
até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às
adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES
-  A presidência  designou,  na  11ª  Reunião  Ordinária  da  1ª  Sessão  Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura, em 4/3/2015, os membros da Comissão Especial para
Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº  3/2015. Pelo bloco
composto  pelas  Bancadas  do PT e  PMDB e pelas  representações  partidárias  do
PCdoB, PTdoB, PR, PRB e Pros: efetivos - deputado Rogério Correia e deputada
Marília  Campos;  suplentes  -  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Durval  Ângelo;  pelo
Bloco Compromisso com Minas Gerais - BCMG: efetivos - deputados Tiago Ulisses e
Thiago Cota; suplentes - deputados Wander Borges e Glaycon Franco; pelo Bloco
Verdade  e  Coerência  -  BVC:  efetivo  -  deputado  João  Leite;  suplente  -  deputado
Bonifácio Mourão. (Designo. Às Comissões.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
do  deputado  Arlen  Santiago;  aprovação  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  6  e
7/2015  (encaminhando  substitutivos  aos  Projetos  de  Lei  nºs  5.706  e  5.707/2015,
respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 17 e 18/2015
-  Projetos  de  Lei  nºs  187  a  234/2015  -  Requerimentos  nºs  180  a  204/2015  -
Requerimentos Ordinários nºs 462 a 503/2015 - Comunicações: Comunicações das
Comissões  de  Saúde,  de  Assuntos  Municipais,  do  Trabalho,  de  Educação,  de
Segurança Pública, de Esporte, de Transporte e de Administração Pública - Questões
de  Ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  da  deputada  Cristina  Corrêa,  dos
deputados Cabo Júlio  e Antônio Jorge, da deputada Ione Pinheiro e do deputado
Antônio Carlos Arantes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência; questão de ordem - Palavras do Presidente - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 1 a 16/2015 e sobre a Indicação nº 5/2015 -  Comunicação da
Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:
Requerimentos Ordinários nºs 263, 264, 442, 452 a 459, 265 a 268, 270 a 368, 373,
381 a 389, 392, 393, 443 a 446, 460 a 462, 467 a 471, 476 a 478, 480, 483, 486, 492,
498, 499, 370 a 372, 374 a 380, 390, 464 a 466, 472 a 475, 479, 481, 482, 484, 485,
487, 489 a 491, 493 a 497, 500, 501, 394 a 401, 403 a 415, 417 a 441, 447 a 451 e
488/2015; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do  deputado  Gustavo  Corrêa;  inexistência  de  número  regimental  para  votação;
prejudicialidade do requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.706/2015;  discurso  do  deputado  João Leite;  questão  de ordem;  inexistência  de
quórum para a continuação dos trabalhos; palavras do presidente -  Encerramento -
Ordem do dia.
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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  Pimenta  -  Cássio  Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Celise  Laviola  -
Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dalmo Ribeiro Silva - 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  - 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 - 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 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

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

Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago - Gostaria, deputado Dalmo Ribeiro Silva, de rever a
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ata,  porque,  com  o  calor  das  discussões,  acabamos  não  conseguindo  escutá-la
adequadamente. Não ouvi nada a respeito das discussões de ontem sobre a possível
colocação em pauta e votação da PEC que substitui a PEC n° 69 e que poderá ajudar
o pessoal da Lei nº 100. O que estamos ouvindo muito é gente querendo tapear o
pessoal da Lei nº 100, dizendo que vai designar, jogando o problema para a frente.
Temos muita coisa a ser analisada. E gostaria também de ouvir se foi colocada na ata
a questão do Gustavo Valadares a respeito da promessa de campanha de abaixar o
ICMS da energia elétrica. Eu não ouvi isso na ata. O que estamos querendo é o
seguinte. Nem é preciso que o governo do PT cumpra o que prometeu na campanha,
como piso salarial, pagamento dos professores e uma série de outras coisas. Mas,
quanto à questão da energia elétrica, nós, da oposição, vamos propor que o governo,
com o excesso de arrecadação que terá com quase 80% de aumento na conta de luz
dos  pobres  trabalhadores  de  Minas  Gerais,  possa  usá-lo  para  ajudar  o  pequeno
agricultor, que vai colocar a sua irrigação para funcionar, mas não poderá fazê-lo com
os 80% que o governo federal quer aumentar na conta de luz. Não ouvimos isso, e eu
gostaria de ouvir de V. Exa.

O presidente - Primeiramente, vamos aprovar a ata.
O deputado Arlen Santiago - Não, de maneira nenhuma, eu pedi para ele verificar

se foi colocado na ata as duas questões. Eu quero ouvir, eu não ouvi.
O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago -  Só quero ouvir.  Isso foi denegado para o povo de

Minas Gerais. Estou aqui representando muita gente, então quero pelo menos saber
o  que  foi  lido  na  ata,  porque  na  hora  não  consegui  ouvir.  Quero  apenas  uma
adequação.

O presidente - A ata em minúcias será publicada no Diário do Legislativo.
O deputado Arlen Santiago - V.  Exa. é um democrata. Estou com 60 anos, não

consigo ouvir  direito,  tem gente que não ouve.  Queremos só que seja repetida a
leitura da ata. Estou inscrito para falar a favor da Lei nº 100.

O presidente - A ata será publicada.
O deputado Arlen  Santiago -  Mas estou  querendo ouvir  se foram colocadas as
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questões a que me referi.  Aí não terá mais jeito.  V. Exa. quer me mandar para a
Justiça contra uma ata, presidente?

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

- O deputado Bosco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 6/2015

-  A  Mensagem  nº  6/2015,  encaminhando  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.706/2015, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 7/2015
-  A  Mensagem  nº  7/2015,  encaminhando  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº

5.707/2015, foi publicada na edição anterior.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/2015

Dispõe sobre investidura em cargos e empregos públicos, acrescentando o § 5° no
art. 21 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 21 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte

§ 5º:
“Art. 21 - (...)
§  5°  -  O  aprovado  em concurso  público  tem  direito  à  nomeação para  o  cargo

respectivo de acordo com o número de vagas e o prazo de validade do concurso
apontados no edital.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Anselmo José Domingos - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos
Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Douglas Melo -
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Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Lafayette de
Andrada - Leandro Genaro - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Noraldino
Júnior - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Justificação: A publicação de edital de abertura de concurso público gera grande
expectativa  para  os  que  por  ele  se  interessam.  Fixado  o  número  de  vagas,
estabelece-se  para  os  classificados  a  esperança  de  ser  chamados,  nomeados  e
empossados.

A Constituição do Estado, em seu art. 21, fixa o prazo de validade dos concursos
públicos em até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período; contudo a própria
Constituição  não  assegura  nenhuma  obrigação  do  poder  público  de  proceder  à
nomeação dos aprovados, consoante o número de vagas fixadas no edital.

Administradores públicos, não raro, usam do instituto do concurso público como
fonte  arrecadadora  de  recursos,  e  outros  ainda  dele  se utilizam como moeda de
barganha eleitoral. É quando observamos concurso aberto com um número de vagas
bem superior ao realmente existente.

Essa emenda pretende coibir o uso abusivo da utilização de concursos públicos por
autoridades que teimam em descumprir  o  preceito  da  eficiência,  consagrado pela
Constituição da República.

Assim sendo, justifica-se plenamente esta proposta de emenda à Constituição, cujo
objetivo é o de fazer com que o Estado abra concurso somente com o número de
vagas que corresponda à realidade. Dessa maneira, já não teremos o Estado como
indutor  de  falsa  expectativa  no  cidadão  que  se  apresentar  para  o  concurso  nem
concurso sendo realizado como fonte de recursos para o caixa do Tesouro.

Por outro lado, ressalte-se, o dispositivo que se pretende incluir na Constituição do
Estado não tem o condão de impedir ao administrador público o uso de seu poder
discricionário. Feito o concurso, a autoridade por ele responsável nomeará, quando
quiser,  dentro  do  prazo  estabelecido  em  lei.  Seu  poder  discricionário  continuará
totalmente preservado. O que se exigirá do administrador público - e,  na verdade,
quem  o exige  é  o  princípio  constitucional  da  eficiência  -  é  que  ele,  ao  convocar
concurso, discrimine o número de vagas dentro da realidade, e, dessa maneira, já
não teremos de conviver com concursos cujo número de vagas é superestimado.
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Ressalte-se  que  a  proposta  em  exame  já  constitui  entendimento  pacífico  do
Supremo Tribunal Federal. Sua inclusão no Texto Constitucional vem, a rigor, acolher
e dar publicidade - afinal, poucos têm acesso às decisões da mais alta Corte do País
- e concretude ao princípio da eficiência.

Pelas razões aduzidas, esperamos o apoio do Plenário a essa justa causa.
-  Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2015

Acrescenta o art. 135-A à Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 135-A:
“Art. 135-A - O Estado instituirá plano diretor de medidas mitigadoras da presença

de  estabelecimento  prisional,  destinado  à  custódia  de  sentenciados,  ou  de
cumprimento de medida socioeducativa de internação a serem implementadas nos
municípios que abriguem instituições dessa natureza.

§ 1° - O plano referido no caput conterá diretrizes e metas que assegurem a plena
oferta dos serviços públicos de educação,  saúde,  saneamento básico,  assistência
social, segurança, cultura e esporte, bem como a adequada estrutura viária, prevendo
especialmente:

I - diretrizes e metas do plano local de defesa social;
II - ampliação do número de vagas e criação de cursos de educação profissional e

superior gratuitos;
III - avaliação quadrienal da oferta de infraestrutura urbana de serviços públicos;
IV  -  construção  de  espaços  públicos  para  acolhimento  dos  visitantes  dos

sentenciados ou dos menores em cumprimento de medida socioeducativa, em local
próximo aos estabelecimentos prisionais.

§ 2° - O plano a que se refere o caput deste artigo será estabelecido em lei.”.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Anselmo José Domingos - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antônio

Jorge  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
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Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Douglas Melo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira
- Lafayette de Andrada - Leandro Genaro - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta -
Noraldino Júnior - Nozinho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Thiago Cota -
Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Justificação:  Os estabelecimentos prisionais  geram diversos transtornos para os
municípios  onde se situam, com aumento  dos  custos  com políticas  públicas para
atender  ao  grande  contingente  populacional  que  se  desloca  para  junto  desses
estabelecimentos e o aumento da sensação de insegurança que os habitantes da
localidade passam a vivenciar.

A  escolha  da  localização  de  presídios  e  penitenciárias  é  realizada  sem  o
consentimento da população e sua instalação não é acompanhada por medidas de
compensação aos municípios,  que acabam arcando  sozinhos com o aumento  da
demanda por serviços públicos.

Dessa forma, consideramos que o Estado deve colaborar com os municípios que
recebem unidades prisionais, implementando medidas que busquem compensar os
impactos  negativos  que  elas  provocam.  Tais  medidas  devem  estar  dispostas
planejadamente num instrumento normativo, de modo a fortalecer esse compromisso.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares à 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 187/2015
Assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no

Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da

mulher no Estado.
Art.  2º  -  Ficam  assegurados,  anualmente  e  com  base  no  exercício  anterior,  a

publicização  e  o  acesso a  dados  relativos  à  condição  da  mulher  no  Estado  e  a
informações dessa natureza que estejam sob guarda, disposição ou responsabilidade
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dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, especialmente sobre:
I - nível de emprego formal, por setor de atividade;
II - taxa de participação feminina em relação à população economicamente ativa e

no pessoal ocupado e desocupado;
III - taxa de desemprego feminino aberto por setor de atividade;
IV - participação feminina no pessoal ocupado por setor de atividade;
V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição

na ocupação;
VI - total de rendimento das mulheres ocupadas;
VII - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;
VIII - índice de participação feminina ocupada em ambientes insalubres;
IX - expectativa média de vida da mulher;
X - taxa de mortalidade da população feminina e suas principais causas;
XI  -  número de mortes de mulheres durante a gestação, parto,  puerpério e por

aborto espontâneo ou provocado;
XII - taxa de participação da mulher na composição etária e étnica da população em

geral;
XIII - grau de instrução médio da população feminina;
XIV - taxa de incidência de gravidez na adolescência;
XV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente

transmissíveis;
XVI - proporção das mulheres chefes de domicilio, considerando-se escolaridade,

renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de
lixo;

XVII - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;
XVIII - índice de mulheres apenadas por regime;
XIX  -  disposições  dos  tratados  e  das  conferências  nacionais  e  internacionais

pertinentes a mulher e de que o Estado seja signatário ou participante.
§ 1º - A composição dos dados a que se refere esta lei  poderá ter por base as

informações ou levantamentos de outros órgãos governamentais e outras instituições
de  caráter  público  ou  privado  que  produzam  dados  pertinentes  à  formulação  e



253
____________________________________________________________________________

implementação de políticas públicas de interesse para as mulheres.
§  2º  -  Serão  também  divulgadas  informações  sobre  convênios,  conferências  e

seminários que o Estado tenha celebrado ou de que tenha participado.
Art. 3º - Os órgãos públicos poderão disponibilizar ou publicar as informações de

que trata esta lei,  bem como outros dados ou pesquisas de outras instituições de
caráter público ou privado que produzam dados pertinentes ou de interesse para as
mulheres.

Art.  4º  -  Os dados relativos à condição da mulher  no Estado deverão abranger
todos os municípios.

Art. 5° - Serão publicizados, anualmente e com base no exercício anterior, os dados
orçamentários por projeto atividade destinados à implementação de políticas públicas
específicas para as mulheres.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A proposta apresentada é de suma importância, pois a desigualdade

entre homens e mulheres está presente na cultura, na religião e no marco jurídico do
próprio  Estado  sobre  aspectos  familiares,  econômicos,  trabalhistas  e  de  qualquer
natureza.  A discriminação  das  mulheres  atravessa  o  tempo  e  a  história,  sendo
particularmente visível no mundo do trabalho, nos índices de pobreza e de violência
doméstica.

Por isso, o nosso especial empenho em propor projetos que deem visibilidade aos
problemas que afetam predominantemente as mulheres e à implementação de ações
positivas de erradicação da discriminação e de promoção da igualdade de gênero.

Em 2004, foi sancionado em nosso Estado a Lei nº 15.218, de 2004, que cria a
notificação compulsória de violência contra a mulher, a Comissão de Monitoramento
da Violência Contra à Mulher, oriunda de um projeto de lei de minha autoria e de outro
deputado, o que significou importante avanço.

Mas  a  realidade  nos  obriga  a  avançar  mais  e  mais.  E  é  por  esse motivo  que
apresentamos  mais  um  projeto  de  interesse  das  mulheres,  que  dispõe  sobre  a
publicação anual, pelo Estado, de dados relativos à mulher, bem como dos recursos
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destinados  à  implementação  de  políticas  públicas  específicas,  atividades  sociais,
projetos e pesquisa de apoio à mulher em Minas Gerais.

O projeto objetiva conhecer a realidade para subsidiar a implementação de políticas
públicas  que  visem  fomentar  os  direitos  das  mulheres,  especialmente  sobre  as
questões atinentes às desigualdades de gênero, maternidade, violência e trabalho.

Ao estabelecer a competência do Estado de publicizar as informações, recursos,
projetos e pesquisas atinentes às políticas públicas desenvolvidas em apoio à mulher,
assim como a sua condição social, o projeto cria mecanismos técnicos de avaliação
da real situação das mulheres no nosso estado, e dessa forma, a possibilidade de
dirigir e aplicar os recursos disponíveis nas áreas de maior demanda e necessidade,
além de fomentar  o  estabelecimento  de canais  de  comunicação com os diversos
segmentos  da  administração  do  Estado,  entes  da  Federação  e  instituições  não
governamentais  relativamente  a  questões  essenciais  como  taxa  de  mortalidade
materna, número de filhos, gravidez na adolescência, doenças típicas ou de maior
incidência nas mulheres, participação no mercado de trabalho, riscos mais comuns no
trabalho da mulher, cargos ou empregos a que tem acesso, situação salarial, níveis
de escolaridade e violência, entre outras.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste
projeto de lei.

- 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 188/2015
Regulamenta a venda de bebidas energéticas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A comercialização no Estado de compostos líquidos prontos para consumo,

comercialmente conhecidos como energéticos, só poderá ser feita a maiores de 18
anos.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se como compostos líquidos
prontos  para  consumo  aqueles  assim  definidos  pela  Portaria  nº  868,  de  3  de
novembro de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 2º - Nos estabelecimentos onde for feita sua venda, os produtos definidos na
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Portaria nº 868 deverão estar expostos em locais exclusivos, com a advertência sobre
sua composição e seus efeitos colaterais em letras bem visíveis.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: As bebidas energéticas são muito consumidas pela nossa população,

principalmente  pelo  segmento mais  jovem, em busca de melhora  da  atenção,  de
resistência física e de maior diversão. Essas bebidas foram criadas para estimular o
cérebro de pessoas submetidas a um grande esforço físico e em situação de coma de
estresse,  nunca  podendo  ser  consumidas  com  o  mesmo  objetivo  com  que  se
consomem as bebidas refrescantes, tendo em vista os malefícios que podem causar
ao corpo humano.

O energético é comercializado com a proposta de aumentar a resistência física, a
capacidade de concentração e a velocidade de reação, de dar mais energia e de
melhorar o estado de ânimo dos consumidores, induzindo-os a acreditar que podem,
efetivamente, alcançar tais objetivos. Com isso, é vendida como se fosse a bebida do
milênio.  Seu  efeito  supostamente  energético,  entretanto,  advém  das  altas
concentrações de cafeína, já que uma latinha pode conter de três a cinco vezes a
concentração de cafeína encontrada em uma xícara de café.

Assim, vários países adotaram cautela e restringiram a venda desses compostos,
com vistas a proteger a saúde de sua população. Isso porque a cafeína em doses
elevadas  e  continuamente  consumida  pode  levar,  respectivamente,  à  intoxicação
aguda e à dependência. Na intoxicação aguda, o indivíduo pode apresentar crises de
ansiedade, agitação psicomotora, cefaleia, tremor, insônia, sintomas gastrintestinais e
taquicardia,  havendo  relatos,  felizmente  mais  raros,  de  episódios  convulsivos,
acidentes vasculares cerebrais e morte.

Já  a  abstinência  -  causada pela  dependência  -  pode acarretar  cefaleia,  fadiga,
sonolência, alteração da cognição, alteração de humor, irritabilidade, náuseas e dores
musculares.
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O efeito,  contudo,  mais perigoso do consumo das bebidas em questão é a sua
associação ao álcool. Existem fortes evidências de que a combinação cafeína-álcool
mascara os sintomas de embriaguez provocando um consumo ainda maior de álcool
e a consequente adoção de comportamentos de risco.

Diante de tantos fatos já comprovados cientificamente, há que tomar medidas para
a restrição ao consumo de tais bebidas, assim como para advertir os consumidores
sobre os riscos que pode acarretar esse consumo.

Para tanto, estamos propondo, a exemplo do que já foi  estabelecido em alguns
países  onde  a  venda  dos  compostos  líquidos  prontos  para  consumo  é  restrita
exclusivamente aos maiores de 18 anos, que essas bebidas estejam expostas em
locais exclusivos, com advertências em letras bem visíveis sobre sua composição e
seus efeitos colaterais.

- 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 189/2015
Dispõe  sobre  a  autorização  para  o  consumidor  solicitar  a  interrupção  do

fornecimento de serviços de prestação continuada, uma vez por ano, gratuitamente,
por até noventa dias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  autorizado  o  consumidor  a  solicitar,  no  Estado,  a  interrupção  do

fornecimento de serviços de prestação continuada, uma vez por ano, gratuitamente,
por até noventa dias.

Art.  2º  -  O  consumidor  usuário  de  quaisquer  formas  de  serviços  de  prestação
continuada tem o direito de solicitar a interrupção do serviço por até noventa dias, a
cada ano completo de utilização do serviço.

Parágrafo único - A interrupção mencionada no caput deve ser efetuada sem ônus
para o consumidor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às sanções
penais e administrativas dispostas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem
prejuízo de outras dispostas na legislação em vigor.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a contar da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O consumidor de serviços de prestação continuada tem de vencer uma

série de obstáculos e ainda assumir um alto custo, caso deseje interromper algum
serviço que esteja utilizando,  mesmo que essa interrupção seja apenas por  certo
período de tempo.

Muitas vezes, a interrupção nem mesmo é possível, sendo o consumidor obrigado a
cancelar  o  serviço  para,  no  futuro,  solicitá-lo  novamente  com  perda  de  tempo  e
dinheiro.

O problema que estamos enfrentando ocorre nos fornecimentos de água, luz, gás,
telefone, internet,  etc. A proposta que apresentamos é uma solução viável e,  com
certeza, ajudará muito um grande número de consumidores que têm passado pela
situação que descrevemos.

Assim sendo, pedimos aos nobres pares o apoio necessário à aprovação deste
projeto  de  lei  em  nome da  defesa  e  da  proteção  dos  interesses  do  consumidor
mineiro.

- 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 190/2015
Cria a Estação Ecológica Estadual da Serra da Canastra, nos termos do art. 26 da

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Estação Ecológica Estadual da Serra da Canastra, com os

limites constantes no Anexo I.
§  1º  -  Os limites  são descritos  em forma de pares de coordenadas (X;  Y)  que

definem os 11.105 vértices dos polígonos, correspondentes a nove áreas distintas.

§  2º  -  Os  polígonos  descritos  no  Anexo  I  perfazem  uma área  de  47.516,17ha

(quarenta e sete mil quinhentos e dezesseis vírgula dezessete hectares).
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§ 3º - No memorial descritivo de que trata o Anexo I, o sistema de coordenadas é

UTM, projeção transversa de Mercator,  zona 23 sul,  meridiano central  45°, datum

Córrego Alegre, distâncias em metros.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 4.731, de 1968.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Anselmo José Domingos - Fred Costa

ANEXO I
ÁREA

* - O Anexo I, contendo o memorial descritivo, foi publicado no Diário do Legislativo,
de 6.3.2015.

Justificação: A Serra da Canastra é uma cadeia montanhosa localizada no Centro-
Sul do Estado, nas proximidades dos Municípios de Delfinópolis, Sacramento, São
Roque de Minas e Vargem Bonita.

O Parque Nacional  da  Serra  da  Canastra  é  um dos  mais  importantes  parques
nacionais brasileiros, criado em 1972 através do Decreto Federal nº 70.355. Nele se
encontra  a  nascente  do  Rio  São  Francisco.  A  Cachoeira  Casca  d'Anta,  com
aproximadamente 186m de altura, é um dos principais atrativos do parque, saindo de
um corte natural da serra de aproximadamente 144m, ou seja, a altura da serra chega
a 330m. O Rio São Francisco nasce 14km antes dessa sua queda principal.

O parque protege um cenário de rara beleza. Sua vegetação é de transição entre a
borda da mata atlântica e o início do cerrado,  com predominância de campos de
altitude que abrigam inúmeras espécies da fauna e da flora do cerrado, como o lobo-
guará,  o  tamanduá-bandeira,  o  veado-campeiro,  diversos  gaviões  e  espécies
ameaçadas de extinção como o pato- mergulhão e o tatu-canastra.

A água  é  o  fator  preponderante  no  parque,  cujas  nascentes,  que  chegam  a
centenas,  surgem  em  função  da  umidade  que  a  rocha  fria  absorve  do  ar,
principalmente no período da noite.

Por isso, a importância do Parque Estadual da Serra da Canastra é imensa para a
população de Minas Gerais: tendo em vista a supressão do Parque Nacional da Serra
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da Canastra, faz-se necessária a adoção de uma unidade de conservação estadual
para proteger esse patrimônio.

-  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 191/2015
Determina a instalação e o uso de portais de raios X nas penitenciárias estaduais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação e o uso de portais de raios X nas penitenciárias

construídas e mantidas pelo Estado, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 86 da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 1º - Os equipamentos a que se refere o caput se destinam a monitorar e evitar o
ingresso  de  qualquer  material  considerado  prejudicial  aos  objetivos  da  execução
penal, especificamente:

I - armas brancas ou de fogo;
II - telefones celulares, baterias e carregadores;
III - aparelhos de radiocomunicação;
IV- substâncias entorpecentes ilícitas;
V - outros, a critério da direção do estabelecimento e do respectivo juízo penal.
§ 2º - Os portais serão instalados em todos os acessos dos prédios, sendo proibido

o ingresso de qualquer pessoa quando os portais não estiverem em funcionamento
ou quando não houver pessoal habilitado disponível para operá-los.

§ 3º - O ingresso de toda e qualquer pessoa no estabelecimento penal estadual,
sem exceção, está condicionado ao monitoramento pelos portais de raios X .

§ 4º - As especificações técnicas e os procedimentos operacionais para emprego
dos portais serão objeto de regulamentação desta lei.

Art. 2º - É obrigatória a verificação visual, sem prejuízo de outras formas de exame
não vexatório que forem consideradas necessárias à segurança do estabelecimento,
de todas as cargas que entrarem ou saírem das penitenciárias estaduais, na forma
estabelecida em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de
sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de março 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
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,
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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
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.

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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 101/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 192/2015
Concede incentivo fiscal a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, até o ano-calendário de
2015, pelo patrocínio ou pela doação a projetos desportivos e paradesportivos, e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Até o ano-calendário de 2015, podem ser deduzidos da porção estadual,

nos termos do art. 158, IV, da Constituição da República, pertinente ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, a ser recolhido,
ou ainda acrescidos a eventual crédito para ulterior compensação, os valores doados
ou despendidos a título de patrocínio, por parte do contribuinte ou de seu substituto
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tributário,  em  favor  de  projetos  desportivos  e  paradesportivos,  aprovados  pela
administração.

§ 1º - A vantagem fiscal é limitada ao montante de captação de recursos deferido,
previamente, pela administração para a finalidade prevista no caput, deste artigo, em
cada projeto, em virtude de sua magnitude, conforme disposição regulamentar.

§ 2º - Eventual doação ou patrocínio em favor de projeto que favoreça, direta ou
indiretamente,  pessoa  física  ou  jurídica  vinculada  ao  respectivo  doador  ou
patrocinador não pode ser objeto do incentivo fiscal.

§ 3º - Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador:
I - pessoa jurídica de que sejam sócios ou administradores;
II  -  seu  cônjuge,  parentes  até  o  terceiro  grau,  inclusive  afins,  e  dependentes

econômicos;
III - demais sócios e administradores de pessoa jurídica de que sejam titulares ou

gestores, nos termos do inciso I deste parágrafo;
IV - pessoa jurídica coligada à indicada no inciso I, ou que tenha como sócios ou

administradores quaisquer das pessoas referidas no inciso II.
Art. 2º - Os projetos apoiados na forma desta lei deverão agraciar, pelo menos, um

dos seguintes gêneros entre as diversas modalidades praticadas:
I - desporto educacional;
II - desporto de participação;
III - desporto de rendimento.
§ 1º - Incentivar-se-ão, preferencialmente, projetos que promovam inclusão social,

mediante a prática esportiva, em comunidades de baixa renda.
§ 2º - O emprego dos recursos captados em virtude desta lei na remuneração de

atletas profissionais, nos termos da Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998,
ensejará o indeferimento do benefício fiscal e cancelamento do respectivo projeto.

Art. 3º - Consideram-se, para os fins desta lei:
I - patrocínio:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário para

a realização de projeto desportivo ou paradesportivo, com finalidade promocional e
institucional de publicidade;
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b)  o  pagamento  de  despesas  ou  a  utilização  de  bens,  móveis  ou  imóveis,  do
patrimônio  do  patrocinador,  sem  transferência  de  domínio,  para  a  realização  de
projeto;

II - doação:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário, bens

ou serviços para a realização de projeto, desde que não empregado em publicidade,
ainda que para divulgação do mesmo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingressos para evento esportivo por pessoa jurídica a
empregados  e  seus  dependentes,  ou  a  integrantes  de  comunidades  de
vulnerabilidade social;

III  -  proponente:  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  de  natureza
esportiva e sem escopo lucrativo, titular de projeto aprovado pela administração.

Art.  4º  -  Os  projetos  serão  submetidos  a  órgão  deliberativo  da  administração,
acompanhados  da  respectiva  documentação  e  orçamento,  conforme  disposição
regulamentar.

§ 1º - A aprovação de projetos somente terá eficácia após a publicação de ato oficial
contendo seu título, instituição responsável, montante da captação deferida para fins
de incentivo fiscal e respectivo prazo de validade.

§  2º  -  A  administração  acompanhará,  tecnicamente,  a  execução  de  projetos
previstos nesta lei, reportando eventuais fraudes às autoridades competentes.

§ 3º - A divulgação das atividades decorrentes de projetos deferidos, nos termos do
art.  1º,  mencionará  a  circunstância  do  incentivo  fiscal  concedido,  fazendo-se
estampar  o número desta lei  e  o  ícone representativo  da bandeira do Estado de
Minas Gerais.

Art.  5º - A prestação de contas à administração referente a projetos deferidos é
obrigação do proponente, conforme disposição regulamentar.

Art. 6º - Constituem infrações a esta lei:
I  -  receber  o  patrocinador  ou  o  doador  vantagem  ilícita,  em  decorrência  do

respectivo patrocínio ou doação;
II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente mediante fraude ou simulação

para auferir o incentivo previsto no art. 1º;
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III - desviar recursos provenientes de doações ou patrocínios para finalidade diversa
da fixada nos respectivos projetos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva objeto de
captação de recursos e incentivo fiscal;

V - violar quaisquer outros de seus dispositivos e respectiva regulamentação.
§ 1º - As infrações sujeitarão:
I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além de

acréscimos moratórios e outras cominações administrativas e penais aplicáveis;
II - o infrator ao pagamento de multa equivalente a duas vezes o valor da vantagem

irregularmente auferida.
§ 2º - O proponente será responsável, de modo solidário, com os demais partícipes,

na hipótese de fraude prevista no inciso I deste artigo.
Art. 7º - As receitas captadas em apoio a projetos desportivos e paradesportivos, na

forma  desta  lei,  com  o  respectivo  demonstrativo  de  origem  e  destino,  serão
divulgadas  na  rede  mundial  de  computadores  -  internet,  mensalmente,  em  sítio
próprio, gerido pela administração, conforme disposição regulamentar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Tem  por  escopo  este  projeto  de  lei  conceder  incentivo  fiscal  a

doadores e patrocinadores que, efetivamente, prestem apoio institucional a projetos
desportivos e paradesportivos no Estado.

Inspirado na Lei Federal nº 11.438, de 29/12/2006, que dispõe sobre incentivos e
benefícios  para  fomentar  as  atividades  de  caráter  desportivo  e  dá  outras
providências, necessitou o texto desta proposição, extensas alterações, levando em
conta  as  diferenças  existentes  entre  o  tributo  objeto  do  benefício  concedido  pela
União, a saber, o Imposto sobre a Renda, e, no presente caso, aquele em relação ao
qual se pretende conceder benefício análogo, no âmbito estadual, ou seja, o Imposto
sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Hão de ser consideradas as dinâmicas tributárias opostas, quanto aos respectivos
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tratamento  fiscal  e  recolhimento,  sendo  certo  que  o  primeiro  é  declarado  pelo
contribuinte,  enquanto  o  ICMS  incide  sobre  as  relações  de  comércio  e  serviços
específicos, podendo ser recolhido ou creditado na escrituração fiscal para oportuna
compensação, ora por seu contribuinte, ora por seu substituto tributário, nas inúmeras
hipóteses de incidência.

De difícil execução e fiscalização, o incentivo fiscal que ora se propõe dependerá
muito  de  sua  regulamentação  infralegal,  assim  como  de  rigorosa  disciplina  e
organização por parte dos proponentes de projetos desportivos ou paradesportivos e
de seus patrocinadores; contudo está lançado o alicerce de uma obra que, uma vez
concluída,  será de grande valia  para nosso Estado e de inestimável valor  para o
desporto e a inclusão social, beneficiando desportistas e paradesportistas das mais
diversas modalidades, origens, idades e condições sociais.

Ainda que, em sua prática, num breve porvir, a execução do incentivo autorizado
pelo poder público não venha a se demonstrar atraente bastante para o contribuinte,
tendo em vista as dificuldades existentes em face de perdas de arrecadação, guerra
fiscal,  isenções e incentivos já  adotados,  pode-se afirmar que a demonstração de
credibilidade por parte da administração,  aliada ao esforço das agremiações e ao
entusiasmo dos atletas, certamente contribuirá para o êxito dessa ação conjunta entre
Estado e sociedade.

De "todos fazendo um pouco" resulta a vitória das pretensões coletivas, trazendo
benefícios igualmente auspiciosos a todos.

Diante do exposto, invocamos nossos nobres 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 193/2015
Dispõe sobre  o limite  máximo de tempo de atraso permitido para  a entrega de

imóvel adquirido antes do término da obra.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece  regras  sobre  o  limite  máximo de tempo  de atraso
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permitido  para  o  fornecedor  entregar  imóvel  adquirido  pelo  consumidor  antes  do
término da obra.

Art.  2º  -  O  fornecedor  deverá  encaminhar  periodicamente  aos  adquirentes  de
unidades  de  imóveis  autônomas  de  cada  empreendimento  relatórios  informativos
sobre o andamento das obras, com intervalo máximo de cento e vinte dias.

Art.  3º - É permitido prazo de tolerância de cento e vinte dias a contar da data
pactuada em contrato para a entrega de imóvel adquirido antes do término da obra.

§  1º  -  O  fornecedor  deverá  informar  com  clareza  e  transparência  os  motivos
justificadores caso haja postergação do prazo estimado para conclusão da obra.

§  2º  -  O  fornecedor  deverá  informar  com  clareza  e  transparência  que  o  prazo
estimado para conclusão da obra poderá se estender além do prazo de tolerância do
caput deste artigo, desde que comprovados os motivos de caso fortuito e de força
maior ou culpa exclusiva dos consumidores.

Art. 4º - Se o consumidor já houver quitado o imóvel e o fornecedor não o entregar
no prazo mencionado no art.  3º  desta  lei,  o  fornecedor  arcará  com as seguintes
penalidades:

I - multa compensatória, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor até
então pago pelo consumidor, corrigido pelo mesmo índice de correção estabelecido
contratualmente, a partir do vencimento do prazo;

II  -  multa  moratória,  no  valor  correspondente  a  0,5% (meio  por  cento)  ao  mês,
calculado “pro rata dies”,  do valor até então pago pelo consumidor,  corrigido pelo
mesmo índice de correção do contrato, a partir do vencimento do prazo.

Parágrafo único - A quitação a que se refere o  caput abrange o financiamento de
eventual saldo remanescente entre o consumidor e a instituição financeira.

Art. 5º - Aplicam-se ao fornecedor que não cumprir as determinações desta lei, além
das sanções nela estabelecidas, as sanções administrativas e penais dispostas na
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor), sem prejuízo de outras dispostas na legislação em vigor.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de quarenta e cinco dias após a data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  O Estado de Minas Gerais  vem tendo uma demanda crescente no

ramo da construção civil,  sendo conhecidas por todos as significativas margens de
lucro  obtidas  por  construtoras  e  incorporadoras  em seus  empreendimentos.  Além
disso, prometer em contrato a entrega de coisa e não cumprir submete o contratante
aos ditames da legislação civil e processual civil  e dos direitos do consumidor em
qualquer tipo de contrato.

Também sabemos o que ocorre quando o comprador  atrasa quaisquer  de suas
obrigações: multas e juros são imediatamente computados e incorporados aos seus
débitos.

A Constituição Federal, conforme prevê o art. 24, VIII, confere também às unidades
federativas da União a prerrogativa de legislarem sobre a responsabilidade por dano
ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, dispõe que a política nacional
das  relações  de  consumo tem  por  objetivo  o  atendimento  das  necessidades  dos
consumidores e o respeito à sua dignidade, inclusive a proteção de seus interesses
econômicos, a transparência e harmonia nas relações de consumo, reconhecendo
sua vulnerabilidade e a possibilidade de tutela jurisdicional do Estado em sua defesa.
Nesta esteira, o art.  39 veda ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras
práticas abusivas, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou
deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Assim, espero contar  com o apoio dos ilustres  parlamentares 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 194/2015
Dispõe sobre a realização, pela rede pública e conveniada de saúde do Estado, dos

exames constantes nos editais de concursos públicos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  garantida  aos  convocados  para  empregos  públicos  no  Estado  a
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realização gratuita, pela rede pública e conveniada de saúde, de todos os exames
médicos admissionais constantes no edital do concurso público.

§ 1° - Aos candidatos em concursos públicos também será garantida a realização
dos exames médicos quando o edital exigir sua apresentação durante o processo de
seleção.

§ 2° - O disposto no caput deste artigo será válido para concursos para provimento
de vagas na administração pública direta e indireta do Estado.

Art. 2º - O Poder Executivo promoverá a organização da rede pública e conveniada
de  saúde  de  forma  a  disponibilizar  os  serviços  necessários  para  realização  dos
exames  dos  candidatos e  convocados,  sem prejudicar  a assistência  à saúde dos
usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.  3º  -  Os  exames  médicos  deverão  ser  realizados  de  forma  a  permitir  o
cumprimento a termo, pelo convocado ou candidato, dos prazos estabelecidos pelo
edital do concurso público.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Os  editais  dos  concursos  públicos  no  Estado,  em  muitos  casos,

determinam a apresentação de exames médicos, ora admissionais, ora anteriores à
realização de alguma etapa do certame. É notório que a apresentação de todos os
exames gera  um alto custo para os  candidatos,  uma vez que os prazos da rede
pública não se compatibilizam com aqueles dos editais.

A exigência de apresentação dos resultados dos exames médicos acaba por excluir
do  processo  de  seleção  aqueles  que  não  disponham  dos  recursos  financeiros
necessários.  Ocorre  que  a  forma  de  seleção  disposta  no  inciso  II  do  art.  37  da
Constituição  Federal  deve  observar  o  princípio  da  isonomia.  Nesse  sentido,  esta
proposição  tem  o  objetivo  de  conferir  maior  igualdade  de  condições  para  os
candidatos  nos  concursos  públicos,  uma vez  que  a  simples  isenção  da  taxa  de
inscrição, conforme prevê o art. 11 da Lei nº 8.112, de 1990, não possui razão de ser
se eles forem obrigados a dispor de um valor muito superior para a realização de
exames médicos. O tema já foi alvo de preocupação do governo de São Paulo em
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2010,  quando resolveu arcar  com os custos dos 13 exames que os candidatos a
professor do Estado teriam de apresentar.

Dessa forma, solicito 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 195/2015
Institui a Comenda Marta Nair Monteiro e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda Marta Nair Monteiro, que tem como finalidade

homenagear mulheres que se tenham destacado na luta pela emancipação feminina
no Estado e na luta pelos direitos humanos.

Art.  2º  -  A  Comenda  Marta  Nair  Monteiro  será  concedida  anualmente  pelo
governador do Estado, em cerimônia realizada no mês de março, em comemoração
ao mês da mulher.

Art. 3º - A relação das agraciadas, em número máximo de vinte, será publicada por
decreto e deverá conter o nome completo, a qualificação e os dados biográficos das
indicadas, além dos serviços por elas prestados.

Art. 4º - As agraciadas com a comenda receberão medalha e diploma assinado pelo
governador do Estado e pelo presidente da Assembleia Legislativa, de acordo com o
cerimonial estabelecido pelo Regimento Interno.

§ 1º - As indicações obedecerão a uma relação paritária entre o Poder Executivo e
o Poder Legislativo.

§ 2º - Nas indicações feitas pela Assembleia Legislativa serão contempladas, na
medida do possível, as representações partidárias existentes e as deputadas.

§ 3º  -  O nome das  agraciadas,  com sua identificação e  suas realizações,  será
inscrito em livro especial de registro em ordem cronológica.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
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Justificação: A instituição da Comenda Marta Nair  Monteiro visa homenagear as
mulheres mineiras que engrossaram a trincheira na luta pela emancipação da mulher
mineira.  Essa  comenda  visa  homenagear  primeiramente  a  companheira  e  ex-
deputada estadual Marta Nair Monteiro.

Nascida  em  Candeias,  no  dia  24/12/1913,  Marta  Nair  Monteiro  foi  professora
primária, orientadora e diretora de escola. formada em Administração Escolar pelo
Instituto de Educação de Belo Horizonte, desempenhou os cargos de vice-presidente,
presidente e conselheira da Associação das Professoras Primárias de Minas Gerais.
Em 1959, quando exercia a presidência da associação, liderou a primeira greve de
professoras deflagrada no Brasil, com o objetivo de alcançar melhoria salarial para a
classe.  Desempenhou,  também,  as  funções  de  3ª-secretária  (1962)  e  de  vice-
presidente  (1966)  da  Confederação dos  Professores  Primários  do  Brasil.  Eleita  a
primeira  mulher  deputada  estadual  pelo  PDC,  em  1962,  foi  líder  da  bancada  do
partido  (1964-1966).  Marta  foi  uma  das  guerreiras  que  passou  por  esta  Casa
Legislativa.  Ela  se  foi,  mas  sua  voz  ainda  ressoa  nesta  Assembleia  através  da
bancada feminina. Aprovar este projeto de lei é não deixar que a tocha da liberdade
se  apague  em  nosso  estado,  ao  homenagear  outras  mulheres  que  lutam  e
continuarão lutando pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.

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

PROJETO DE LEI Nº 196/2015
Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência de efetuar a compra de ingressos

na internet.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  sítios  eletrônicos  que  realizam  a  comercialização  de  ingressos  na

internet  para  shows,  espetáculos,  peças  teatrais,  exibições  de  filmes  e  outras
atividades recreativas e culturais não poderão impor nenhuma forma de limitação na
venda on-line de ingressos às pessoas com deficiência.

Art.  2º - A comprovação da existência de deficiência para qualquer fim somente
poderá ser exigida no momento do acesso aos locais de realização das atividades
mencionadas no caput do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei em comento tem como objetivo maximizar o exercício

dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência, buscando sua efetiva
integração social, em consonância com a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989, que
dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência.

Atualmente, as pessoas com deficiência sofrem com indevidas limitações quando
buscam  efetuar  a  compra  de  ingressos  pela  internet  para  atividades  culturais  e
recreativas, uma vez que muitos sites não permitem que essa comercialização se
faça no próprio ambiente virtual. Verifica-se que, em inúmeras situações, a pessoa
com deficiência só consegue efetuar a compra através de telefone indicado no próprio
site, o que, sem sombra de dúvida, viola seu direito de ser tratada da mesma forma
como os demais cidadãos.

Não há justificativa válida para que a pessoa com deficiência não possa efetuar a
compra de ingressos no próprio site que os comercializa. Trata-se de comportamento
discriminatório que deve ser combatido de forma veemente pelo poder público.

Por outro lado, o projeto de lei em questão busca impedir que a necessidade de
comprovação  da  deficiência  justifique  eventual  limitação  da  comercialização  na
modalidade  on-line.  Caso  haja  necessidade  de  se  comprovar  a  existência  da
deficiência, seja para qual fim for, tal procedimento somente se dará no momento do
acesso aos eventos mencionados no art. 1º.

Com essa medida, o poder público dará mais uma contribuição para a preservação
dos valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do
respeito à dignidade da pessoa humana e do bem-estar das pessoas com deficiência.

- 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 197/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais e clínicas de saúde particulares

manterem painéis com os nomes dos médicos plantonistas, o quantitativo por área de
atuação e os horários de entrada e saída, para manter informados os usuários.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais e clínicas de saúde particulares situados no Estado de Minas

Gerais estão obrigados a manter, em locais de fácil visualização, painéis eletrônicos
onde estejam registrados os nomes dos médicos que se encontrem de plantão.

Parágrafo único - Os painéis mencionados no caput deste artigo deverão conter os
nomes dos médicos que se encontrem de plantão seguidos de seus quantitativos,
agrupados por área de atuação, e os respectivos horários previstos para sua entrada
e saída.

Art. 2º - As informações constantes dos painéis eletrônicos referidos no art. 1º desta
lei deverão ser claras, de modo a facilitar o controle pelos usuários das prestadoras
particulares de serviços de saúde no Estado.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de cento e oitenta dias para que os hospitais e
clínicas particulares mencionados no art. 1º  caput se adaptem às disposições desta
lei.

Art. 4º - As infrações às disposições contidas nesta lei acarretarão aos responsáveis
a  imposição  de  multa  no  valor  de  dez  salários  mínimos,  dobrada  em  caso  de
reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: O presente projeto de lei trata da obrigatoriedade de os hospitais e as

clínicas  particulares  de  saúde  manterem  painéis  com  os  nomes  dos  médicos
plantonistas,  o respectivo  quantitativo  pelas  suas áreas de atuação e  horários  de
entrada e saída, para manter informados os seus usuários.

Deste modo, será dada transparência às relações de consumo entre os usuários e
as entidades prestadoras de saúde particulares, de modo a cumprir com o princípio
da transparência, que se encontra positivado em nosso ordenamento jurídico no art.
6°, III, da Lei nº 8.078, de 1990, pelo qual se assegura ao consumidor a plena ciência
da exata extensão das obrigações assumidas perante o fornecedor de serviços. E,
sendo  assim,  deve  o  fornecedor  transmitir  efetivamente  ao  consumidor  todas  as
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informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de
maneira clara, correta e precisa.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação este 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 198/2015

Dispõe sobre a proibição de fabricação de bebidas sem álcool acondicionadas em
recipientes  similares  aos  de  bebidas  alcoólicas  e  que  tenham  como  público-alvo
crianças e adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no Estado a fabricação e a comercialização de bebida sem

álcool acondicionada em recipiente similar ao de bebida alcoólica e que tenha como
público-alvo crianças e adolescentes.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, pessoa física
ou jurídica, às sanções de natureza civil e criminal aplicáveis à espécie.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  Empresas  fabricantes  de  bebidas  estão  colocando  no  mercado

bebidas  gaseificadas  sem  álcool,  acondicionadas  em  recipientes  que  imitam  o
tradicional  champagne ou  outras  bebidas  espumantes,  tendo  como  público-alvo
crianças e adolescentes.

Ao disponibilizar um produto para o público infanto-juvenil e fazer analogia àquele
que  contém  álcool,  destinado  aos  adultos,  acaba-se  induzindo  crianças  e
adolescentes  ao  consumo  do  álcool,  ajudando,  dessa  maneira,  a  formar
precocemente futuros consumidores de bebidas alcoólicas.

Casos semelhantes, como os cigarros de chocolate e armas de fogo de brinquedo,
foram retirados do mercado há vários anos por estimular o consumo indevido.

Especialistas  na  área  da  psicologia  entendem  que  incentivar  o  consumo  de
produtos próximos da realidade adulta cria uma necessidade que a criança não tem.
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Estudos  técnicos  desenvolvidos  por  diversas  entidades  demonstram  que  a
probabilidade de males ligados ao consumo de bebidas alcoólicas na vida adulta é
cerca de 50% mais alta para pessoas que começaram a beber antes dos 15 anos de
idade, em comparação com os que optam pela abstinência até os 18 anos ou mais.

Os  mesmos  estudos  indicam  que  há  uma  importante  mudança  cultural  e
comportamental  entre gerações,  e a sociedade tornou-se mais permissiva,  com a
multiplicação de oferta de tipos, tamanhos e preços de bebidas e da sua promoção
mais sofisticada e envolvente na mídia.

Segue abaixo publicação do jornal “Estado de São Paulo”,  do dia 8/11/2013, de
autoria das jornalistas Nayara Fraga e Alexa Salomão, que ilustra a disputa judicial
que vem ocorrendo em torno desta matéria.

“Cereser trava disputa judicial para manter o Spunch
A Cereser começou a colocar nas prateleiras dos supermercados, pelo terceiro ano

consecutivo,  uma  bebida  para  crianças  que  vem  em  garrafas  idênticas  às  de
champanhe, revestida com personagens do imaginário infantil. O produto, batizado de
Spunch, faz espuma como o champanhe, mas não tem álcool. Apesar de ser descrito
pela  empresa  como  um  inocente  suco  gaseificado,  para  a  garotada  brindar  em
momentos especiais, está na mira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
desde 2011.

No dia 27 de dezembro desse ano, o órgão recomendou à Cereser a retirada do
produto do mercado, por entender que ele apresenta para as crianças o mundo das
bebidas alcoólicas. Na ocasião, a empresa respondeu que o Spunch já estava sendo
retirado, pois se tratava de uma bebida com venda sazonal para as festas de fim de
ano.

Mas, no Natal de 2012, ele retornou às prateleiras. A Defensoria, então, ajuizou
uma ação civil pública para interromper a comercialização do produto em fevereiro de
2013. Julio Grostein, defensor responsável pela ação, diz que, no entendimento do
órgão, a bebida, ainda que não contenha álcool, está embalada como espumante,
posicionada no supermercado no setor de bebidas alcoólicas e, por ter personagens
de historinhas em quadrinhos e de desenhos animados estampados no rótulo, é um
convite ao consumo futuro do álcool. Essa ação está, em grande parte, baseada em
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laudo psicológico que demonstra que essa bebida apressa o incentivo ao consumo do
álcool.

Nos últimos dois anos, personagens como Mickey, Minnie e os Carros, do filme da
Disney, apareceram no rótulo. Era uma parceria de licenciamento da Cereser com a
Walt Disney Company Brasil.  Agora, nas versões encontradas pela reportagem no
supermercado, estão Penélope Charmosa, Super Homem e Batman.

Além da ação civil  pública, a Defensoria entrou com uma liminar pedindo que o
produto fosse recolhido das prateleiras enquanto o processo está em curso. A juíza
Patrícia Prado negou o pedido. Entre outros argumentos, ela alega ser sabido que o
consumo  de  alimentos  e  bebidas  por  crianças  e  adolescentes  deve  ser  sempre
acompanhado, orientado pelos responsáveis, de modo que caberá a eles orientar as
crianças sobre o consumo de produto em questão. Ela também afirma, em decisão
publicada em abril de 2013, que o próprio nome do produto - que faz alusão ao termo
Disney, sabidamente voltado ao público infantil - torna questionável a possibilidade de
confusão com bebidas destinadas apenas a adultos.

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça também entendeu que o produto não
precisa  ser  retirado  dos  supermercados  por  enquanto.  Somente  seria  cabível  a
imediata retirada do produto se comprovado o desvio de comportamento das crianças
em decorrência do acesso a produtos similares aos destinados ao público adulto.
Além disso, um despacho de julho de 2012 afirma que o parecer psicológico que a
Defensoria  trouxe é  insuficiente  para  formar  o  convencimento  de  que  tal  produto
poderia induzir ao consumo de bebidas proibidas para menores.

O  caso  não  está  encerrado.  Agora  começa  a  fase  em  que  o  defensor  deverá
apresentar  novos  laudos  com  consequências  nocivas  da  bebida  e  reforçar  o
argumento de que ela também embute publicidade abusiva. A Cereser, por sua vez,
poderá reforçar os argumentos de que a bebida está de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor. Para a empresa, o produto é lícito e de forma alguma ameaça
a saúde e a integridade das crianças.

Prateleiras  de  supermercados,  com  a  bebida  destinada  às  crianças,  em
embalagens semelhantes e ao lado de bebidas destinadas a adultos.”

*  -  As  figuras  ilustrando  a  bebida  destinada  às  crianças  em  embalagens
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semelhantes  e  ao  lado  de  bebidas  destinadas  a  adultos,  em  prateleiras  de
supermercado, foram publicadas no Diário do Legislativo, de 6.3.2015.

Dessa  forma,  demonstrada  a  relevância  da  matéria  tratada  nesta  proposição,
solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para sua aprovação.

- 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 199/2015
Restringe a venda de material e equipamento odontológico no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  a  comercialização  de  aparelhos  ortodônticos,  resinas

odontológicas, material para clareamento odontológico, equipamento odontológico e
demais produtos utilizados na realização de procedimentos odontológicos em locais
que não possuam a devida autorização de âmbito municipal, estadual e federal.

§ 1º  -  Os produtos listados no  caput  não poderão ser  comercializados em vias
públicas, mesmo por quem tenha permissão para venda de produtos em geral.

§  2º  -  Configurará crime hediondo,  de  acordo com a  Lei  nº  9.677,  de 1998,  o
estabelecimento que não tiver a licença da vigilância sanitária, fornecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e que fizer a venda em desacordo com o
disposto nesta lei.

Art. 2º - Somente poderá ser realizada a compra do material odontológico descrito
no  caput  do  artigo  anterior  por  profissionais  da  área  odontológica  devidamente
cadastrados no Conselho Regional de Odontologia - CRO.

Parágrafo único - O profissional a que se refere o caput deverá apresentar, no ato
da compra, documento que comprove sua habilitação junto ao CRO.

Art. 3º - Os pacientes poderão comprar material odontológico descrito no caput ao
art.  1º  desde que apresente  no  ato  da  compra  receita  odontológica  devidamente
assinada e carimbada pelo profissional.

Art. 4º - A instalação, a manipulação e a aplicação de materiais odontológicos são
atividades  exclusivas  dos  profissionais  inscritos  no  CRO,  ficando  vedada  a  sua
prática por aqueles que não possuem o cadastro.

Art. 5º - Aquele que vender os produtos descritos no art. 1º em desconformidade
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com a presente lei incorrerá nas penas dispostas no Código Penal.
Art. 6º - Esta lei deverá ser regulamenta pelo Poder Executivo em até seis meses

após sua entrada em vigor.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Através de reportagem do jornal  Bom Dia Brasil,  da Rede Globo de

Televisão,  veiculada  no  dia  18  de  fevereiro  deste  ano,  foi  possível  acompanhar
flagrante  no  centro  da  maior  cidade  do  país:  aparelhos  odontológicos  sendo
oferecidos no meio da rua do centro de São Paulo. O tratamento falso é usado sem
necessidade  por  adolescentes  que  compram  os  instrumentos  como  se  fossem
acessórios, simplesmente porque estão na moda.

De acordo com a reportagem, em pouco tempo o uso desses aparelhos instalados
sem orientação profissional adequada pode gerar problemas nas gengivas, arcada
dentária,  articulações,  perda  óssea  e  até  a  queda  dos  dentes.  Os  jovens  estão
usando os  aparelhos  como enfeites.  Em  muitos  casos,  eles  mesmos  instalam os
acessórios,  que  são  vendidos  sem  fiscalização  nenhuma  nas  ruas  de  comércio
popular.

As  redes  sociais  mostram  fotos  de  sorrisos  com  borrachas  coloridas  como  se
fossem acessórios e até ensinam como manusear os produtos. Em uma delas, dois
jovens colocam, eles mesmos, os aparelhos.

Todo  o  material  vendido  é  utilizado  em  tratamentos  específicos,  segundo
determinação e avaliação de um dentista.  Por isso, uma das recomendações dos
especialistas  é  nunca  comprar  produtos  odontológicos  sem  orientação  de  um
profissional. Caso contrário, os danos para os dentes podem ser irreversíveis, como
afirma na reportagem o Dr. Cláudio Miyake - Presidente do Conselho Regional de
Odontologia  de  São  Paulo:  “Perda  óssea;  perda  da  raiz  do  dente;  problema de
posicionamento dentário;  problemas de mastigação; problemas na articulação. Um
dano  muito  grande  à  saúde  de  quem  está  colocando  achando  que  aquilo  é  um
enfeite, uma moda; porém, está causando um sério dano à saúde bucal.”

Portanto, diante do exposto e levando em consideração a gravidade das condutas
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descritas  e  a  falta  de  legislação  para  regulamentar  a  venda  de  produtos
odontológicos,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  que  possamos
transformar esta proposta legislativa em diploma legal.

- 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 200/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura com lona dos vagões de trens de

carga que trafegam no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  É obrigatória  a cobertura com lona dos vagões de trens de carga que

transportem no Estado material poluente que possa ser espalhado com o vento.
Art. 2º - O descumprimento do disposto no artigo 1º sujeitará o infrator a multa de

100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por vagão irregular,
aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Veículos  ferroviários  de  carga trafegam por  diversos municípios  do

Estado transportando principalmente minério de ferro. Esse transporte é feito sem
nenhuma cobertura dos vagões, causando grande poluição atmosférica e riscos à
saúde da população, que fica exposta aos resíduos das cargas.

Por essa razão, em respeito ao meio ambiente e à saúde dos cidadãos de nosso
estado, apresento este projeto, que determina a cobertura de todos os vagões de
trens  de  carga  que  trafegarem  pelo  Estado  transportando  material  poluente  que
possa ser espalhado com o vento.

-  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 201/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento de estacionamentos pagos por

câmeras de segurança.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o monitoramento de estacionamentos pagos por câmeras de

segurança.
Art.  2º  -  As  imagens  geradas  pelas  câmeras  de  segurança  deverão  ser

armazenadas por um período mínimo de três meses.
Art. 3º - As imagens gravadas poderão ser requisitadas para fins de investigação

policial ou instrução de processo criminal ou cível.
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei gera a responsabilização cível da

pessoa física ou jurídica responsável pela exploração econômica do estacionamento,
em caso de danos materiais ao patrimônio do usuário do estacionamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É elevado o  número de reclamações  por  parte  de proprietários  de

veículos  usuários  de  estacionamentos  pagos  com  relação  a  eventuais  danos
ocorridos  durante  o  período  em  que  eles  deixaram  seus  veículos  nesses
estabelecimentos.

Mesmo  havendo  o  imediato  registro  da  ocorrência  junto  à  administração  dos
estacionamentos  pagos,  a  prática  mais  comum  adotada  por  esse  tipo  de
estabelecimento é a de alegar a preexistência do dano, como forma de se eximir da
responsabilidade  de  ressarcir  o  proprietário  pelo  dano  material  sofrido.  A
consequência é a necessidade de a pessoa física recorrer ao Judiciário para buscar o
ressarcimento justo pelo prejuízo sofrido. Nessa instância, o cidadão não só sofre
com a demora do Judiciário, como tem que arcar com diversos gastos (advogado,
custas, perícias, etc.), sem qualquer garantia de que o seu direito à indenização pelo
prejuízo  sofrido  seja  reconhecido.  Nessas  situações,  normalmente,  o  principal
problema é a produção da prova de que o dano material no veículo ocorreu durante o
período em que ele estava parado no estacionamento pago.

O objetivo desta proposição é inverter o ônus da prova. Caberá ao responsável pela
exploração  econômica  do  estacionamento  gravar,  por  meio  de  câmeras  de
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monitoramento,  o  movimento  de  veículos  e  pessoas  em  toda  a  área  de
estacionamento, sendo dele a responsabilidade por assumir o prejuízo material  do
usuário se, por qualquer motivo, ele não cumprir com a sua obrigação de assegurar
vigilância  eletrônica  do  estacionamento,  durante  todo  o  período  de  seu
funcionamento.

Subsidiariamente,  a  vigilância  eletrônica  do  estacionamento,  com  gravação  de
imagens,  permitirá  evitar  a  utilização  de  estacionamentos  pagos  como  área  de
armazenagem de veículos furtados.

Certo  de  que  os  ilustres  pares  concordarão  com  os  benefícios  que  advirão  da
normatização  da  matéria  contida  na  proposição,  espero  contar  com  o  apoio
necessário para sua aprovação.

- 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 202/2015
Estabelece a  obrigatoriedade  de  se  indicar,  quando  for  o  caso,  a  presença  de

agrotóxicos em produtos alimentares comercializados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de se indicar,  quando for o caso, a

presença de agrotóxicos em produtos alimentares comercializados no Estado,  em
suas formas de apresentação natural, processada parcialmente ou industrializada.

§  1º  -  A obrigatoriedade  prevista  no  caput é  válida  para  o  varejo,  atacado  e
indústria, ficando dispensados os restaurantes e estabelecimentos similares.

§ 2º - A indicação de que trata o caput deverá consistir na inscrição “produzido com
agrotóxico”, anotada:

I  -  no  rótulo  da  embalagem,  para  produtos  processados  parcialmente  ou
industrializados;

II - nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados
na sua forma natural, no atacado ou a granel.

Art. 2º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  O  art.  4º  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,

estabelece que a Política Nacional  de 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, a melhoria de sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo”.

No art. 6º, que estabelece os direitos básicos do consumidor,  está garantida, no
inciso I,  “a proteção da vida,  saúde e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”;
e,  no  inciso  III,  “a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e
serviços  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,
qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem”.

Partindo dessas premissas e em face da necessidade da efetivação da cidadania
também na área do consumo, apresento para apreciação do Parlamento de Minas
Gerais este projeto de lei, com a convicção de atender as demandas da sociedade,
que tem no parlamento a força de afirmação da cidadania e construção de relações
mais equilibradas e, por que não dizer, mais democráticas.

Em relação ao tema do consumo, é importante fazer cumprir a legislação e reforçá-
la com novas ações de proteção ao consumidor, visto que o Brasil está gerando mais
oportunidades de trabalho e aumentando a renda e o acesso ao consumo de bens e
serviços.

Por outro lado, a garantia de uma alimentação saudável tem sido cada vez mais
uma busca da sociedade brasileira. A ciência médica e nutricional evolui cada vez
mais, comprovando que a saúde humana está diretamente relacionada aos hábitos
alimentares. Portanto, o alimento pode ser fonte de saúde ou de doença.

Assim,  diante  do  impacto  dos  agrotóxicos  na  saúde  humana,  comprovado  por
inúmeras pesquisas epidemiológicas que relacionam a exposição a eles com câncer,
problemas hormonais, anomalias genéticas e doenças crônicas do sistema nervoso,
entre outras, apresentamos este projeto de lei.

Este é um debate importante, que diz respeito à saúde humana, animal e ambiental.
Com este projeto, estamos reafirmando a busca da transparência e atendendo ao
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direito básico do consumidor de ter  todas as informações que possam auxiliar  na
tomada de decisões que lhe dizem respeito.

Espero contar com o apoio dos deputados e deputadas desta Casa para, mais uma
vez, caminharmos ao encontro dos anseios da sociedade, que exige transparência e
respeito a seus direitos.

- 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 203/2015
Determina que as óticas localizadas no Estado forneçam o certificado de qualidade

e garantia do fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As óticas localizadas no Estado ficam obrigadas a fornecerem aos seus

clientes o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes e dos óculos
expostos à venda.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  art.  1º  sujeitará  os  infratores  às  seguintes
penalidades:

I - multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais);

II - multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, em caso de reincidência;
III - suspensão do alvará de funcionamento e fechamento do estabelecimento até o

cumprimento dos dispositivos legais, na 3ª infração;
IV - suspensão definitiva do alvará de funcionamento, no caso de nova infração.
Art.  3º  -  Esta lei  entra em vigor  no prazo de noventa dias  após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O projeto pretende inibir  a  venda de produtos falsos,  que não têm

certificado  de  qualidade  e  garantia  do  fabricante,  tais  como  óculos  e  lentes  de
contato.

Um dos objetivos principais é preservar a visão de quem necessita utilizar lentes
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corretivas,  pois  os  produtos  falsificados  ocasionam,  com  o  uso  contínuo,  graves
lesões, podendo inclusive levar à cegueira definitiva.

Diante do exposto e da relevância da matéria, apresentamos a presente propositura
para apreciação 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 204/2015
Dispõe  sobre  a  proibição  de  cobrança  diferenciada  por  supermercados,

hipermercados e estabelecimentos congêneres na venda de bebidas geladas e em
temperatura ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os supermercados, hipermercados e estabelecimentos comerciais

congêneres proibidos de cobrar preço diferenciado na venda de bebidas geladas e
em temperatura ambiente.

Art. 2º - Na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei, ficará o proprietário
do local sujeito à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais)  a  5.000  (cinco  mil)  Ufemgs,  graduada  de  acordo  com  a  capacidade
econômica do infrator e dobrada em caso de reincidência, sem prejuízo das sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor - diz que é vedado ao comerciante exigir vantagem excessiva
em determinado tipo de venda e elevar  preços de produtos e serviços sem justa
causa. Entidades de defesa do consumidor argumentam que é crescente o número
de contestações pela diferença entre os valores de cervejas e refrigerantes gelados e
os daqueles nas gôndolas.

O supermercadista explica a diferença em função dos custos que tem com energia
elétrica, mas sabemos que os custos da energia são bem inferiores às diferenças nos
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preços.  Em  alguns  casos,  a  lacuna  de  valores  entre  o  produto  em  temperatura
ambiente  e  o  gelado  chega  a  R$0,50.  Cerca  de  60%  da  receita  de  alguns
supermercados vêm de bebidas, e é possível ganhar em escala sem aumentar de tal
forma os preços. Além disso, as diferenças nos preços nem sempre são informadas
corretamente ao consumidor, que depois acabam prejudicados.

Deste  modo,  a  presente  proposição  visa  sanar  a  questão,  protegendo  os
consumidores de cobranças abusivas. 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 205/2015
Dispõe  sobre  a  educação  ambiental,  institui  a  Política  Estadual  de  Educação

Ambiental,  cria  o  Programa  Estadual  de  Educação  Ambiental  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Entendem-se por educação ambiental os processos através dos quais o

indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,  conhecimentos,  atitudes,
habilidades,  interesse  ativo  e  competência  voltados  para  a  conservação  do  meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua
sustentabilidade.

Art.  2°  -  A educação  ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da
educação estadual e nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art.  3°  -  Como  parte  do  processo  educativo  mais  amplo,  todos  têm  direito  à
educação ambiental, incumbindo:

I  -  ao  Poder  Executivo  promover  a educação ambiental  em todos  os  níveis  de
ensino, a conscientização pública e o engajamento da sociedade na conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;

II - às instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvam;
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III  -  aos  órgãos  integrantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável promover ações de educação ambiental integrada aos
programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa colaborar voluntariamente, de maneira
ativa e permanente,  na disseminação de informações e práticas educativas sobre
meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V  -  às  empresas,  aos  órgãos  públicos  e  aos  sindicatos  promover  programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo
sobre as suas condições e o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões
do processo produtivo no meio ambiente, inclusive sobre os impactos da poluição
sobre as populações vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI - às organizações não governamentais e aos movimentos sociais desenvolver
programas  e  projetos  de  educação  ambiental,  inclusive  com  a  participação  da
iniciativa  privada,  para  estimular  a  formação  crítica  do  cidadão,  voltada  para  a
garantia  de  seus  direitos  constitucionais  a  um  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado, transparência nas informações sobre a qualidade do meio ambiente e
fiscalização pela sociedade dos atos do Poder Executivo;

VII - à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores,
atitudes  e  habilidades  que propiciem atuação  individual  e  coletiva  voltada para  a
prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

Art. 4° - São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I -  o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas

múltiplas  e  complexas  relações,  envolvendo  aspectos  ecológicos,  psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;

III  -  o  incentivo à participação comunitária,  ativa, permanente e responsável,  na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV  -  o  estímulo  à  cooperação  entre  as  diversas  regiões  do  Estado,  em  níveis
microrregionais  e  macrorregionais,  com  vistas  à  construção  de  uma  sociedade
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ambientalmente  equilibrada,  fundada  nos  princípios  da  liberdade,  igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social e sustentabilidade;

V  -  o  fortalecimento  dos  princípios  de  respeito  aos  povos  tradicionais  e
comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o futuro
da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;
VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as tecnologias

menos poluentes;
VIII  -  o  fortalecimento  da  cidadania,  da  autodeterminação  dos  povos  e  da

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Art. 5° - São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II  -  a  concepção  do  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  considerando  a

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque
da sustentabilidade;

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a
interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia participativa e
as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a participação da comunidade;
VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VIII - a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos de vista local,

regional, nacional e global;
IX  -  o  reconhecimento,  respeito  e  resgate  da  pluralidade  e  diversidade  cultural

existentes no Estado;
X  -  o  desenvolvimento  de  ações  junto  a  todos  os  membros  da  coletividade,

respondendo às necessidades e aos interesses dos diferentes grupos sociais e faixas
etárias.

Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto da atuação direta tanto da
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prática pedagógica quanto das relações familiares e comunitárias e dos movimentos
sociais.

Art.  6°  -  A  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental  engloba  o  conjunto  de
iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e comunidades capazes de tornar
compreensível  a problemática ambiental  e  de promover  uma atuação responsável
para a solução dos problemas ambientais.

Art.  7º -  A Política Estadual  de Educação Ambiental  engloba,  em sua esfera de
ação, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino do Estado
e dos municípios,  de forma articulada com a União,  com os órgãos e instituições
integrantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável e com as organizações não governamentais com atuação em educação
ambiental.

Parágrafo único - As instituições de ensino básico, públicas e privadas, incluirão em
seus projetos  pedagógicos a dimensão ambiental,  de acordo com os  princípios  e
objetivos desta lei.

Art. 8º - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem
ser  desenvolvidas  nas  seguintes  linhas  de  atuação,  necessariamente  inter-
relacionadas:

I - educação ambiental no ensino formal;
II - educação ambiental não formal;
III - capacitação de recursos humanos;
IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
V - produção e divulgação de material educativo;
VI - mobilização social;
VII - gestão da informação ambiental;
VIII - monitoramento, supervisão e avaliação das ações.
Art. 9º - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a desenvolvida no

âmbito  dos  currículos  e  atividades  extracurriculares  das  instituições  escolares
públicas e privadas, englobando:

I - educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - formação técnico-profissional;
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III - educação para pessoas com deficiência;
IV - educação de jovens e adultos.
§ 1° - Em cursos de especialização técnico-profissional, em todos os níveis, devem

ser incorporados conteúdos que tratem da interação das atividades profissionais com
o meio ambiente natural e social.

§ 2° - A educação ambiental deverá ser desenvolvida como uma prática educativa
integrada,  contínua  e  permanente  em  todos  os  níveis  e  modalidades  do  ensino
formal.

Art. 10 - Devem constar dos currículos dos cursos de formação de professores, em
todos  os  níveis,  e  nas  disciplinas  os  temas  relativos  à  dimensão  ambiental  e  às
relações entre o meio social e o natural.

Art. 11 - Os professores em atividade na rede pública de ensino deverão receber
formação complementar  em  suas  áreas  de  atuação,  com o  propósito  de  atender
adequadamente ao cumprimento dos objetivos e princípios da Política Estadual de
Educação Ambiental.

Art. 12 - A autorização e a supervisão do funcionamento de instituições de ensino e
de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto
nos arts. 9º a 11 desta lei.

Art.  13  -  Entendem-se por  educação ambiental  não formal  as  ações e  práticas
educativas voltadas para a sensibilização da comunidade, a organização, mobilização
e participação da coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento da educação ambiental não formal,  o
Poder Executivo, nos níveis estadual e municipal, incentivará:

I  -  a  difusão,  através  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  de  programas  e
campanhas  educativas  e  de  informação  acerca  de  temas  relacionados  ao  meio
ambiente;

II - a ampla participação da escola e da universidade em programas e atividades
vinculados  à  educação  ambiental  não  formal,  inclusive  em  cooperação  com
organizações não governamentais;

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos de educação
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ambiental, inclusive em parceria com a rede estadual de ensino, as universidades e a
iniciativa privada;

IV  -  a  participação  de  empresas  e  órgãos  públicos  estaduais  e  municipais  no
desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental em parceria com
escolas, universidades e organizações não governamentais;

V - a sensibilização ambiental dos agricultores e trabalhadores rurais, inclusive nos
assentamentos rurais;

VI - o ecoturismo.
Art. 14 - A capacitação de recursos humanos consistirá:
I  - na preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão e de

educação ambientais;
II  -  na  incorporação  da  dimensão  ambiental  na  formação,  especialização  e

atualização de profissionais de todas as áreas;
III  -  na  formação,  especialização e atualização de profissionais  cujas  atividades

tenham implicações, direta ou indiretamente, na qualidade do meio ambiente natural
e do trabalho;

IV - na preparação e capacitação para as questões ambientais de agentes sociais e
comunitários, oriundos de diversos segmentos e movimentos sociais, para atuar em
programas,  projetos  e  atividades  a  serem  desenvolvidos  em  escolas  públicas  e
particulares e em comunidades.

§ 1° - Os órgãos estaduais de educação, por meio de convênio com universidades
públicas  e  privadas,  centros  de  pesquisa  e  organizações  não  governamentais,
promoverão a capacitação em nível regional dos docentes da rede pública estadual
de ensino.

§  2°  -  Anualmente,  os  órgãos  públicos  responsáveis  pelo  fomento  à  pesquisa
alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e experimentações em
educação ambiental.

Art.  15 - Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área de educação
ambiental priorizarão:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à incorporação da
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dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, nos diferentes níveis
e modalidades de ensino;

II - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à participação das
populações interessadas em pesquisas relacionadas à problemática ambiental;

III  -  a busca de alternativas curriculares e metodologias de capacitação na área
ambiental;

IV  -  a  difusão  de  conhecimentos,  tecnologias  e  informações  sobre  a  questão
ambiental;

V - as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material
educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para apoio às ações
previstas neste artigo.

Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser estimuladas à
produção  de  pesquisas,  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  e  à  capacitação  dos
trabalhadores e da comunidade, visando à melhoria das condições do ambiente e da
saúde no trabalho e da qualidade de vida das populações residentes no entorno de
unidades  industriais,  assim  como ao desenvolvimento  de  programas  especiais  de
formação  adicional  dos  professores  responsáveis  por  atividades  dos  ensinos
fundamental e médio.

Art.  16  -  Caberá às  Secretarias  Estaduais  de Educação e  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  propor,  analisar  e  aprovar  a  Política  e  o  Programa
Estadual de Educação Ambiental.

§ 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir  o Grupo Interdisciplinar de
Educação  Ambiental,  formado  por  representantes  dos  órgãos  de  meio  ambiente,
educação,  cultura,  ciência  e  tecnologia,  saúde,  trabalho,  universidades,  da
Assembleia Legislativa e de representantes de organizações não governamentais, o
qual terá a responsabilidade do acompanhamento da Política Estadual de Educação
Ambiental.

§ 2° - O Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental, além de exercer a função de
supervisão,  poderá  contribuir  na  formulação  da  política  e  programa de  educação
ambiental,  encaminhando suas propostas para  análise  e  aprovação da Secretaria
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Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
§  3°  - A coordenação  da  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental  deve  ser

efetivada  de  forma  conjunta  pelas  Secretarias  Estaduais  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável e de Educação.

Art. 17 - As escolas da rede pública estadual de ensino deverão priorizar em suas
atividades pedagógicas práticas e teóricas:

I - a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da comunidade na
identificação dos problemas e na busca de soluções;

II - a realização de ações de monitoramento e a participação em campanhas de
defesa do meio ambiente como reflorestamento ecológico, coleta seletiva de lixo e de
pilhas e baterias celulares;

III  -  as  escolas  situadas  na  área  de  entorno  do  Rio  São  Francisco  deverão
incorporar,  nos  seus  programas  de  educação  ambiental,  o  conhecimento  e
acompanhamento do Programa de Despoluição do Rio São Francisco;

IV  -  as  escolas  próximas  dos  rios,  lagoas  e  lagunas  deverão  adotar  em  seus
trabalhos pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação desses corpos hídricos.

Art. 18 - As escolas técnicas e de segundo grau deverão adotar em seus projetos
pedagógicos o conhecimento da legislação ambiental e das atribuições dos órgãos
responsáveis pela fiscalização ambiental.

Art.  19  -  As  escolas  situadas  nas  áreas rurais  deverão incorporar  os  seguintes
temas:

I - programa de conservação do solo;
II - proteção dos recursos hídricos;
III - combate à desertificação e à erosão;
IV - controle do uso de agrotóxicos;
V - combate a queimadas e incêndios florestais;
VI - conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias;
VII - conservação dos recursos hídricos.
Art. 20 - São atribuições do Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental:
I - a definição de diretrizes para implementação da Política Estadual de Educação

Ambiental;
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II - a articulação e a supervisão de programas e projetos públicos e privados de
educação;

III - o dimensionamento dos recursos necessários aos programas e projetos na área
de educação ambiental.

Art.  21  -  Os  municípios,  na  esfera  de  sua  competência  e  nas  áreas  de  sua
jurisdição,  definirão  diretrizes,  normas  e  critérios  para  a  educação  ambiental,
respeitados os princípios e objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental.

Art. 22 - A seleção de planos, programas e projetos de educação ambiental a serem
financiados  com  recursos  públicos  deverá  ser  feita  de  acordo  com  os  seguintes
critérios:

I - conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Política Estadual de
Educação Ambiental;

II  -  prioridade  de  alocação  de  recursos  para  iniciativas  e  ações  dos  órgãos
integrantes da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de organizações não governamentais;

III - coerência do plano, programa ou projeto com as prioridades socioambientais
estabelecidas pela Política Estadual de Educação Ambiental;

IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos recursos a serem
aplicados e o retorno social propiciado pelo plano, programa ou projeto proposto.

Parágrafo único - Na seleção a que se refere o  caput deste artigo, deverão ser
contemplados, de forma equitativa, os programas, planos e projetos das diferentes
regiões do Estado.

Art.  23  -  Os  programas  de  assistência  técnica  e  financeira,  relativos  a  meio
ambiente  e  educação,  em  nível  estadual,  devem  alocar  recursos  às  ações  de
educação ambiental.

Art. 24 - Será instrumento da educação ambiental, ensino formal e não formal a
elaboração de diagnóstico socioambiental, em nível local e regional, voltado para o
desenvolvimento  e  resgate  da  memória  ambiental,  do  histórico  da  formação  das
comunidades  ou  localidades  e  para  as  perspectivas  para  as  atuais  e  futuras
gerações.

Art.  25  -  Os  projetos  e  programas  de  educação  ambiental  incluirão  ações  e
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atividades  destinadas  à  divulgação  das  leis  ambientais  federais,  estaduais  e
municipais em vigor, como estímulo ao exercício dos direitos e deveres da cidadania.

Art. 26 - O Programa Estadual de Educação Ambiental contará com um Cadastro
Estadual  de  Educação  Ambiental,  no  qual  serão  registrados  os  profissionais,  as
instituições  governamentais  e  entidades  da  sociedade  civil  que  atuam  na  área
ambiental,  assim como as experiências,  os  projetos  e os  programas  que estejam
relacionados à educação ambiental do Estado de Minas Gerais.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias de
sua publicação.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Grandes descobertas em ciência e tecnologia são anunciadas a cada

dia. Em 100 anos de história, a ciência desenvolveu-se mais que em todo o resto da
história da humanidade: automóveis, aviões, viagens interplanetárias, transplantes de
órgãos, computadores e muitas outras novidades a cada momento. Este é realmente
um mundo de grandes e rápidas transformações, e nele a ciência aparece como um
dos mais fascinantes diálogos que a humanidade já travou. Mas, com todas essas
novidades, a humanidade está conquistando uma existência mais digna? Está mais
feliz? Diminuiu a miséria no mundo? Melhorou a qualidade do ar? Os rios e oceanos
estão mais limpos? Os habitantes das cidades vivem em harmonia entre si e com as
plantas e animais?

As modalidades de transformação e de desenvolvimento que a humanidade tem
adotado ao longo da história são depredadoras, de cunho fundamentalmente cruel,
na exploração da natureza e na exploração do homem pelo homem. Se pretendermos
construir um mundo para as gerações futuras, devemos mudar radicalmente nossas
ações.

Mas  será  possível  alguém  que  vive  e  foi  educado  para  este  mundo  atual,
efetivamente, tentar melhorar o mundo para gerações que não chegará a conhecer,
que estão muito longe, se não é capaz de ser solidário com as gerações presentes?
Será que as crianças que estão aqui pedindo dinheiro e comida nas ruas e não estão
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na escola não nos preocupam? É muito difícil acreditar que possamos ser solidários
com o futuro sem começar a construí-lo no presente. Os processos tecnológicos que
constroem o progresso presente conduzem a processos de contaminação e poluição,
e os recursos naturais estão se tornando escassos. A utilização de descartáveis, de
difícil  degradação,  está  se  tornando  cada  vez  maior,  produzindo  quantidades
gigantescas e crescentes de lixo.

A questão ambiental está se tornando cada vez mais urgente e importante para
toda a humanidade, pois o futuro depende da relação entre a natureza e o tipo de uso
que  a  humanidade  faz  dos  recursos  naturais  disponíveis.  À  medida  que  a
humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, surgem cada vez mais
conflitos.  O modelo de sociedade construído com a industrialização crescente e a
consequente  transformação  do  mundo  em  um  grande  centro  de  produção,
distribuição e consumo estão trazendo consequências indesejáveis, que se agravam
com muita rapidez.

Os problemas ambientais não se restringem à proteção da vida, mas também à
qualidade de vida. A injustiça social, que faz com que parte da população brasileira
tenha  baixa  qualidade  de  vida,  está  relacionada  diretamente  ao  modelo  de
desenvolvimento.  É  urgente  a  necessidade  da  mudança  de  mentalidade,  para
transformar a consciência das pessoas em direção à construção de um mundo mais
justo, digno e ecologicamente equilibrado. Essas mudanças são possíveis por meio
da  escola,  que  precisa  muito  mais  cultivar  comportamentos  do  que  transmitir
informações. Isto é, a escola deve oferecer condições para que o aluno compreenda
os fatos naturais e humanos de modo crítico e cultive atitudes que possibilitem viver
uma relação construtiva consigo mesmo e com o seu meio, colaborando para que a
sociedade seja justa e ambientalmente sustentável.

A principal  função do trabalho da escola com o tema “Educação ambiental”,  de
acordo  com  os  temas  transversais,  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  é  a
"contribuição para a formação de cidadãos plenos, capazes de decidirem e atuarem
sobre a realidade de modo ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e
global". Para que isso ocorra, é muito pouco informar e dar conceitos. É necessário
trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de
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habilidades e procedimentos. É um grande desafio.
A escola não está só nesta tarefa. Os padrões de comportamento da família, as

informações  e  as  opiniões  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação  de  massa
exercem especial influência nas crianças e, por extensão, na sociedade como um
todo. Infelizmente, de maneira geral, o discurso e a ideologia implícita nos meios de
comunicação  muitas  vezes  são  conflitantes  com  a  ideia  de  um  desenvolvimento
sustentado, de respeito ao meio ambiente. São propostos e estimulados consumismo,
desperdício,  violência,  egoísmo,  desrespeito,  preconceitos,  irresponsabilidade  e
outros.

Já ultrapassamos a marca de 5 bilhões de habitantes. É impressionante verificar
que há 3  mil  anos a  população mundial  era  de  apenas 6 milhões de habitantes.
Dentro  de  20  anos,  seremos  mais  de  8  bilhões.  Esse  aumento  populacional  em
escala  geométrica,  juntamente  com  a  péssima  distribuição  da  riqueza  e  o
consumismo extremo dos países desenvolvidos, tem transformado a raça humana em
uma ameaça aos demais seres do planeta. Nesse quadro, o Brasil está se tornando o
centro das atenções internacionais;  já conquistou o título de campeão mundial de
desmatamentos. São milhares de focos de destruição e devastação ambiental  por
todo o País. Ainda temos, de maneira muito forte, a concepção de que "animal é
bicho para se matar, e floresta é mato para se derrubar".

Apesar disso, aos poucos e muito lentamente a situação começa a se modificar
para  melhor.  Está  surgindo  uma  nova  filosofia  para  o  meio  ambiente.  Falar  em
educação ambiental não significa mais só proteger orquídeas, bromélias, árvores e
não matar jacarés e borboletas. Hoje é muito forte a ideia de um desenvolvimento
sustentado. Busca-se conciliar  desenvolvimento, preservação ambiental e melhoria
da qualidade de vida do ser humano. A educação ambiental, de maneira formal, não
pode ser definida como uma área especializada de conhecimento.  Transcende as
áreas formais de conhecimento trabalhadas na escola. É necessário que todos os
profissionais que atuam na escola, construindo o fazer pedagógico, se envolvam na
questão ambiental. É o futuro da vida no planeta Terra que está em jogo. Valores,
ética, cidadania,  amor  à vida e ao próximo, pluralidade cultural,  racionalização do
consumo,  higiene  e  saúde,  urbanização,  saneamento  básico,  sustentabilidade,
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diversidade biológica, ocupação do solo e muitas outras áreas são importantíssimas
para a realização de um bom trabalho.

O planeta Terra é um patrimônio de toda a humanidade, e, como tal, sua utilização
deve  estar  sujeita  a  regras  e  princípios  de  respeito  à  vida.  Portanto,  deve-se
considerar acima de tudo a máxima renovabilidade de seus recursos e as condições
de sustentabilidade dos diferentes ecossistemas. Portanto, para a escola, trabalhar
educação ambiental significa, antes de tudo, favorecer ao aluno o reconhecimento de
fatores  e  situações  que  realmente  produzam  felicidade  e  ajudá-lo  a  desenvolver
capacidade crítica em relação ao consumo de produtos, bens e serviços. Também é
igualmente  importante  desenvolver  no  aluno  o  senso  de  responsabilidade  e
solidariedade em relação a tudo que o cerca, de forma que aprenda a respeitar o
ambiente  e  as  pessoas  de  sua  comunidade.  A escola  é  fator  decisivo  para  a
aprendizagem de valores e atitudes. A escola é hoje não mais o segundo lar do aluno,
mas,  em um grande número de casos,  o primeiro e único lar  que ele tem a sua
disposição. Dessa forma, a escola constitui-se em um dos ambientes mais imediatos
do  aluno,  então  a  compreensão  das  questões  ambientais,  bem  como  o
desenvolvimento de hábitos e atitudes, passa a ocorrer primordialmente a partir do
cotidiano escolar.

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante
para  o  conjunto  da  sociedade,  pois  o  futuro  da  humanidade  e  do  planeta  Terra
depende da relação estabelecida entre a natureza e o homem. A educação ambiental
como um tema de preocupação mundial aparece pela primeira vez na conferência de
Estocolmo, na década de 70. Em 1977, em Tbilisi, ocorre a primeira conferência de
educação ambiental. É um marco de referência para todos os trabalhos realizados. O
princípio básico é que o ser humano precisa se apropriar  e transformar o mundo
natural. Não existe a possibilidade de não transformá-lo. O ser humano só consegue
transformar-se no decorrer dos tempos através de sua ação sobre a natureza. Ele
tem o direito e a necessidade de intervir na natureza. É um princípio cultural. Não
haveria cultura humana se o ser humano não tivesse feito intervenções na natureza.
Seríamos iguais aos pássaros, árvores ou outro ser vivo qualquer que não modificou
sua maneira  de  ser  e  de  viver  através  dos  tempos.  Ao mesmo tempo,  porém, é
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necessário  considerar  a  existência  de  limites  éticos  nesse direito  de  intervenção.
Portanto, o conceito de sustentabilidade direciona a ação humana para a viabilização
da  espécie  humana  na  Terra,  com  qualidade  e  harmonia.  O  grande  desafio  da
educação ambiental é ajudar a criar um homem mais humano. Que possa recuperar e
recriar a nós mesmos como seres humanos capazes de acreditarmos uns nos outros,
capazes  de  acreditar  que  a  transformação  do  mundo  ocorre  pela  intervenção
humana,  na  medida  em que construímos  essa transformação como pessoas  que
respeitam a vida e que buscam novas formas de unir e educar.

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

PROJETO DE LEI Nº 206/2015
Dispõe sobre a disponibilização de banheiros públicos adaptados para as pessoas

ostomizadas, nos locais que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os shoppings centers, centros comerciais e supermercados localizados no

Estado  ficam  obrigados  a  disponibilizar  banheiros  públicos  adaptados  para  as
pessoas ostomizadas.

Parágrafo único - Os banheiros deverão ser dotados das seguintes instalações:
I  -  toaletes  com  proporções  específicas:  vaso  sanitário  normal  ou  infantil,  com

anteparo  seco,  instalado  com  altura  equivalente  ao  abdômen  das  pessoas
ostomizadas, há aproximadamente 80cm do chão, fechado por uma bancada;

II - ducha higiênica instalada a 110cm do chão, do lado direito do vaso sanitário,
para lavagem ou troca da bolsa coletora;

III - lavatório para as mãos, colocado próximo ao vaso sanitário;
IV  -  espelho  fixado  na  parede  imediatamente  acima  do  vaso  sanitário,  para

inspeção das condições gerais do estoma;
V  -  suporte  para  fixação  de  papel  higiênico  colocado  próximo  e  em  altura

compatível com a do vaso sanitário;
VI - suporte para papel toalha;
VII - símbolo nacional da pessoa com deficiência, incluindo o símbolo nacional da



298
____________________________________________________________________________

pessoa ostomizada, colocado na entrada do banheiro, indicando que aquele sanitário
é uma instalação adaptada para pessoas ostomizadas.

Art.  2º  -  As  normas fixadas  nesta  lei  deverão incidir  sobre os  estabelecimentos
dispostos no  caput do artigo 1º com área bruta locável - ABL - superior a 2.000m²
(dois mil metros quadrados).

Parágrafo  único  -  Estarão  igualmente  obrigados  a  disponibilizarem  banheiros
públicos adaptados para as pessoas ostomizadas os cinemas, teatros, rodoviárias,
aeroportos, estádios de futebol e locais destinados à realização de festas, eventos e
shows, ainda que com ABL inferior à prevista no caput deste artigo.

Art.  3º  -  Na  regulamentação  desta  lei,  o  Poder  Executivo,  através  de  órgão
competente,  estabelecerá  os  prazos  e  critérios  para  que  sejam  realizadas  nas
edificações as adaptações necessárias e previstas, além de estabelecer penalidades
para o seu descumprimento.

Parágrafo único - As penalidades de que trata este artigo serão aplicadas em dobro,
em caso de reincidência.

Art.  4º  -  A fiscalização do cumprimento  do  disposto  nesta  lei  será  realizada  no
Estado pelo órgão competente.

Art. 5º - As despesas decorrentes para aplicação da presente lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Pessoas  ostomizadas  (colostomizadas,  ileostomizadas  ou

urostomizadas) são aquelas submetidas a intervenção cirúrgica para construção no
corpo  de  um  caminho  alternativo  para  comunicação  com  o  exterior,  visando  à
eliminação de fezes ou urina,  sendo tal  caminho denominado estoma. Em função
dessa característica, as pessoas ostomizadas estão incluídas no rol das pessoas com
deficiência, com base no art. 5º, do Decreto Federal nº 5.296, de 2004.

Assim  esclarecido,  destaca-se  que  esta  proposição  visa  garantir  às  pessoas
ostomizadas a acessibilidade aos sanitários públicos e de uso público localizados em
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shoppings centers, centros comerciais, supermercados, cinemas, teatros, rodoviárias,
aeroportos, estádios de futebol e locais destinados à realização de festas, eventos e
shows,  mediante  a  instalação  de  equipamentos  adequados  para  suas  práticas
higiênicas e que atendam a suas necessidades especiais.

Este  projeto de  lei  busca cumprir  as  disposições fundamentadas  na convenção
sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU e seu protocolo facultativo,
ratificados na forma do § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil, destacando-se aquelas que asseguram, promovem e protegem as condições
de acessibilidade das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e  à
cidadania plena e efetiva.

Cabe ressaltar que a construção de banheiros públicos adaptados para pessoas
ostomizadas não exige  nenhuma tecnologia  especial  e  sua instalação é  de baixo
custo, ainda mais se comparados os custos aos benefícios trazidos à dignidade da
pessoa ostomizada.

No que tange à competência e à iniciativa da proposição, pode-se afirmar que não
há óbice jurídico para o seu trâmite, porque a Constituição Federal estabelece em seu
art.  23º  a  competência  comum  dos  entes  federativos  para  cuidar  da  saúde  e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.

A cidade de Juiz de Fora, por exemplo, é considerada referência no atendimento à
pessoa  ostomizada.  Desde  1988,  conta  com  o  Centro  de  Atenção  à  Pessoa
Ostomizada,  vinculado ao Sistema Único  de Saúde,  o  qual,  além de distribuir  as
bolsas  coletoras  oferecidas  pelo  poder  público,  disponibiliza  profissionais
especializados, entre os quais enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. O centro
funciona  no  Departamento  de  Clínicas  Especializadas  PAM  Marechal  e  conta,
também, com um banheiro adaptado, vanguarda na região, construído a partir de um
modelo existente no site http://www.ostomizados.com, com referendo da Associação
Brasileira  de  Ostomizados  -  Abraso  -,  e  que  deve  servir  de  parâmetro  para  a
instalação dos banheiros adaptados em nosso estado.

Por conseguinte, solicitamos o apoio dos nobres pares para que este projeto de
extrema importância tramite de forma célere nesta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 207/2015
Permite o acompanhamento de pacientes menores de idade por responsável nos

procedimentos  médicos  realizados  nos  setores  de  urgência  e  emergência  dos
hospitais públicos e privados localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica permitido o acompanhamento  de pacientes menores de idade por

responsável  nos  procedimentos  médicos  realizados  nos  setores  de  urgência  e
emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde regulamentará esta lei e determinará a
faixa etária dos pacientes por ela beneficiados.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é assegurar a pais ou responsáveis o

direito de acompanhar a criança menor de idade, com faixa etária a ser definida pela
Secretaria de Estado de Saúde, na realização de procedimentos médicos em setores
de urgência e emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado.

Também  visamos  com  este  projeto  a  dar  mais  segurança  aos  profissionais  da
saúde e aos pais de menores de idade ou aos responsáveis por eles, evitando casos,
como o que chocou a sociedade recentemente, em que um bebê de 2 meses de
idade,  atendido  em  um  grande  hospital  infantil  em  São  Paulo,  com  suspeita  de
meningite, supostamente teve as pernas e duas costelas fraturadas quando afastado
dos pais para a realização de um procedimento para coleta de líquor,  líquido que
envolve o cérebro e a medula espinhal.

Entendemos que esta é uma medida de grande relevância social, razão pela qual
peço o apoio aos meus 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.
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PROJETO DE LEI Nº 208/2015
Torna obrigatória a divulgação do serviço Viva Voz 132, do governo federal, que

orienta e informa sobre uso de drogas e prevenção.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de saúde públicos e privados, delegacias de

polícia e centros de atendimento social do Estado obrigados a divulgar o serviço Viva
Voz 132, do governo federal.

§ 1º - O serviço Viva Voz 132 orienta e informa sobre os riscos do uso indevido de
drogas  e  seus  efeitos  no  organismo,  além  de  auxiliar  na  busca  de  locais  para
tratamento.

§ 2º - Os avisos deverão ser feitos com cartazes, placas ou adesivos, com texto
informativo sobre:

I - o telefone de atendimento 132;
II  -  o  tipo  de  serviço  prestado pelo  teleatendimento:  orientações  e  informações

sobre a prevenção e o uso de drogas e auxílio para busca de locais para tratamento;
III - regime de atendimento: vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.
§ 3º  -  A divulgação a que se refere o  caput deste artigo se dará por  uma das

seguintes formas:
I - pela fixação de cartaz em local visível a que o público tenha acesso;
II - pela impressão nos veículos de propriedade dos estabelecimentos;
III  -  pela  inclusão,  em  todas  as  peças  publicitárias  contratadas  pelos

estabelecimentos, quer para imprensa escrita,  falada, televisiva, quer por qualquer
outro meio de publicidade, como folhetos, cartazes;

IV - pelo endereço eletrônico dos estabelecimentos.
§  4º  -  A divulgação,  ora  tornada  obrigatória,  deverá  merecer,  em qualquer  das

formas previstas no § 3º, o necessário destaque, em termos de tamanho, tipo de letra
e localização.

Art. 2º - O descumprimento desta lei implicará nas seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - em caso reincidência nos estabelecimentos públicos de saúde, nas delegacias

de  polícia  e  nos  centros  de  atendimento  social  da  rede  pública  estadual,  o
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responsável pela instituição ficará sujeito a sanções administrativas;
III  -  em  caso  de  reincidência  em  estabelecimentos  de  saúde  e  centros  de

atendimento social particulares, estes não poderão firmar convênio ou contrato com o
governo  do  Estado  pelo  período  de  dois  anos,  a  contar  da  data  da  segunda
advertência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O serviço Viva Voz do governo federal já atendeu mais de 26,4 mil

pessoas, por meio de ligações gratuitas para o número 132, prestando orientações e
informações sobre os riscos do uso de drogas e seus efeitos no organismo, bem
como oferecendo auxílio para a busca de locais de tratamento.

Com o atendimento em horário integral, houve um aumento de 85% no número de
pessoas atendidas. A maioria é de homens com mais de 35 anos, ensino fundamental
incompleto, solteiro e renda de até cinco salários mínimos.

Segundo a página eletrônica do programa, a maioria das ligações são feitas pelos
próprios usuários de drogas (49%) ou familiares (23%), em busca de informações
(42%) ou para solicitar material informativo (12%), além de questionar sobre locais de
atendimento (11%). Do total de atendimentos prestados, 9.586 pessoas (36%) não
sabiam  onde  buscar  qualquer  tipo  de  ajuda,  internação  ou  esclarecimento  sobre
drogas antes de entrar em contato com o Viva Voz.

Entre as pessoas que procuraram o serviço Viva Voz e identificaram o local  de
origem (18.179), a maioria é do estado de São Paulo (2.938), seguido pelo Rio de
Janeiro (1.994), Rio Grande do Sul (1.899), Minas Gerais (1.779) e Bahia (1.428).

É  preciso  ampliar  o  acesso  à  informação  sobre  o  serviço  Viva  Voz  para
dependentes de  drogas e seus familiares  buscarem ajuda com maior  facilidade e
precisão. Assim, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Prevenção e Combate às
Drogas para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 209/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  identificação  dos  frequentadores  de  casas

noturnas e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam as casas noturnas,  danceterias,  boates  e  similares  obrigadas  a

instalar equipamento de gravação fotográfica de documento, a fim de identificar os
frequentadores.

§ 1º  -  O equipamento deve ser  dotado de mecanismo que grava a imagem do
documento de identidade, registrando o nome, a foto dos frequentadores, o dia e a
hora do acesso.

§ 2º - Não será permitida a entrada de pessoas sem a devida apresentação de
documento oficial de identidade, contendo foto.

§ 3º - Em caso de conflito nas dependências dos estabelecimentos previstos no
caput deste  artigo,  as  informações  gravadas  no  termos  do  §  1º  deverão  ser
preservadas, a fim de instruírem eventual inquérito policial,  administrativo ou ação
judicial.

§ 4º - O uso indevido das imagens coletadas sujeitará o infrator às penalidades
administrativa, civil e criminal previstas na legislação em vigor, bem como à multa de
10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 2º - As casas noturnas ficam obrigadas a manter listas contendo o nome e a
foto de frequentadores baderneiros, que costumam promover brigas no interior dos
estabelecimentos ou na fila de entrada.

§ 1º - As listas citadas no caput deste artigo devem ser atualizadas periodicamente
e informadas às autoridades policiais.

§ 2º - As casas noturnas ficam proibidas de divulgar a relação dos baderneiros, mas
poderão trocar  informações entre  si  através  de  rede  computadorizada,  ou  não,  e
manter  cadastros  em  bancos  de  dados,  bem  como  ficam  obrigadas  a  fornecer,
quando  solicitados  formalmente,  as  respectivas  listas  e  dados  às  autoridades
competentes:

I - delegado da circunscrição policial onde ocorreu o fato;
II - delegado responsável pelo inquérito policial;
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III - comandante-geral da Polícia Militar;
IV - chefe da Polícia Civil;
V - secretário de Estado de Defesa Social;
VI - membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.
§ 3º - As casas noturnas poderão impedir a entrada, bem como solicitar a retirada

de baderneiros, constantes ou não no cadastro.
§  4º  -  No  caso de briga  ou  conflito  que resulte  em lesão corporal  ou  prejuízo

material,  as  casas  noturnas  poderão  solicitar  a  permanência  dos  envolvidos  no
interior do estabelecimento até a chegada de autoridade policial.

Art. 3º - Para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º, as casas noturnas
terão o prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem esta lei estarão sujeitos a multa
no valor de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
dobrada no caso de reincidência.

Art. 5º - Identificada a presença de baderneiros constantes nas listas dentro das
dependências das casas noturnas, os proprietários poderão solicitar a presença de
força policial para sua retirada, devendo a solicitação ser atendida prontamente pelos
policiais.

Art. 6º - Às casas noturnas, bem como a seus frequentadores fica assegurado o
direito à indenização, nos termos da lei civil, a ser arcada pelos baderneiros ou seus
responsáveis legais, em decorrência de prejuízos materiais e danos físicos causados.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por finalidade aperfeiçoar os mecanismos de controle

e identificação dos baderneiros, que têm deixado um rastro de violência em casas
noturnas.  Alguns  estabelecimentos  já  dispõem  de  listas  com  os  nomes  dos
responsáveis por brigas e tumultos. No entanto, o controle ainda é feito pelo método
manual, sujeito a falhas e incorreções.

A gravação digital dos documentos de identidade contribui para a elaboração de um
cadastro único dos chamados  pitboys,  que assim ficarão impedidos de entrar nas
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boates. Da mesma forma, a medida servirá para eliminar a certeza da impunidade
que  encoraja  os  arruaceiros.  Muitos  nem  chegam  a  ser  identificados  durante  o
tumulto  e  deixam  as  boates  pela  porta  da  frente,  livres  para  cometer  novas
atrocidades.

A violência nas casas noturnas precisa ser reprimida e punida com rigor. Não custa
reafirmar que as quadrilhas de brigões são um caso de polícia.  Mas a prevenção
também é fundamental para diminuir os casos de pancadaria e lesões corporais. Com
a  identificação  obrigatória  dos  frequentadores,  certamente  os  estabelecimentos
poderão funcionar com mais segurança.

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

-  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 210/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em

crianças até doze anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseiras

de identificação pela  Polícia  Militar  ou  Corpo  de Bombeiros  do  Estado de Minas
Gerais em todos os eventos públicos realizados em locais abertos e que venham a
concentrar, ainda que potencialmente, mais de cento e cinquenta pessoas.

Parágrafo único - As pulseiras de que trata o  caput serão fornecidas a crianças e
jovens abaixo de doze anos, mediante simples solicitação e retirada pelos pais ou
pelos responsáveis.

Art. 2º - A pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua
reutilização,  ser  inviolável  e  não  transferível,  resistente  à  água,  não  tóxica  e
hipoalergênica, com sistema de fechamento seguro.

Art. 3º - A pulseira deverá conter as informações essenciais para a identificação dos
menores.

Parágrafo único - As informações essenciais para a identificação dos menores e os



306
____________________________________________________________________________

procedimentos para a sua realização serão regulamentados pelo Poder Executivo.
Art. 4º - A pulseira de identificação deverá conter o logotipo da Polícia Militar ou do

Corpo de Bombeiros, com o uso de tecnologia que a impeça sua falsificação.
Art. 5º - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terão o prazo de seis meses para

se adequarem ao cumprimento desta lei.
Art. 6º - A fiscalização do cumprimento desta lei é de responsabilidade dos órgãos

competentes.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois evitará a

perda  de  crianças  e  jovens  de  seus  pais  em  eventos  públicos  com  grande
concentração de pessoas em locais abertos, fato esse infelizmente recorrente, mas,
com simples medidas, pode ser mitigado, como por meio da adoção de pulseiras de
identificação das crianças.

Um dos maiores medos da maioria dos pais, ao levarem crianças para esse tipo de
eventos  públicos  com  grande  concentração  de  pessoas  em  locais  abertos,  é  a
facilidade com que as crianças podem se perder.

Este  projeto de  lei  propõe que a identificação fique mais  fácil,  pois  na pulseira
deverão constar minimamente os seguintes dados: código de barra, nome da criança,
dos pais ou dos responsáveis que estarão presentes no local do evento, endereço
completo, telefones de contato, bem como informações relevantes sobre a saúde de
criança.

O objetivo primordial é aumentar a segurança dos pais em relação a esse tipo de
evento,  além  de  prover  os  profissionais  de  facilidade  maior  para  identificar  os
parentes de crianças.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente assim reza:

“Art.  7º  -  A criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
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(...)
Art. 15 - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as

restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art.  17  -  O  direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da  integridade  física,

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.

Art. 18 - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou
constrangedor”.

Isso posto, com vistas a conferir  o resguardo e a efetividade dos direitos acima
tutelados,  confio  no  apoio  dos meus  pares  a  esse projeto de  relevante  interesse
público.

-  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 211/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e dos prontos-socorros de possuir

macas  e  cadeiras  de  rodas  dimensionadas  para  pessoas  obesas  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e outras
unidades de saúde, publicas ou privadas, são obrigados a possuir macas e cadeiras
de rodas dimensionadas para o atendimento de pessoas obesas.

Parágrafo único - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e
outras unidades de saúde, publicas ou privadas, terão o prazo de cento e vinte dias
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.

Art.  2°  -  Os  hospitais,  prontos-socorros,  postos  de  atendimento  ambulatorial  e
outras unidades de saúde, publicas ou privadas, que descumprirem esta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo índice

oficial, na segunda ocorrência;
III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subsequentes.
Paragrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição a ser aplicada

ao responsável pelo estabelecimento publico que não observar o que determina esta
lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A obesidade é um dos mais graves problemas de saúde publica. Sua

incidência vem aumentando acentuadamente nas últimas décadas, até mesmo nos
países em desenvolvimento, o que levou a doença à condição de epidemia global, na
opinião de especialistas.

Estudos  epidemiológicos  em  populações  latino-americanas  têm  relatado  dados
alarmantes.

À medida que se consegue erradicar a miséria entre as camadas mais pobres, a
obesidade  desponta  como  um  problema  mais  frequente  e  mais  grave  que  a
desnutrição.  É  o  fenômeno  da  transição  nutricional.  O  tratamento  da  obesidade,
entretanto,  continua  produzindo  resultados  insatisfatórios,  em  grande  parte  por



309
____________________________________________________________________________

estratégias  equivocadas  e  também  pelo  mau  uso  dos  recursos  terapêuticos
disponíveis.

Ante às atuais evidências, podemos estimar que o padrão de vida sedentária, aliado
a uma alimentação incorreta, certamente irá continuar  e piorar no futuro;  portanto
novas  estratégias  devem  ser  implementadas  para  amenizar  os  problemas  que  a
obesidade acarreta à população;  inclusive  aqueles relacionados com a ergonomia
das  macas  hospitalares,  que é  fator  importante  para  diminuir  constrangimentos  e
acomodar adequadamente as pessoas que venham a utilizar tal equipamento médico.

- 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 212/2015
Proíbe o fornecedor de impedir ou dificultar a escolha pelo consumidor, no âmbito

do Estado, do posto de assistência técnica autorizada a que deve recorrer em caso
de vícios ocorridos no produto, durante o período de garantia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado ao fornecedor impedir ou dificultar a escolha pelo consumidor, no

âmbito do Estado, do posto de assistência técnica autorizada a que deve recorrer em
caso de vícios ocorridos no produto, durante o período de garantia.

Parágrafo  único  -  O  consumidor  deverá  ser  informado pelo  fornecedor  sobre  o
posto de assistência técnica autorizada mais próximo à sua residência.

Art. 2º - O não cumprimento 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.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O Código  de Defesa do Consumidor  não deixa  dúvidas quanto ao

amparo ao mérito deste projeto, pois é evidente que o hábito comercial hoje praticado
pelas  empresas  fabricantes  de  eletrodomésticos  e  eletroportáteis,  impondo  ao
consumidor  que recorre à sua rede de assistência técnica,  que seja atendido por
credenciados  e  autorizados  previamente  estipulados  pelo  fabricante,  ainda  que  o
produto não esteja fora da garantia, é método coercitivo e abusivo.
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Sabe-se que, em geral, os fabricantes, por razões comerciais, seccionam a cidade
por  zonas  de  atuação,  impedindo  que  o  consumidor  opte  pela  autorizada  ou
credenciada  que  lhe  convenha,  negando-lhe  atendimento  em  caso  de
descumprimento dessa indicação.

Não  é  raro  encontrarmos  relatos  de  consumidores  que  foram  submetidos  ao
atendimento designado pelo fabricante do produto e que não tiveram seu problema
resolvido  por  falta  de  peças  na  prestadora  indicada  ou  por  falta  de  horário  para
atendimento às suas necessidades, obrigando-os a esperar muitos dias pelo retorno
do atendimento, pela chegada da peça e pela finalização do trabalho.

Desta  forma,  preocupados  com  o  bem-estar  do  consumidor  e  com  o  pleno
cumprimento das práticas consumeristas, contamos com o apoio dos nobres pares à
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 213/2015
Torna obrigatória  a identificação de todos os trabalhadores que mantêm contato

direto e permanente com o público.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  empregados  em  estabelecimentos  públicos  ou  privados  no

Estado que mantêm contato direto e permanente com o público obrigados a utilizar
crachá de identificação com fotografia,  nome completo e indicação da função que
ocupam.

Art. 2º - Os crachás serão fornecidos pelo empregador sem nenhum custo para o
empregado.

Art. 3º - Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo delegará a competência
para  a  fiscalização  de  seu  fiel  cumprimento  e  estabelecerá  sanções  para  os
infratores.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação: Todo cidadão tem o direito de saber com quem está se comunicando,
ao  entrar  em  estabelecimento  público  ou  privado,  para  tratar  de  seus  interesses
particulares. O cidadão é obrigado a se identificar para realizar uma compra, para
solicitar um serviço ou até mesmo para visitar um amigo, casos em que entrega seus
documentos a uma pessoa estranha.

Por outro lado, o cidadão, enquanto consumidor, deve saber quem o atendeu, quem
lhe vendeu algo ou quem lhe prestou um serviço para que, caso seja necessário,
saiba com quem e de quem reclamar.

Os motoristas de táxi e de ônibus, os bancários e outros já lidam com o público
portando crachás de identificação; porém, em muitos casos, essa ainda não é uma
prática  exigida  por  lei,  dependendo  exclusivamente  do  interesse  particular  do
empregador.

Nossa proposta é tornar a identificação de quem lida diretamente com o público
uma exigência legal em todo o Estado, com o objetivo de oferecer maior proteção ao
consumidor.

- 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 214/2015
Obriga as empresas sediadas no Estado que comercializam bens e serviços on-line

a exibirem a opção de redirecionamento automático para o  site do Procon-MG em
suas páginas na internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos e as

empresas privadas sediadas no Estado e que comercializam bens e serviços em site
próprio  na  internet,  ficam  obrigadas  a  exibir  dispositivos  de  direcionamento
automático para o site oficial do Procon-MG, em seus respectivos sites.

Art.  2º  -  Os  dispositivos  de  redirecionamento  automático  ou  links deverão  ser
configurados no mesmo alinhamento vertical ou horizontal dos principais anúncios ou
tópicos  de  bens  e  serviços  comercializados  pela  empresa,  na  mesma proporção
gráfica utilizada na divulgação e venda de produtos.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às multas previstas na Lei
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Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
Art. 4º - Além das penalidades previstas na mencionada lei, aplicar-se-á pena de

suspensão  temporária  do  site da  empresa  na  internet,  com  a  retirada  das
propagandas  e  mecanismos  de  compra  virtual,  até  a  correção  das  infrações
verificadas.

Art. 5º - A fiscalização desta lei será exercida pelos órgãos de proteção e defesa do
consumidor ou mediante denúncia do consumidor interessado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  advento  da  internet  inaugurou  uma  nova  era  de  infinitas

possibilidades  em  proveito  das  relações  humanas,  comerciais  e  institucionais;
contudo,  esse  vasto  universo  ainda  carece  de  regulamentação  legal  em  vários
aspectos e evolui num ritmo muito acelerado, cujo destino não se pode prever com
exatidão.

A internet materializa-se como um espelho da realidade e, no que diz respeito ao
direito do consumidor, as empresas que praticam comércio em ponto físico devem
funcionar mantendo a sincronia entre a sua expressão real e a virtual.

Para  tanto,  contamos  com  o  apoio  dos  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 215/2015
Proíbe a prática da fidelização nos contratos de consumo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no Estado a inserção de cláusulas nos contratos de prestação

de serviços, as quais exijam a fidelização, sob pena de cobrança de multa quando do
encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso do prazo fixado.

Art.  2º  -  Na  hipótese  de  comercialização  de  serviços  regulados  em  legislação
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própria, ficam seus prestadores obrigados a informar o fim do prazo de fidelização
nas faturas mensais.

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

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  estipulação  nos  contratos  de  adesão  do  chamado  prazo  de

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

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

Ante o exposto, torna-se imperiosa a aprovação deste projeto, e contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 216/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as produções cinematográficas que recebem

patrocínio do governo do Estado divulgarem mensagem de estímulo à doação de
sangue.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As produções cinematográficas que recebem apoio financeiro ou qualquer

tipo de patrocínio ou incentivo fiscal da administração direta ou indireta do Estado
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ficam obrigadas a divulgar mensagem de estímulo à doação de sangue.
§ 1º - A mensagem de que trata o caput deve ser exibida nas salas de cinema, em

formato de filme, sempre e logo após a divulgação dos patrocinadores.
§ 2º -  O conteúdo da mensagem de que trata o  caput ficará a critério de cada

produção, sendo obrigatória tão somente a divulgação da frase: “Doe sangue, ajude a
salvar vidas”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Este projeto tem por finalidade mobilizar os cidadãos a doar sangue,

ajudando, assim, a salvar vidas. Para isso, consideramos importante a exibição da
mensagem  “Doe  sangue,  ajude  a  salvar  vidas”  nas  salas  cinematográficas,  em
formato de filme, sempre e logo após a divulgação dos patrocinadores.

O  cinema  é  um  importante  entretenimento  da  população,  haja  vista  o  grande
número de pessoas que lotam as salas diariamente, podendo contribuir, dessa forma,
para o aumento de doadores.

Doar  sangue  é  um  procedimento  simples,  rápido,  sigiloso  e  seguro  e,  o  mais
importante, tem o poder de salvar vidas.

Por  esses  motivos,  conto  com o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta
proposição de suma relevância para o nosso Estado.

- 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 217/2015
Concede ao servidor  público estadual  o direito a folga remunerada para fins de

realização de exames oncológicos preventivos, na forma que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O servidor público do Estado ou quem assim estiver atuando no exercício

de  função  pública  de  âmbito  estadual,  seja  a  que  título  for,  poderá  deixar  de
comparecer ao serviço, sem prejuízo de sua remuneração, nos dias em que estiver
comprovadamente realizando exames preventivos de câncer  do colo  de útero,  de
mama ou de próstata.
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Art. 2º - As faltas a que se refere o art. 1º ficam limitadas a três em cada período de
doze meses.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição visa proporcionar aos servidores públicos estaduais

de  ambos  os  sexos  a  oportunidade  de  realizarem,  sem  preocupações  quanto  a
perdas salariais, exames preventivos contra tipos de câncer de elevada frequência e
mortalidade em nosso país.  Esse direito  já  vem sendo analisado pelo  Congresso
Nacional  para  concessão  a  todos  os  trabalhadores  brasileiros,  não  podendo  os
servidores públicos ficarem à parte deste movimento em favor da vida.

Segundo  o  sistema de  informações  sobre  mortalidade  do  Ministério  da  Saúde,
apesar da existência de métodos preventivos simples, eficientes e de baixo custo,
apenas em 2004 foram registrados no Brasil 9.876 óbitos por câncer de mama, 4.393
óbitos por câncer de colo do útero (além de 2.749 óbitos por câncer de outras partes
do  útero)  e  9.590  óbitos  por  câncer  de  próstata.  Tais  dados  mostram  a  suma
importância de se realizarem exames preventivos periódicos, não podendo o servidor
público  estadual  ser  desestimulado  à  prevenção  por  receio  de  perder  sua
remuneração do dia.

Diante da relevância da matéria, conto com o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 218/2015
Torna obrigatória a divulgação da linha de crédito de acessibilidade do Banco do

Brasil no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  de  tecnologia

assistiva no Estado obrigados a divulgar a linha de crédito de acessibilidade do Banco
do Brasil que faz parte do plano Viver sem Limite, do governo federal.
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§ 1º - A divulgação a que se refere o  caput deste artigo se dará das seguintes
formas:

I - pela fixação de cartaz em local visível a que o público tenha acesso;
II - pela impressão nos veículos de propriedade dos estabelecimentos;
III  -  pela  sua  inclusão  em  todas  as  peças  publicitárias  contratadas  pelos

estabelecimentos, seja a imprensa escrita, falada ou televisiva, seja outro meio de
publicidade, como folhetos, cartazes, etc;

IV - pelo endereço eletrônico dos estabelecimentos.
§  2º  -  A divulgação,  ora  tornada  obrigatória,  deverá  merecer  em  qualquer  das

formas  previstas  no  parágrafo  primeiro  o  necessário  destaque,  em  termos  de
tamanho e tipo de letra e localização.

Art. 2º - A divulgação deverá abranger outras instituições financeiras que criarem
linha de crédito para produtos de tecnologia assistiva.

Art. 3º - O não cumprimento do previsto no artigo primeiro resultará em multa no
valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por auto de
infração.

Parágrafo único - A multa a que se refere o caput deste artigo será creditada em um
fundo  ligado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  destinado  a
programas vinculados aos portadores de deficiência.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação:  O plano Viver Sem Limite é parte integrante do Plano Nacional dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  obteve  junto  ao  Banco  do  Brasil  uma
modalidade de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva, com foco
no público com renda de até 10 salários mínimos.

A  tecnologia  assistiva  abrange  os  recursos  e  serviços  que  contribuem  para
proporcionar  ou  ampliar  habilidades  funcionais  de  pessoas  com  deficiência,
proporcionando maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da
ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de
seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade.
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Essa  modalidade  de  financiamento  é  destinada  ao  próprio  deficiente  ou  a  um
terceiro que queira adquirir tais produtos para destinar a outra pessoa.

Portanto,  a aprovação deste  projeto de  lei  proporcionará  maior  acessibilidade a
grande parte dessa parcela da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 219/2015
Cria o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Banana e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado na região do Norte de Minas o Polo Mineiro de Incentivo à

Cultura da Banana.
Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:
I  -  incentivar  a produção,  a industrialização, a comercialização e o consumo da

banana no Estado;
II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

da banana, especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético
básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da
competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio
rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-
se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do polo:
I - promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as

áreas propícias ao cultivo da banana;
II - implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o
processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;
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IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem
como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a
assistência técnica e a extensão rural;

VI -  fornecer assistência técnica aos produtores da banana, a qual será gratuita
para a agricultura familiar;

VII  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e
trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a
instalação de agroindústrias da banana nas áreas de concentração de produção da
fruta;

IX  -  criar,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  linhas  de  crédito  especiais  para
investimento, custeio e modernização da cultura da banana.

Art. 4º - As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se
refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das
entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao
armazenamento, à industrialização e ao consumo da banana.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os
dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de
associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de
recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A produção mundial  de banana gira,  atualmente, em torno de 71,5

milhões  de  toneladas  (FAO,  2007),  sendo  a  Índia,  Brasil,  China  e  Equador  os
principais  produtores,  os  quais,  no  conjunto,  respondem  por  quase  50% do  total
produzido. No Brasil, a banana é a segunda fruta mais cultivada, estando presente
em todos os estados, desde a faixa litorânea até os planaltos centrais. Entretanto,
devido a fatores climáticos, a exploração da banana está concentrada no Estado de
São Paulo, que responde por 16,5% da produção, seguido pela Bahia, com 13,0%,
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Santa Catarina, com 10,0%, Minas Gerais com 8,4% e o Estado do Pará, com 8,1%.
O Norte de Minas Gerais, notadamente nos Municípios de Capitão Enéas, Janaúba,

Jaíba, Matias Cardoso, Nova Porteirinha e Verdelândia, com uma área plantada de
4,2 mil hectares, valor que corresponde a cerca de 0,7% da área total de plantações
de  banana  do  país,  se  caracteriza  por  concentrar  a  produção  da  banana  nos
segmentos de pequenos e médios produtores, os quais apresentam um bom nível de
tecnificação. O clima seco, semelhante ao do Nordeste, beneficia o desenvolvimento
da cultura na região e reduz os gastos com controladores de doenças. Nesse polo de
produção, as lavouras de nanica chegam a produzir 60 t/ha quando cultivadas sob
irrigação, e as lavouras de prata, sob iguais condições, atingem 35t/ha. Um ponto
prejudicial para a produção de banana no Norte de Minas é a distância entre a zona
de produção e o mercado de São Paulo, situação que contribui significativamente
para diminuir a competitividade deste polo de produção. Os principais mercados de
destino  da  banana  deste  polo  são:  Rio  de  Janeiro,  Brasília  e  Belo  Horizonte.  O
período de maior oferta da banana prata situa-se entre os meses de maio e outubro,
enquanto a banana nanica registra uma oferta estável ao longo do ano.

O incentivo à cultura da banana no Norte de Minas é de suma importância para o
desenvolvimento da região, que resultará na geração de renda e emprego para a
população.

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

- 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 220/2015
Institui o Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação e a Semana Estadual

da Mobilização Social pela Educação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação, a ser

comemorado no dia 28 de abril de cada ano.
Art. 2° - Em todo mês de abril, a partir da entrada em vigor desta lei, na semana do
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dia 28, serão desenvolvidas atividades para a mobilização social pela educação.
Art. 3° - As atividades a que se refere o art. 2º passam a integrar o calendário oficial

do Estado.
Art. 4° - São objetivos da Semana Estadual da Mobilização Social pela Educação:
I - conscientizar a sociedade, sobretudo os pais e educadores, sobre a importância

do acompanhamento da vida escolar das crianças e dos adolescentes;
II - incentivar a formação de grupos voltados para as questões socioeducacionais,

respaldadas pela identidade sociocultural, nas instituições públicas e privadas;
III  -  incentivar  a  participação  comunitária,  ativa  e  permanente,  na  defesa  da

qualidade da educação como um valor inseparável do exercício da cidadania;
IV - promover o acesso democrático às informações sobre métodos educacionais,

incluindo as pessoas com necessidades especiais;
V - incentivar a participação da sociedade na gestão democrática do ensino público;
VI - promover a valorização do profissional da educação;
VII  -  promover  o  respeito  à  liberdade  e  o  apreço  à  tolerância,  objetivando  a

erradicação da violência escolar.
Parágrafo único - A universalidade da educação, como instrumento da democracia,

deverá alcançar  todas as localidades do Estado e todas as camadas sociais nele
existentes.

Art.  5º  -  As  autoridades  públicas  estaduais,  por  meio  dos  órgãos  competentes,
promoverão atividades que garantam o cumprimento dos objetivos da mobilização,
podendo ser, entre outras:

I - a confecção e a distribuição de panfletos para conscientização sobre os objetivos
a que se refere o art. 4º desta lei;

II  -  criação de evento  voltado à  divulgação e  à  concretização dos  objetivos  da
mobilização social pela educação;

III - a divulgação, em meios de comunicação públicos e privados, dos objetivos da
mobilização social pela educação;

IV - a realização de ciclo de palestras voltadas ao cumprimento dos objetivos desta
lei.
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Art.  6º  -  A realização  da  semana  a  que  se  refere  esta  lei  ficará  a  cargo  das
autoridades do poder público estadual.

Art. 7º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação:  A  Constituição  Federal  garante  a  todos  os  cidadãos  o  direito  à

educação de qualidade. Destarte, é um dever da sociedade cobrar do Estado a oferta
desse serviço.

A educação de toda criança começa dentro da própria família, em cujo o seio os
pais transmitem valores éticos e morais para a formação do caráter pessoal dos seus
filhos. Com a globalização, muita coisa mudou e a educação das crianças também.
Pai e mãe, que antes tinham uma participação mais efetiva na educação dos seus
filhos, são obrigados a trabalhar e a deixá-los numa creche, com uma babá, com os
avós,  com  um  parente  próximo  ou  até  mesmo  com  um  vizinho.  Muitas  dessas
pessoas  não  estão  preparadas  para  acompanhar  a  educação  escolar  dessas
crianças,  que,  sem  a  participação  dos  responsáveis,  têm  dificuldade  para  obter
melhor aprendizado.  Assim, a mobilização pretendida  por  este projeto  é de suma
importância para aproximar alunos e pais. Além disso, a participação dos pais na vida
escolar de seus filhos é indispensável para que possam verificar se os direitos deles
estão sendo assegurados, ou seja, se estão tendo uma educação de qualidade.

Participar  das  atividades  escolares  e  das  lições  de  casa,  além  de  garantir  a
consciência  necessária  para  a  cobrança  de  uma escola  com  qualidade,  também
assegura uma melhoria do próprio sistema em si, uma vez que toda a sociedade vai
estar  mais  vigilante,  sem  falar  na  integração  no  interior  das  famílias,  outra
consequência positiva da mobilização.

A escolha do dia 28 de abril  é coerente, pois nesse dia se comemora o Dia da
Educação,  data  consagrada  a  esse  importante  instrumento  de  aquisição  e  de
transmissão de cultura.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 221/2015
Cria o Livro de Reclamações dos Consumidores.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Livro de Reclamações do Consumidor, de natureza física, no

Estado.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I - reclamação: a manifestação relativa a bem ou serviço considerado insatisfatório

pelo consumidor, dirigida à pessoa física ou jurídica que o comercializa ou presta.
II - empresa titular da atividade reclamada: toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada,  titular  de  atividades  ou estabelecimentos  que comercializem  produtos  ou
prestem serviços no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  Livro  de  Reclamações  ou  Complaints  Book é  um  livro  cuja

disponibilização é  obrigatória  nos  estabelecimentos  em que  haja  fornecimento  de
bens ou prestação de serviços ao consumidor.

Ele  permite  que,  imediatamente  após  ser  atendido  em  dado  estabelecimento
comercial, caso algo não corra bem na compra de um produto ou na prestação de um
serviço, o consumidor o solicite e nele registre o seu descontentamento. Assim, o
consumidor registrará seu descontentamento no momento e no local da ocorrência.
Nesse sentido, o referido livro permite maior acesso do consumidor ao seu direito de
reclamação por uma falha no fornecimento de produtos ou na prestação de serviços.

Atualmente, no Brasil, muitos consumidores deixam de registrar suas reclamações
em  casos  de irregularidades  ou  faltas  cometidas  pelos  fornecedores  de  bens  ou
prestadores  de  serviços.  Isso  gera  uma  falsa  sensação  de  regularidade  em
estabelecimentos onde os problemas com consumidores são frequentes. A proposta
de criação do Livro de Reclamações visa justamente a suprir essa lacuna.

É  importante  destacar  que  o  referido  livro  pode  ser  de  grande  valia  para  o
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consumidor,  uma  vez  que  uma  simples  consulta  no  próprio  estabelecimento,
previamente  ao  fechamento  do  negócio,  poderá  indicar  se  o  comerciante  é
reincidente na prática de atos lesivos às relações de consumo. Dessa forma, grandes
transtornos poderão ser evitados, e ainda se concretizará o direito de informação do
consumidor, princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor.

A adoção do citado livro, outrossim, induzirá o comerciante a cercar-se de cuidados
para evitar que o consumidor registre uma reclamação, uma vez que tal fato poderá
inibir ou prejudicar futuros negócios.

Os próprios comerciantes poderão utilizar-se do Livro de Reclamações, visando a
corrigir ou prevenir eventuais falhas e aumentar o grau de satisfação de seus clientes.
Todo esse processo resultará em melhoria do fornecimento dos bens e da prestação
de serviços ao consumidor.

Considerando que compete ao Estado,  nos termos da sua Constituição,  legislar
concorrentemente  com  a  União  sobre  consumo  e  responsabilidade  por  dano  ao
consumidor (art. 10, XIV, alíneas “e” e “h”), conto com o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

- 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 222/2015
Fica proibida, no âmbito do Estado, a cobrança de qualquer valor ou taxa pelas

maternidades  particulares  com  vistas  a  que  o  médico  que  atendeu  a  parturiente
durante os meses de gestação seja o responsável pelo parto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Estado, a cobrança de qualquer valor ou taxa

pelas maternidades particulares com vistas a que o médico que atendeu a parturiente
durante os meses de gestação seja o responsável pelo parto.

Parágrafo único - A vedação do  caput refere-se aos valores cobrados a título de
disponibilidade, independentemente da nomenclatura dada à cobrança, excluídos os
valores cobrados a título de outros serviços ofertados pela maternidade.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias após
sua publicação.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação: Atualmente tudo virou negócio. Até na mais representativa forma de

trazer a vida, que é o parto, descobriram como ganhar dinheiro. E em negócio sempre
há o que sustenta uma prática comercial,  aqueles que enfrentam tal prática e até
aqueles que barganhem sobre ela.

A prática comercial dá conta de que os pais terão de pagar um valor extra, caso
queiram determinado médico para realizar o parto. Leia-se por “determinado médico”
aquele que acompanhou a mãe desde o início da gravidez.

Esse  valor  extra  que  muitos  planos  de  saúde  cobram  chama-se  Taxa  de
Disponibilidade, que garante que o médico que atendeu a grávida durante os meses
de gestação seja o responsável pelo parto.

Alguns  hospitais  cobram  de  R$2.000,00  a  R$4.000,00  para  ter  a  presença  do
médico escolhido pela família no momento do parto.

A Justiça do Estado do Espírito Santo, por exemplo, proibiu a Unimed- Vitória de
cobrar essa taxa de clientes dos planos de saúde da empresa.

A juíza destacou em sua decisão que as pessoas já arcam com gastos referentes a
planos de saúde e, portanto, essa taxa deveria ser coberta pela seguradora.

Além disso, a juíza entendeu que a escolha do médico não era mera vaidade da
família, mas sim uma decisão que envolve riscos à saúde do bebê e da mulher, pois o
médico  que atendeu  a grávida  na  fase  de  pré-natal  tem amplo  conhecimento  do
histórico da gravidez e seus riscos.

Os planos de saúde sustentam que não existe lei que impeça ou libere a Taxa de
Disponibilidade.  E  realmente  não  há.  No  entanto,  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar  é  radicalmente  contra  o  pagamento  de  taxa  por  parte de  cliente  de
planos.

Basicamente,  o  órgão  entende  que  a  cobrança  da  Taxa  de  Disponibilidade
caracteriza comércio, frisando que a medicina tem como dever primordial e superior
cuidar da saúde dos envolvidos, no caso a gestante e o bebê.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 223/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de chamadas comerciais realizadas
no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Todas  as  atividades  de  serviço  de  contato  com  o  cliente,  bem  como

ligações de empresas destinadas ao público em geral deverão identificar o número de
origem da  ligação,  de  maneira  a  permitir  o  imediato  retorno da  chamada,  sendo
vetada a realização de chamadas comerciais oriundas de números restritos ou não
identificados.

Parágrafo único - Fica proibido, outrossim, o uso de numerações aleatórias que
dificultem a identificação do chamador.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  as  seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O legislador constituinte optou por tornar a defesa do consumidor um

dos direitos e garantias fundamentais preconizados no art.  5º da Carta Magna de
nosso  ordenamento  jurídico,  ratificando  a  importância  desse  preceito  na  vida  em
sociedade.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar a disposição contida no art. 24 da Constituição
da República,  que lista  as  matérias  de  competência concorrente,  dentre as  quais
destacamos as relações de consumo, objeto desta proposição.

A Lei Federal nº 8.078, de 1990, criou o Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece normas gerais de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse  social,  não  limitando  a  competência  dos  estados  em  legislar,  de  forma
específica, sobre esse assunto.
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Assim, uma vez editadas normas gerais pela União, os estados poderão, dentro da
competência legislativa suplementar que lhes é assegurada pelo § 2° do art. 24 da
Constituição  Federal,  publicar  normas  que,  respeitados  os  limites  estabelecidos,
atendam às peculiaridades estaduais.

Feitas tais considerações, denota-se que o objetivo desta proposta é justamente
suplementar  a  legislação  federal,  inexistindo  qualquer  dispositivo  que  a  contrarie.
Assim,  não  merece  prosperar  qualquer  alegação  de  que  o  projeto  apresenta
infringência a dispositivos constitucionais, uma vez que se afigura como fruto legítimo
do exercício do Estado de sua competência legislativa suplementar para dispor sobre
proteção ao consumidor.

Desta  feita,  ultrapassados  os  aspectos  constitucionais  desta  iniciativa,  compete
mencionar  que,  no  mérito,  a  proposição  visa  estabelecer  normas  de proteção  às
relações de consumo, salvaguardando os hipossuficientes, tornando-se, pois, medida
altamente positiva.

Adentrando o mérito da proposta, convém salientar que, apesar de a Lei Geral de
Telecomunicações preservar o direito dos dados das comunicações telefônicas, com
o direito da não divulgação do seu código e acesso, este não pode ser confundido,
em hipótese alguma, com a necessária identificação do número chamador, sob pena
de haver graves danos à população.

A própria Constituição Federal,  ao garantir  a  livre manifestação do pensamento,
veda o anonimato, reiterando a constitucionalidade da proposição em voga.

Ao negarmos aos cidadãos de bem o direito de identificar ao menos as chamadas
comerciais realizadas, estaremos pactuando com a parcela da sociedade que vive às
margens da lei e que se aproveita das brechas de nosso ordenamento para cometer
vários ilícitos, como estelionatos, chantagens e demais atividades delituosas sob o
manto do anonimato.

Empresas  de  call  center,  telemarketing e  cobranças  em  geral  querem  burlar  o
Decreto nº  6.523,  de 2008 (Lei  do SAC),  ao utilizar  o anonimato.  Dessa forma o
cidadão,  sem acesso ao número que originou a chamada,  fica impossibilitado de
reclamar  contra  abusos.  O  bloqueio  do  número  favorece  campanhas  agressivas,
ignora as leis de bloqueio de ligações de telemarketing e facilita o assédio moral de
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empresas de cobranças que afrontam o Código de Defesa do Consumidor, em seus
arts. 42 e 71.

Por todo o exposto,  denota-se que este projeto busca uma solução prática, que
proteja o consumidor e instaure punição às empresas que contratarem serviços de
call center que insistirem em burlar a lei, sempre que dificultarem a identificação de
sua chamada, através do uso de numeração falsa ou sem retorno.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público
e, em face de seu elevado alcance social, conto com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 224/2015
Institui  a  Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a

Fissura Lábio-Palatina e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, que passa a integrar o calendário oficial
de  eventos  do  Estado,  a  ser  comemorada,  anualmente,  na  segunda  semana  de
novembro.

Art.  2º  -  Os  objetivos  da  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e
Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina são:

I - elevar a consciência sanitária da população sobre a fissura lábio-palatina;
II - promover atividades de educação em saúde sobre a fissura lábio-palatina;
III - realizar ações de identificação precoce da fissura lábio-palatina;
IV  -  capacitar  os  servidores  públicos  estaduais  para  as  ações  de  prevenção,

diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com fissura lábio-palatina;
V -  estimular  os  profissionais  de saúde a realizarem o  diagnóstico precoce e a

notificação das crianças portadoras de fissura lábio-palatina.
Art.  3º  -  As  atividades  pertinentes  à  Semana  Estadual  de  Educação,
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Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão definidas, ano a
ano, pela comissão organizadora do evento.

Parágrafo único - A comissão oganizadora de que trata este artigo será designada
pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Compete à comissão organizadora:
I - organizar a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre

a Fissura Lábio-Palatina;
II - definir as atividades a serem desenvolvidas durante a Semana;
III - articular as secretarias e universidades estaduais afetas ao tema;
IV - receber, avaliar e manifestar-se sobre projetos e propostas de atividades da

Semana;
V - promover atividades educativas, de conscientização e orientação sobre a fissura

lábio-palatina;
VI - identificar as carências das instituições que prestam atendimento aos pacientes

portadores da fissura lábio-palatina.
Art.  5º  -  As  atividades  da  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão amplamente divulgadas pelo Poder
Executivo e pela comissão organizadora do evento.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  poderá  realizar  parcerias  com  universidades,
associações, conselhos representativos das categorias profissionais afetas ao tema e
entidades privadas, para o desenvolvimento das atividades da Semana Estadual de
Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A fissura labial ou “lábio leporino” é uma abertura no lábio que pode ser

pequena, apenas um corte no vermelhão do lábio, ou ser uma grande abertura que
chega até o nariz. Pode ser em um ou nos dois lados da boca. Já a fissura palatal ou
"goela de lobo" é a abertura no céu da boca (palato), que pode ser pequena, apenas
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uma fenda no céu da boca, ou grande, em toda a extensão do palato. Existe também
a fissura lábio-palatina, que é a abertura que se verifica no lábio e no céu da boca ao
mesmo tempo, geralmente emendando-se.

São várias as causas dessa deficiência, entre as quais: hereditariedade, condições
ambientais, doenças durante a gravidez (como sífilis e rubéola, entre outras), uso de
álcool e outras indefinidas. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, no
Brasil a ocorrência é de um fissurado para cada 650 nascimentos. O tratamento é
complexo  e  normalmente  prolonga-se  até  a  idade  adulta,  exigindo  o
acompanhamento  de  equipe  multidisciplinar.  A  criança  precisa  de  uma  ou  mais
cirurgias para correções, de tratamento fonoaudiológico para problemas de audição e
fonoarticulação, de tratamento ortodôntico e de acompanhamento psicológico, tanto
para  o  indivíduo  quanto  para  sua  família,  pois  essa  deficiência  pode  acarretar
problemas de autoestima.

Apresento este projeto visando à instituição e à inclusão oficial da Semana Estadual
de  Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura  Lábio-Palatina  no
calendário de eventos do Estado, com o intuito de realizar um conjunto de atividades,
unindo  esforços  entre  Poder  Executivo,  secretarias,  universidades  estaduais,
associações  e  conselhos  representativos  das  categorias  afins,  na  busca  do
enfrentamento desse problema, prestando informações sobre tratamento e prevenção
aos pacientes.

Consciente  da  importância  que  tal  iniciativa  tem  para  a  saúde  da  coletividade,
submeto este projeto ao juízo desta douta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 225/2015
Institui o dia 25 de março como Dia Estadual do Nascituro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Nascituro, a ser celebrado, anualmente, no

dia 25 de março, em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de instituir no calendário estadual o

Dia Estadual do Nascituro, atendendo a pedido de Sua Santidade o Papa João Paulo
II, contida na encíclica Evangelium Vitae, de 25/3/1995, em que exaltou a defesa da
vida: "A todos os membros da Igreja, povo da vida e pela vida, dirijo o mais premente
convite para que, juntos, possamos dar novos sinais de esperança a este mundo,
esforçando-nos por que cresçam a justiça e a solidariedade e se afirme uma nova
cultura da vida humana, para a edificação de uma autêntica civilização da verdade e
do amor”.

Muito mais  do que atender a esse pedido do Santo Padre,  nossa preocupação
maior é alertar a sociedade mineira para a importância de se defender, de todas as
maneiras, a vida do nascituro.

Como “nascituro” entende-se o ser humano já concebido e ainda não nascido. A
vida do nascituro é protegida pelo Código Civil Brasileiro.

É preciso uma reflexão profunda sobre a proteção desse ser indefeso, que merece
nosso  respeito  e  cuidado.  Por  isso  buscamos  esta  oportunidade  de  oficialmente
comemorar o dia do nascituro, para que todos possamos refletir sobre a importância
da valorização da vida humana, que merece cuidado e deve ser celebrada.

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

PROJETO DE LEI Nº 226/2015
Institui a Semana de Luta contra a Hepatite.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Luta  contra  a  Hepatite,  a  ser  realizada

anualmente na segunda semana do mês de maio.
Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas de conscientização e orientação sobre as formas de
contágio de hepatite.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação: Cabe informar que hepatite é qualquer tipo de inflamação que ocorre
no fígado, sendo cinco os tipos de hepatites: A, B, C, D e E.

Tem-se que a hepatite A se transmite basicamente por via oral-fecal, e é bastante
provável que o homem seja o seu único hospedeiro natural. Sua propagação está
relacionada com o superagrupamento de pessoas e más condições sanitárias e de
higiene. É importante realizar a vacinação de adolescentes e adultos, pois a hepatite
A nessas faixas etárias é, em geral, muito sintomática, com maior mortalidade do que
entre as crianças. A melhor maneira de prevenção é melhorar o saneamento básico,
as condições de higiene e a vacinação da população.

No que tange à hepatite B, sua transmissão acontece por contato sexual ou por via
parenteral  (seringas  não  estéreis  compartilhadas,  instrumentos  dentários
contaminados, perfurações (piercing), manicure, acupuntura, tatuagem). Raramente a
transmissão  acontece  através  de  transfusões  sanguíneas,  pois  os  exames  dos
bancos de sangue detectam o vírus  da hepatite  B.  A transmissão materno-infantil
também é possível de acontecer. No Brasil há um aumento significativo no número de
infectados entre adolescentes e adultos, fato que mostra que a atividade sexual é
uma significativa via de transmissão. A melhor forma de prevenção da hepatite B são
os programas de vacinação para toda a população e as campanhas com o objetivo de
conscientizar sobre as possíveis formas de transmissão da doença.

A hepatite  C é um dos maiores problemas de saúde pública na  atualidade.  De
acordo com dados médicos, 70 a 90% dos doentes apresentam infecção crônica,
existindo aproximadamente 170 milhões de infectados no mundo, o que corresponde
a 3% da população mundial. A transmissão da doença acontece por contato sexual ou
por  via  parenteral  (seringas  não  estéreis  compartilhadas,  uso  de  drogas
endovenosas, perfurações (piercing), acupuntura, tatuagem e outros). Há dez anos, a
transfusão de sangue era o maior causador da hepatite C, mas atualmente a principal
forma de transmissão é o uso de drogas endovenosas (injetáveis). Na maioria das
vezes, a hepatite C não apresenta sintomas. Isso dificulta seu controle e facilita a
propagação  na  comunidade.  Geralmente,  o  diagnóstico  é  acidental,  através  da
realização do anti-HCV em doadores de sangue ou da verificação das transaminases
alteradas. É de grande importância a realização de campanhas explicativas sobre as
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fontes reais de contaminação, a vigilância dos bancos de sangue e doadores e a
modificação dos hábitos que podem levar as pessoas a adquirir a doença. Importante
ressaltar que não existe vacina para esse tipo de hepatite.

Em  relação  à  hepatite  D,  descoberta  em  1977,  cabe  informar  que  para  se
manifestar  tem que  estar  presente  o  vírus  da  hepatite  B,  que  ocorre  através  da
infecção simultânea ou superinfecção pelo vírus da hepatite D em pessoas que não
manifestam a  presença do vírus  B.  A transmissão da hepatite  D e as  formas  de
prevenção são as mesmas da hepatite B já citadas.

No tocante à hepatite E, cabe destacar que é uma doença aguda com sintomas
similares aos da hepatite A. Afeta principalmente adultos jovens já imunes ao vírus da
hepatite  A.  Transmite-se através de águas contaminadas e transmissão fecal-oral.
Uma vacina está sendo desenvolvida, e a melhor forma de prevenção é a melhoria
das condições de higiene e sanitárias.

Por fim, cabe lembar ainda as hepatites tóxicas, que são aquelas geradas a partir
do uso de substâncias que danificam o fígado. A ingestão excessiva de álcool pode
gerar lesões no fígado. Os danos podem ser hepatite alcoólica, cirrose alcoólica e
outros.

Saúde  é  dever  do  Estado,  e  este  é  responsável,  conforme  estabelece  a
Constituição da República de 1988 em seu art. 196, por garantir, mediante políticas
sociais e econômicas, a redução do risco de doenças infecto-contagiosas buscando
todas as formas de prevenção. Entre elas destacam-se as atividades educativas de
conscientização  e  orientação  sobre  os riscos  de  contaminação  de  doenças  e
cuidados a serem adotados para preveni-las.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 227/2015
Proíbe, no âmbito do Estado, a distribuição e a comercialização de medicamentos

cujo princípio ativo seja o misoprostol.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Ficam  proibidas  no  Estado  a  distribuição  e  a  comercialização  de
medicamentos cujo princípio ativo seja o misoprostol.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º implica multa de 30.000 Ufemgs
(trinta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), e, em caso de reincidência, o
estabelecimento comercial terá cassada sua licença para funcionamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O misoprostol é a versão sintética da prostaglandina E1 - PGE1 -, que

inicialmente  era  usado  no  tratamento  e  na  prevenção  de  úlcera  no  estômago.
Entretanto essa substância era usada ilegalmente como abortivo,  com o nome de
Cytotec. O Cytotec foi introduzido no Brasil em 1984 através do laboratório Searle,
sem restrição de compra nas farmácias até 1991, pois era aprovado para tratamento
de  úlceras  gástrica  e  duodenal;  todavia,  logo  descobriram-se  suas  propriedades
abortivas.  Posteriormente  o  Ministério  da  Saúde  limitou  sua  venda  exigindo  a
retenção  de  prescrição  médica.  Sua  comercialização  é  proibida  no  Brasil  para  o
público geral, desde 1998; porém a mídia denuncia atualmente a venda clandestina
do  medicamento  em  algumas  farmácias  e  drogarias  e  também  pela  internet.  É
registrado na Anvisa pelo nome Prostokos, da Infan Indústria Química Farmacêutica
Nacional S.A., para uso hospitalar.

Esta proposição objetiva preservar a saúde da mulher, pois, seguramente, o uso de
forma indiscriminada dessa substância pode levar à morte.

- 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 228/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade de  as  farmácias  situadas  no  Estado  prestarem

informações sobre a relação dos medicamentos fornecidos pelo Programa Farmácia
Popular do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As farmácias divulgarão, em local visível e de fácil leitura, a informação de

que a relação dos medicamentos fornecidos pelo  Programa Farmácia  Popular  do
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Brasil está à disposição do usuário das ações e dos serviços públicos de saúde.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: As farmácias que participam do programa Farmácia Popular, apesar de

estarem  preparadas  para  auxiliarem  a  população  menos  favorecida  com  a
distribuição  de  um  grande  número  de  remédios,  acabam  não  atingindo  todo  o
contingente  possível,  por  pura  desinformação  da  população.  A  publicidade  é
necessária para que o programa atinja de forma otimizada seus objetivos, que são da
mais alta relevância.

Muito se fala em aumento de renda da população; contudo, se esse aumento não
vier acompanhado de medidas que possibilitem a essa população economizar em
despesas  cotidianas,  apenas  o  aumento  da  renda sem  outros  benefícios  não  irá
contribuir para mudar o cenário econômico das famílias. A medida proposta visa tão
somente  a  informar  a  população  a  respeito  dos  medicamentos  disponíveis  para
aquisição.

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

PROJETO DE LEI Nº 229/2015
Determina que todo carnê, boleto, fatura, duplicata ou qualquer documento para

pagamento contenham código de barras  e  sejam aceitos  para liquidação na rede
bancária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Todo  carnê,  boleto,  fatura,  duplicata  ou  qualquer  documento  para

pagamento deverão conter código de barras e serem aceitos para liquidação na rede
bancária.

Art. 2º - Os fornecedores de produtos ou serviços terão o prazo de noventa dias
para se adequar ao disposto nesta lei.
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Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores a multa de
1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Grandes  redes  do  comércio,  inclusive  algumas  que  vendem  seus

produtos em sites, não oferecem a possibilidade de pagamento pela rede bancária,
com o uso de código de barras. Os clientes podem fazem suas compras de qualquer
lugar, via internet, com grande comodidade, sem sair de casa, mas o pagamento só
pode ser feito nas lojas físicas.

É sabido que não há unidades dessas lojas  em todos os bairros, e,  em alguns
casos, não há filial em muitas cidades. Isso traz contratempos para o cliente, que,
para honrar o seu compromisso, deve reservar um bom período do seu tempo para ir
a uma filial do credor e saldar o que deve.

A lei  resultante  da  aprovação  deste  projeto  poderá  trazer  benefícios  a  muitos
cidadãos do Estado, tendo em vista que a rede bancária está presente na maioria dos
bairros.

- 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 230/2015
Institui o Dia Estadual do Atleta Paralímpico.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Atleta Paralímpico, a ser comemorado

anualmente no dia 22 de setembro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  paradesporto,  modalidade  esportiva  com  regras  adaptadas  às

pessoas com deficiência, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, só se
teve conhecimento do paradesporto em 1958. Desde então os atletas vêm lutando
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para conseguir  conquistar seu espaço, mas a falta de recursos e principalmente a
pouca divulgação que a mídia faz do esporte adaptado nos faz crer que ele ainda é
desvalorizado e pouco reconhecido diante dos demais esportes.

A data proposta como dia estadual do atleta paralímpico coincide com à data de
criação do Comité Paralímpico Internacional -CPI -, que foi no dia 22 de setembro de
1989,  bem  como  com  a  data  em  que  se  comemora  o  dia  nacional  do  atleta
paralímpico.

Esta  proposição  tem  por  objetivo  contribuir  para  a  conscientização  popular  do
paradesporto,  da atividade física adaptada,  e  o  reconhecimento  desses brilhantes
atletas, auxiliando na divulgação dessa atividade em busca da ampliação da prática
de esportes, em todas as suas modalidades, pelas pessoas com deficiência.

Em diversas ocasiões os atletas paralímpicos nos motivam e nos emocionam com
provas de determinação. Portanto, nada mais justo que homenageá-los com a criação
de uma data especialmente dedicada a eles.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 231/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  autenticação  eletrônica  nos  boletos  e
documentos de compensação bancária e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as instituições recebedoras de títulos, faturas e boletos de cobrança,

obrigadas a autenticar eletronicamente o referido documento para a efetivação do
pagamento.

Parágrafo único - Consideram-se títulos, faturas e boletos de cobrança todos os
documentos utilizados como instrumento de pagamento de bens e serviços em geral.

Art. 2º - Ficam excetuados, para os fins desta lei, os pagamentos realizados pela
internet e via caixa eletrônico.

Art. 3º - As empresas terão um prazo de até cento e vinte dias para a adequação de
seus serviços.

Art. 4º - O descumprimento das disposições previstas nesta lei importará, no que for
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cabível, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art.  5º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo e  do  Poder
Legislativo,  conforme  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas
necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposta de lei visa garantir a todos os consumidores no Estado a

autenticação eletrônica em seus documentos de cobrança, como uma maneira de se
manter visível o pagamento e de não se perder em papel anexo a quitação de faturas
e  boletos  bancários.  Note-se  que  a  autenticação  em  papel  anexo  é  uma prática
comum adotada por instituições financeiras e de recebimento de contas e que vem
prejudicando demasiadamente a todos os cidadãos. Inúmeras são as reclamações
registradas  em  órgãos  de  defesa  do  consumidor  quando  papéis  em  anexo  são
grampeados em boletos bancários com a autenticação do pagamento, o que expõe o
consumidor  ao incômodo de ter  mais  papéis,  sem falarmos no risco de perda do
comprovante emitido. Entendo que o consumidor não pode ser o único responsável
por comprovar o pagamento, uma vez que a escolha da forma e do papel impróprios
não é dele.

Assim,  colocando  a  autenticação  eletrônica  no  próprio  documento  como  o
mecanismo mais adequado para comprovação válida de um pagamento, apresento
esta proposição para aprovação de meus pares, levando-se em consideração ainda o
clamor público para que seja esse o único procedimento adotado para quitação de
faturas e boletos bancários.

- 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 232/2015
Dispõe  sobre  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento

eletrônico e informações Disque-Previdência - Central 135 - no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  obrigatória  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,

atendimento eletrônico e informações Disque-Previdência - Central 135 - no Estado,
nos seguintes estabelecimentos:

I - hospitais, ambulatórios, postos de saúde, farmácias e similares;
II - terminais rodoviários municipais e intermunicipais;
III  -  postos,  prédios,  superintendências  e  agências  da  Previdência  Social  e  do

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - ou a ele vinculados;
IV - órgãos e entidades da administração pública e empresas privadas, agências e

postos  bancários  e  demais  estabelecimentos  que  estejam  ligados  à  Previdência
Social ou tenham atividades a ela correlatas.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  especificados  nesta  lei  deverão  afixar  placas
contendo  o  seguinte  texto:  “Denúncias,  reclamações,  atendimento  eletrônico  e
informações quanto à Previdência Social: Disque 135”.

Parágrafo único - As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser afixadas
em  locais  que  permitam  aos  usuários  dos  estabelecimentos  fácil  visualização,
confeccionadas no formato A3 (297mm de largura e 420mm de altura),  com texto
impresso com letras proporcionais a suas dimensões.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator
às seguintes sanções:

I - advertência por escrito da autoridade competente; e
II - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por

infração, dobrada a cada reincidência.
Art. 4º - Os estabelecimentos especificados no art. 1º terão o prazo de noventa dias

contados a partir da data da regulamentação desta lei para se adaptar às exigências
por ela estabelecidas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  a  finalidade  de  divulgar  o  Disque-Previdência  -

Central  135  -,  um  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento  eletrônico  e
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informações  disponível  à  população,  com  o  intuito  de  evitar  filas  exaustivas  e
tumultos, que prejudicam o serviço dos servidores, assim como de levar todos os
sistemas e benefícios da instituição à sociedade e ao mesmo tempo de conhecer as
demandas e problemas que os usuários e os profissionais enfrentam, viabilizando
maior acessibilidade das pessoas ao sistema, uma vez que não precisam se deslocar
para acessá-lo.

Tendo  em  vista  inúmeras  demandas  no  âmbito  previdenciário,  em  virtude  dos
benefícios,  das contribuições,  de  descumprimento  da  lei  ou,  ainda,  de  problemas
estruturais ou com profissionais, necessária se faz a divulgação do referido canal, que
está disponível à população, mas é desconhecido por parte desta, embora seja um
serviço importante.

Essa linha funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, sem nenhum custo
no caso da ligação feita de telefone fixo e com custo de uma ligação local, no caso de
ser feita de um telefone celular, justamente com o fim de viabilizar o acesso e o uso
pela população.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas parlamentares a 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.

PROJETO DE LEI Nº 233/2015
Proíbe  empresas e estabelecimentos  comerciais  que disponibilizam atendimento

telefônico gratuito - 0800 - de recusar ou bloquear ligações de celulares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  empresas  e  os  estabelecimentos  comerciais  que  disponibilizam  o

atendimento telefônico  gratuito  com o  prefixo 0800 ficam proibidos de recusar  ou
bloquear ligações realizadas através de celulares pré-pagos ou pós-pagos.

Art.  2º  -  O  descumprimento  por  parte  das  empresas  e  dos  estabelecimentos
comerciais do que trata esta lei implicará:

I - multa de 30.000 Ufemgs (trinta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
II - devolução do valor da ligação, corrigido monetariamente, ao consumidor;
III - em caso de reincidência, a cassação da inscrição estadual.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O uso de celular no Brasil está em amplo crescimento. De acordo com

dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, já são 250,8
milhões de linhas ativas no País. Isso nos mostra quão expressivo é o uso de celular
no Brasil, cuja população está cada vez mais aderindo aos dispositivos móveis em
seu dia a dia. O número de linhas ativas supera até o próprio número de habitantes
de  nosso  país.  Muito  disso  se  deve  ao  preço  acessível  dos  aparelhos  celulares
ofertados pelos grandes varejistas, aliado ao aumento do poder aquisitivo da classe
média brasileira. Além disso, o custo das ligações de celulares tem apresentado, a
cada  ano,  uma redução significativa,  devido,  principalmente,  à  modernização e  à
tecnologia oferecidas pelo sistema de telecomunicações.

Portanto, não é justificável que as empresas e os estabelecimentos recusem ou
bloqueiem ligações de celulares para o atendimento telefônico gratuito, dificultando a
vida do consumidor, que muitas vezes necessita de uma informação, mas se encontra
em trânsito, em uma situação de emergência ou de trabalho.

- 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 234/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.124/2014)

Dispõe sobre os parâmetros para criação e funcionamento dos conselhos tutelares
no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
Art. 1º - O conselho tutelar é o órgão municipal de defesa dos direitos da criança e

do adolescente previsto na Lei nº 8.069, de 1990, e na Constituição Federal.
Art. 2º - Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão da

administração pública local.
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§ 1º - Para assegurar a equidade de acesso, caberá ao município criar e manter
conselhos  tutelares,  observada,  preferencialmente,  a  proporção  mínima  de  um
conselho para cada cem mil habitantes.

§ 2º - Quando houver mais de um conselho tutelar em um município, caberá a este
distribuí-los  conforme  a  configuração  geográfica  e  administrativa  da  localidade,  a
população de crianças e adolescentes e a incidência de violações a seus direitos,
assim como os indicadores sociais.

Art.  3º  -  A  Lei  Orçamentária  Municipal  deverá,  preferencialmente,  estabelecer
dotação específica para implantação, manutenção e funcionamento dos conselhos
tutelares e custeio de suas atividades.

§ 1º - Para a finalidade descrita no  caput, devem ser consideradas as seguintes
despesas:

I - custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores,
fax e outros;

II - formação continuada para os membros do conselho tutelar;
III  -  custeio  de  despesas  dos  conselheiros  inerentes  ao  exercício  de  suas

atribuições;
IV - espaço adequado para a sede do conselho tutelar, seja por meio de aquisição,

seja por locação, bem como sua manutenção;
V  -  transporte  adequado,  permanente  e  exclusivo  para  o  exercício  da  função,

incluindo sua manutenção e a segurança da sede e de todo o seu patrimônio.
§ 2º - Na hipótese de inexistência de lei local que atenda os fins do caput ou de seu

descumprimento, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
conselho  tutelar  ou  qualquer  cidadão  poderá  requerer  aos  Poderes  Executivo  e
Legislativo,  assim  como ao Ministério  Público  competente  a  adoção das  medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

§ 3º - O conselho tutelar deverá, de preferência, ser vinculado administrativamente
ao  órgão  da  administração  municipal  ou,  na  inexistência  deste,  ao  Gabinete  do
Prefeito.

§ 4º - Cabe ao Poder Executivo dotar o conselho tutelar de equipe administrativa de
apoio.
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§ 5º  -  O conselho  tutelar  poderá  requisitar  serviços  e  assessoria  nas  áreas  de
educação, saúde, assistência social, entre outras, com a devida urgência, de forma a
atender ao disposto nos arts. 4º, parágrafo único, e 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº
8.069, de 1990.

§ 6º - Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do  Adolescente  para  os  fins  previstos  neste  artigo,  exceto  para  a  formação  e  a
qualificação funcional dos conselheiros tutelares.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art.  4º  -  O  processo  de  escolha  dos  membros  do  conselho  tutelar  deverá,
preferencialmente, observar as seguintes diretrizes:

I - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos
eleitores do respectivo Município, em processo a ser regulamentado e conduzido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; e
III - fiscalização pelo Ministério Público.
Art.  5º  -  Os  candidatos  mais  votados  serão  nomeados  conselheiros  tutelares

titulares  e  os  demais  serão  considerados  suplentes,  pela  ordem  decrescente  de
votação.

§ 1º - O mandato será de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo
processo de escolha.

§ 2º - O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo
superior  a  um  mandato  e  meio  não  poderá  participar  do  processo  de  escolha
subsequente.

Art. 6º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
com a antecedência devida, regulamentar o processo de escolha dos membros do
conselho tutelar, mediante resolução específica, observadas as disposições contidas
na  Lei  nº  8.069,  de  1990,  na  legislação  local  relativa  ao  conselho  tutelar  e  nas
diretrizes estabelecidas na presente Lei.

§ 1º - A resolução regulamentadora do processo de escolha deverá prever, entre
outras disposições:
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I  -  o  calendário  com  as  datas  e  os  prazos  para  registro  de  candidaturas,
impugnações,  recursos  e  outras  fases  do  certame,  de  forma que  o  processo  de
escolha se inicie no mínimo seis meses antes do término do mandato dos membros
do conselho tutelar em exercício;

II  -  a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990;

III - as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e as vedadas aos
candidatos, com as respectivas sanções; e

IV  -  a  criação  e  composição  de  comissão  especial  encarregada  de  realizar  o
processo de escolha.

§ 2º - A resolução regulamentadora do processo de escolha para o conselho tutelar
não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela
Lei nº 8.069 de 1990, e pela legislação local correlata.

§ 3º - A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação local
com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder político, econômico,
religioso, institucional e dos meios de comunicação, entre outros.

§  4º  -  O Conselho  Municipal  dos Direitos  da  Criança e  do  Adolescente  deverá
envidar  esforços  para  que  o  processo  de  escolha  ocorra,  preferencialmente,  no
primeiro semestre do ano, de modo a evitar coincidência com as eleições gerais e
esteja  finalizado,  no  mínimo,  trinta  dias  antes  do  término  do  mandato  dos
conselheiros tutelares em exercício.

§ 5º - Cabe ao município o custeio de todas as despesas decorrentes do processo
de escolha dos membros do conselho tutelar.

Art. 7º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
conferir  ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o conselho
tutelar,  mediante publicação de edital  de convocação do pleito no diário oficial  do
município,  ou  meio  equivalente,  afixação  em  locais  de  amplo  acesso  ao público,
chamadas na rádio, jornais e outros meios de divulgação.

§ 1º - O edital conterá, dentre outros, os requisitos legais à candidatura, a relação
de documentos a serem apresentados pelos candidatos, regras da campanha e o
calendário de todas as fases do certame.
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§  2º  -  A  divulgação  do  processo  de  escolha  deverá  ser  acompanhada  de
informações sobre o papel do conselho tutelar e sobre a importância da participação
de  todos  os  cidadãos,  na  condição  de  candidatos  ou  eleitores,  servindo  de
instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da juventude,
conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069, de 1990.

Art. 8º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tomar, com a antecedência devida, as seguintes providências para a realização do
processo de escolha dos membros do conselho tutelar:

I  -  obter junto à Justiça Eleitoral o  empréstimo de urnas eletrônicas,  bem como
elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade;

II  -  em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junto à
Justiça  Eleitoral  o  empréstimo  de  urnas  comuns  e  o  fornecimento  das  listas  de
eleitores, a fim de que a votação seja feita manualmente; e

III - garantir o fácil acesso aos locais de votação, de modo que sejam aqueles onde
se  processe  a  eleição  conduzida  pela  Justiça  Eleitoral  ou  espaços  públicos  ou
comunitários, observada a divisão territorial e administrativa do conselho tutelar.

Art. 9º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá
delegar a uma comissão especial eleitoral, de composição paritária entre conselheiros
representantes do governo e da sociedade civil, a condução do processo de escolha
dos membros do conselho tutelar local, observados os mesmos impedimentos legais
previstos no art. 14 desta lei.

§ 1º  -  A composição, assim como as atribuições da comissão referida no  caput
deste artigo, devem constar da resolução regulamentadora do processo de escolha.

§ 2º - A comissão especial eleitoral ficará encarregada de analisar os pedidos de
registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos,
facultando a  qualquer  cidadão impugnar,  no  prazo de 5  (cinco)  dias  contados da
publicação,  candidatos  que  não  atendam  os  requisitos  exigidos,  indicando  os
elementos probatórios.

§ 3º - Diante da impugnação de candidatos ao conselho tutelar em razão do não
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preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas,
cabe à comissão especial eleitoral:

I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se

necessário,  ouvir  testemunhas  eventualmente  arroladas,  determinar  a  juntada  de
documentos e a realização de outras diligências.

§ 4º - Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em
caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

§ 5º - Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral fará publicar a relação
dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público.

§ 6º - Cabe ainda à comissão especial eleitoral:
I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha

aos  candidatos  considerados  habilitados  ao  pleito,  que  firmarão  compromisso  de
respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;

II  -  estimular  e  facilitar  o encaminhamento  de  notícias  de  fatos  que constituam
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;

III  -  analisar  e  decidir,  em  primeira  instância  administrativa,  os  pedidos  de
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

IV -  providenciar  a  confecção das  cédulas  de  votação,  conforme  modelo  a  ser
aprovado;

V - escolher e divulgar os locais de votação;
VI  -  selecionar,  preferencialmente  junto  aos  órgãos  públicos  municipais,  os

mesários  e  escrutinadores,  bem  como  seus  respectivos  suplentes,  que  serão
previamente  orientados  sobre  como  proceder  no  dia  da  votação,  na  forma  da
resolução regulamentadora do pleito;

VII  -  solicitar,  junto ao Comando da Polícia Militar  ou Guarda Municipal  local,  a
designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e
apuração;

VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; e
IX - resolver os casos omissos.
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§  7º  -  O  Ministério  Público  será  pessoalmente  notificado,  com  a  antecedência
devida, de todas as reuniões deliberativas realizadas pela comissão especial eleitoral
e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de
todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados no decorrer
do certame.

Art.  10  -  Para  a  candidatura  a  membro  do  conselho  tutelar  serão  exigidos  os
critérios do art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na
legislação local específica.

§  1º  -  Os  requisitos  adicionais  devem  ser  compatíveis  com  as  atribuições  do
conselho tutelar, observada a Lei nº 8.069, de1990, e a legislação municipal.

§ 2º - Entre os requisitos adicionais para candidatura a membro do conselho tutelar
a serem exigidos pela legislação local, devem ser considerados:

I  -  a  experiência  na  promoção,  proteção e defesa dos direitos  da  criança e do
adolescente;

II  -  formação  específica  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  sob  a
responsabilidade do conselho dos direitos da criança e adolescente local; e

III - comprovação de conclusão do ensino fundamental.
§ 3º - Havendo previsão na legislação local é admissível aplicação de prova de

conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, a
ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, assegurado prazo para interposição de
recurso  junto  à  comissão  especial  eleitoral,  a  partir  da  data  da  publicação  dos
resultados no diário oficial do município ou em meio equivalente.

Art. 11 - O processo de escolha para o conselho tutelar ocorrerá com o número
mínimo de dez pretendentes devidamente habilitados.

§ 1º - Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a dez, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do
processo  de  escolha  e  reabrir  prazo  para  inscrição  de  novas  candidaturas,  sem
prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em
curso.

§  2º  -  Em  qualquer  caso,  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior
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possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número
maior de suplentes.

Art. 12 - A votação deverá ocorrer no dia previsto na resolução regulamentadora do
processo de escolha publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Parágrafo único - O resultado do processo de escolha dos membros do conselho
tutelar deverá ser publicado no diário oficial do município, ou em meio equivalente,
com a indicação do dia, hora e local da nomeação e posse dos conselheiros tutelares
titulares e suplentes.

Art.  13  -  São  impedidos  de  servir  no  mesmo  conselho  tutelar  os  cônjuges,
companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Parágrafo único - Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar em
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação
na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca estadual.

Art. 14 - Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares
do conselho tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
convocará o suplente para o preenchimento da vaga.

§  1º  -  Os  conselheiros  tutelares  suplentes  serão convocados  de acordo com a
ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no
órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e
férias regulamentares.

§ 2º - No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para
o preenchimento das vagas.

§ 3º - A homologação da candidatura de membros do conselho tutelar  a cargos
eletivos deverá implicar a perda de mandato por incompatibilidade com o exercício da
função, a ser prevista na legislação local.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Art.15 - O conselho tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente já
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constituído como referência de atendimento à população.
§ 1º - A sede do conselho tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que

permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros
e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo:

I - placa indicativa da sede do Conselho;
II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público;
III - sala reservada para o atendimento dos casos;
IV - sala reservada para os serviços administrativos; e
V - sala reservada para os conselheiros tutelares.
§  2º  -  O  número  de  salas  deverá  atender  a  demanda,  de  modo  a  possibilitar

atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e
adolescentes atendidos.

Art. 16 - Observados os parâmetros e normas definidas pela Lei nº 8.069, de1990, e
pela legislação local, compete ao conselho tutelar a elaboração e aprovação do seu
regimento.

§  1º  -  A proposta  do  regimento  interno  deverá  ser  encaminhada  ao  Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente  para apreciação,  sendo lhes
facultado o envio de propostas de alteração.

§ 2º - Uma vez aprovado, o regimento interno do conselho tutelar será publicado,
afixado em local visível na sede do órgão e encaminhado ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público.

Art. 17 - O conselho tutelar estará aberto ao público nos moldes estabelecidos pela
lei municipal que o criou, sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população.

Parágrafo  único  -  Cabe  à  legislação  local  definir  a  forma  de  fiscalização  do
cumprimento  do  horário  de  funcionamento  do  conselho  tutelar  e  da  jornada  de
trabalho de seus membros.

Art. 18 - Todos os membros do conselho tutelar serão submetidos à mesma carga
horária  semanal  de  trabalho,  bem  como  aos  mesmos  períodos  de  plantão  ou
sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

Parágrafo único - O disposto no  caput não impede a divisão de tarefas entre os
conselheiros, para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em
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comunidades  distantes  da  sede,  fiscalização  de  entidades,  programas  e  outras
atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo
Conselho.

Art.  19  -  As  decisões  do  conselho  tutelar  serão  tomadas  pelo  seu  colegiado,
conforme dispuser o regimento interno.

§ 1° -  As medidas de  caráter  emergencial,  tomadas durante os plantões,  serão
comunicadas  ao  colegiado  no  primeiro  dia  útil  subsequente,  para  ratificação  ou
retificação.

§ 2° - As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados,
mediante documento escrito, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sem prejuízo
de seu registro em arquivo próprio, na sede do conselho.

§ 3° -  Se não localizado,  o interessado será intimado através de publicação do
extrato  da  decisão  na  sede  do  conselho  tutelar,  admitindo-se  outras  formas  de
publicação, de acordo com o disposto na legislação local.

§ 4º - É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito
aos registros do conselho tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.

§  5º  -  Os  demais  interessados  ou  procuradores  legalmente  constituídos  terão
acesso às atas das sessões deliberativas e registros do conselho tutelar que lhes
digam respeito, ressalvadas as informações que coloquem em risco a imagem ou a
integridade física ou psíquica da criança ou do adolescente, bem como a segurança
de terceiros.

§  6º  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  são  considerados  interessados  os  pais  ou
responsável legal da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das
medidas aplicadas e das requisições de serviço efetuadas.

Art.  20  -  É  vedado  ao  conselho  tutelar  executar  serviços  e  programas  de
atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução
de políticas públicas.

Art. 21 - Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao conselho tutelar os meios
necessários para sistematização de informações relativas às demandas e deficiências
na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como
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base o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - Sipia - ou sistema
equivalente.

§ 1º - O conselho tutelar encaminhará relatório trimestral ao Conselho Municipal dos
Direitos  da Criança e do Adolescente,  ao Ministério  Público e  ao juiz da  Vara da
Infância e da Juventude contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de
suas  atribuições,  bem  como  as  demandas  e  deficiências  na  implementação  das
políticas  públicas,  de  modo  que  sejam  definidas  estratégias  e  deliberadas
providências necessárias para solucionar os problemas existentes.

§  2º  -  Cabe aos  órgãos  públicos  responsáveis  pelo  atendimento  de  crianças  e
adolescentes com atuação no município auxiliar o conselho tutelar na coleta de dados
e no encaminhamento  das informações relativas às  demandas  e  deficiências  das
políticas públicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 3º - Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a
definição do plano de implantação do Sipia para o conselho tutelar.

CAPÍTULO IV
DA AUTONOMIA DO CONSELHO TUTELAR E SUA ARTICULAÇÃO COM OS

DEMAIS ÓRGÃOS NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Art. 22 - A autoridade do conselho tutelar para tomar providências e aplicar medidas
de proteção decorre da lei, sendo efetivada em nome da sociedade para que cesse a
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 23 - O conselho tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previstas no art.
136 da Lei nº 8.069, de 1990, não podendo ser criadas novas atribuições por ato de
quaisquer outras autoridades, tais como do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder
Legislativo ou Poder Executivo Municipal.

Art. 24 - A atuação do conselho tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva
dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o
atendimento das crianças e  dos  adolescentes,  ressalvado o disposto  no art.  136,
incisos III, alínea 'b', IV, V, X e XI da Lei nº 8.069, de 1990.

Parágrafo  único  -  O  caráter  resolutivo  da  intervenção  do  conselho  tutelar  não
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impede que o Poder Judiciário seja informado das providências tomadas ou acionado
sempre que necessário.

Art. 25 - As decisões do conselho tutelar proferidas no âmbito de suas atribuições e
obedecidas as formalidades legais têm eficácia plena e são passíveis de execução
imediata.

§ 1º - Cabe ao destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qualquer
interessado requerer ao Poder Judiciário sua revisão, na forma prevista pelo art. 137,
da Lei nº 8.069, de1990.

§ 2º - Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão proferida
pelo  conselho  tutelar  deve  ser  imediata  e  integralmente  cumprida  pelo  seu
destinatário, sob pena da prática da infração administrativa prevista no art. 249, da
Lei nº 8.069, de 1990.

Art.  26 - É vedado o exercício das atribuições inerentes ao conselho tutelar  por
pessoas estranhas ao órgão ou que não tenham sido escolhidas pela comunidade no
processo democrático a que alude o Capítulo II desta lei, sendo nulos os atos por elas
praticados.

Art. 27 - O conselho tutelar articulará ações para o estrito cumprimento de suas
atribuições, de modo a agilizar o atendimento junto aos órgãos governamentais e não
governamentais encarregados da execução das políticas de atendimento de crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias.

Parágrafo único - Articulação similar será também efetuada junto às Polícias Civil e
Militar,  Ministério  Público,  Judiciário  e  Conselho  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente,  de  modo  que  seu  acionamento  seja  efetuado  com  o  máximo  de
urgência, sempre que necessário.

Art. 28 - No exercício de suas atribuições o conselho tutelar não se subordina ao
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com o qual deve manter
uma relação de parceria, essencial ao trabalho conjunto dessas duas instâncias, de
promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

§ 1º - Na hipótese de atentado à autonomia do conselho tutelar, deverá o órgão
noticiar  o  fato  às  autoridades responsáveis  para  apuração da conduta  do  agente
violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.
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§ 2º - Os Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
também  serão  comunicados  na  hipótese  de  atentado  à  autonomia  do  conselho
tutelar, para acompanhar a apuração dos fatos.

Art. 29 - O exercício da autonomia do conselho tutelar não isenta seu membro de
responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está
vinculado, conforme previsão legal.

CAPÍTULO V
DOS PRINCÍPIOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADOS NO ATENDIMENTO

PELO CONSELHO TUTELAR
Art. 30 - No exercício de suas atribuições, o conselho tutelar deverá observar as

normas  e  princípios  contidos  na  Constituição,  na  Lei  nº  8.069,  de  1990,  na
Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  os  Direitos  da  Criança,  promulgada  pelo
Decreto  nº  99.710,  de  21  de  novembro de  1990,  bem  como nas  Resoluções  do
Conanda, especialmente:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;
II - proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente;
III - responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder

público pela plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes;
IV - municipalização da política de atendimento a crianças e adolescentes;
V - respeito à intimidade e à imagem da criança e do adolescente;
VI - intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida;
VII - intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos

direitos da criança e do adolescente;
VIII - proporcionalidade e atualidade da intervenção tutelar;
IX - intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o

adolescente;
X  -  prevalência  das  medidas  que  mantenham  ou  reintegrem  a  criança  e  o

adolescente na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, em família
substituta;

XI  -  obrigatoriedade da informação à  criança e  ao  adolescente,  respeitada  sua
idade e capacidade de compreensão,  assim como aos seus pais  ou responsável,
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acerca dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma
como se processa; e

XII - oitiva obrigatória e participação da criança e do adolescente, em separado ou
na companhia dos pais,  responsável ou de pessoa por si  indicada, nos atos e na
definição da  medida  de promoção  dos  direitos  e  de  proteção,  de  modo que sua
opinião seja devidamente considerada pelo conselho tutelar.

Art.  31  -  No caso de atendimento  de crianças  e adolescentes de  comunidades
remanescentes de quilombo e outras  comunidades tradicionais,  o conselho tutelar
deverá:

I  -  submeter  o  caso à  análise  de  organizações  sociais  reconhecidas por  essas
comunidades,  bem  como  a  representantes  de  órgãos  públicos  especializados,
quando couber; e

II  -  considerar  e  respeitar,  na aplicação das medidas de  proteção,  a identidade
sócio-cultural, costumes, tradições e lideranças, bem como suas instituições, desde
que  não  sejam  incompatíveis  com  os  direitos  fundamentais  reconhecidos  pela
Constituição e pela Lei nº 8.069, de 1990.

Art. 32 - No exercício da atribuição prevista no art. 95 da Lei nº 8.069, de 1990,
constatando-se a existência de irregularidade na entidade fiscalizada ou no programa
de  atendimento  executado,  o  conselho  tutelar  comunicará  o  fato  ao  Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público, na forma
do art. 191.

Art. 33 - Para o exercício de suas atribuições, o membro do conselho tutelar poderá
ingressar e transitar livremente:

I  -  nas  salas  de  sessões  do Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança e  do
Adolescente;

II  -  nas  salas  e  dependências  das  delegacias  e  demais  órgãos  de  segurança
pública;

III - nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças e adolescentes;
e

IV  -  em  qualquer  recinto  público  ou  privado  no  qual  se  encontrem  crianças  e
adolescentes, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
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Parágrafo único - Sempre que necessário, o integrante do conselho tutelar poderá
requisitar o auxílio dos órgãos locais de segurança pública, observados os princípios
constitucionais  da  proteção  integral  e  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao
adolescente.

Art. 34 - Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou do
adolescente atendido pelo conselho tutelar.

§  1º  -  O  membro  do  conselho  tutelar  poderá  se  abster  de  se  pronunciar
publicamente acerca dos casos atendidos pelo órgão.

§  2º  -  O  membro  do  conselho  tutelar  será  responsável  pelo  uso  indevido  das
informações e documentos que requisitar.

§ 3º - A responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de informações referentes
ao atendimento de crianças e adolescentes se estende aos funcionários e auxiliares à
disposição do conselho tutelar.

Art. 35 - As requisições efetuadas pelo conselho tutelar às autoridades, órgãos e
entidades  da  administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  dos  Poderes
Legislativo  e  Executivo  Municipal  serão  cumpridas  de  forma gratuita  e  prioritária,
respeitando-se os princípios da razoabilidade e legalidade.

CAPÍTULO VI
DA FUNÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIREITOS DOS MEMBROS DO CONSELHO

TUTELAR
Art.  36  -  A função  de  membro  do  conselho  tutelar  exige  dedicação  exclusiva,

vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.
Art. 37 - A função de conselheiro tutelar será remunerada, de acordo com o disposto

em legislação local.
§  1º  -  Cabe  ao  Poder  Executivo,  por  meio  de  recursos  orçamentários  próprios

garantir  aos  integrantes  do  conselho  tutelar,  durante  o  exercício  do  mandato,  as
vantagens e direitos sociais assegurados aos demais servidores municipais, devendo
para tanto, se necessário, promover a adequação da legislação local.

§  2º  -  A remuneração  deve  ser  proporcional  à  relevância  e  complexidade  da
atividade desenvolvida, e sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação
local.
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CAPÍTULO VII
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art. 38 - Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação municipal,
são deveres dos membros do conselho tutelar:

I - manter conduta pública e particular ilibada;
II - zelar pelo prestígio da instituição;
III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo

sua manifestação à deliberação do colegiado;
IV -  obedecer  aos prazos regimentais  para suas  manifestações e exercício  das

demais atribuições;
V  -  comparecer  às  sessões  deliberativas  do  conselho  tutelar  e  do  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o regimento
interno;

VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;
VII - declararem-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta lei;
VIII  -  adotar,  nos  limites  de  suas  atribuições,  as  medidas  cabíveis  em  face de

irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;
IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares

do conselho tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da
criança e do adolescente;

X - residir no Município;
XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas

que tenham legítimo interesse ou por seus procuradores legalmente constituídos;
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.
Parágrafo único - Em qualquer caso, a atuação do membro do conselho tutelar será

voltada à defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cabendo-lhe,
com o apoio do colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes
é devida.

Art.  39  -  Cabe à legislação local  definir  as  condutas  vedadas aos  membros do
conselho tutelar, bem como as sanções a elas cominadas.
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Parágrafo único - Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação
local, é vedado aos membros do conselho tutelar:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer
natureza;

II - exercer atividade no horário fixado na lei  municipal para o funcionamento do
conselho tutelar;

III  -  utilizar-se  do  conselho  tutelar  para  o  exercício  de  propaganda  e  atividade
político-partidária;

IV - ausentar-se da sede do conselho tutelar durante o expediente, salvo quando
em diligências ou por necessidade do serviço;

V - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
VI - delegar a pessoa que não seja membro do conselho tutelar o desempenho da

atribuição que seja de sua responsabilidade;
VII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VIII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de

suas atribuições;
IX - proceder de forma desidiosa;
X  -  exercer  quaisquer  atividades  que  sejam  incompatíveis  com  o  exercício  da

função e com o horário de trabalho;
XI - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas, nos

termos previstos na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965;
XII - deixar de submeter ao colegiado as decisões individuais referentes à aplicação

das medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos
arts. 101 e 129 da Lei n° 8.069, de 1990; e

XIII  -  descumprir  os  deveres  funcionais  mencionados  no  art.38  desta lei  e  na
legislação local relativa ao conselho tutelar.

Art. 40 - O membro do conselho tutelar será declarado impedido de analisar o caso
quando:

I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados;
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III - algum dos interessados for credor ou devedor do membro do conselho tutelar,
de seu cônjuge ou companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados.
§ 1º - O membro do conselho tutelar também poderá declarar suspeição por motivo

de foro íntimo.
§ 2º - O interessado poderá requerer ao colegiado o afastamento do membro do

conselho tutelar que considere impedido, nas hipóteses previstas neste artigo.
CAPÍTULO VIII

DO PROCESSO DE CASSAÇÃO E VACÂNCIA DO MANDATO
Art. 41 - Entre outras causas estabelecidas na legislação municipal, a vacância da

função de membro do conselho tutelar decorrerá de:
I - renúncia;
II  -  posse  e  exercício  em  outro  cargo,  emprego  ou  função  pública  ou  privada

remunerada;
III - aplicação de sanção administrativa de destituição da função;
IV - falecimento; ou
V -  condenação  por  sentença  transitada em julgado  pela  prática  de  crime que

comprometa a sua idoneidade moral.
Art. 42 - Constituem penalidades administrativas passíveis de serem aplicadas aos

membros do conselho tutelar, entre outras a serem previstas na legislação local:
I - advertência;
II - suspensão do exercício da função;
III - destituição da função.
Art. 43 - Na aplicação das penalidades administrativas, deverão ser consideradas a

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, assim como
as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal.

Art. 44 - As penalidades de suspensão do exercício da função e de destituição do
mandato poderão ser aplicadas ao conselheiro tutelar nos casos de descumprimento
de suas atribuições, prática de crimes que comprometam sua idoneidade moral ou de
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conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade.
Parágrafo  único  -  De acordo com a  gravidade da conduta  ou  para  garantia  da

instrução do procedimento disciplinar, poderá ser determinado o afastamento liminar
do conselheiro tutelar até a conclusão da investigação.

Art.  45  -  Cabe à  legislação local  estabelecer  o  regime disciplinar  aplicável  aos
membros do conselho tutelar.

§ 1º - As situações de afastamento ou cassação de mandato de conselheiro tutelar
deverão ser precedidas de sindicância e processo administrativo, assegurando-se a
imparcialidade dos responsáveis pela apuração e o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

§ 2º - Na omissão da legislação específica relativa ao conselho tutelar, a apuração
das infrações éticas e disciplinares de seus integrantes utilizará como parâmetro o
disposto na legislação local aplicável aos demais servidores públicos.

§ 3º - Na apuração das infrações pode ser prevista a participação de representantes
do conselho tutelar e de outros órgãos que atuam na defesa dos direitos da criança e
do adolescente.

Art. 46 - Havendo indícios da prática de crime por parte do conselheiro tutelar, o
Conselho  Municipal  da  Criança  e  do  Adolescente  ou  o  órgão  responsável  pela
apuração da infração administrativa  comunicará  o  fato  ao  Ministério  Público  para
adoção das medidas legais.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
apoio  dos  Conselhos  Estaduais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  do
Conanda, deverão estabelecer, em conjunto com o conselho tutelar, uma política de
qualificação  profissional  permanente  dos  seus  membros,  voltada  à  correta
identificação e atendimento das demandas inerentes ao órgão.

Parágrafo  único  -  A  política  referida  no  caput compreende  o  estímulo  e  o
fornecimento dos meios necessários para adequada formação e atualização funcional
dos  membros  dos  conselhos  e  seus  suplentes,  o  que  inclui,  entre  outros,  a
disponibilização de material  informativo,  realização de encontros  com profissionais



359
____________________________________________________________________________

que atuam na área da infância e juventude e patrocínio de cursos e palestras sobre o
tema.

Art. 48 - Qualquer cidadão, o conselho tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente são parte legítima para requerer aos Poderes Executivo
e Legislativo, assim como ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, a
apuração do descumprimento das normas de garantia  dos direitos das crianças e
adolescentes, especialmente as contidas na Lei nº 8.069, de1990 e nesta lei, bem
como  requerer  a  implementação  desses  atos  normativos  por  meio  de  medidas
administrativas e judiciais.

Art. 49 - As deliberações do Conanda, no seu âmbito de competência para elaborar
as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente,  são  vinculantes  e  obrigatórias  para  a  administração  pública,
respeitando-se  os  princípios  constitucionais  da  prevenção,  prioridade  absoluta,
razoabilidade e legalidade.

Art. 50 - Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em
conjunto  com  os  conselhos  tutelares,  deverão  promover  ampla  e  permanente
mobilização da sociedade, conscientizando-a acerca da importância e do papel do
conselho tutelar.

Art. 51 - Para a criação, composição e funcionamento do conselho tutelar deverão
ser  observadas  as  diversidades  étnicas  e  culturais  do  país,  considerando  as
demandas  das  comunidades  remanescentes  de  quilombo  e  outras  comunidades
tradicionais.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa este projeto de lei,

que  dispõe  sobre  os  parâmetros  para  criação  e  funcionamento  dos  conselhos
tutelares no Estado e dá outras providências.

A presente proposição tem como objetivo transformar em lei a Resolução nº 139, de
17  de  março  de  2010,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  (Conanda),  que  dispõe  sobre  os  parâmetros  para  a  criação  e
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funcionamento dos conselhos tutelares no Brasil e dá outras providências.
Sabe-se que o conselho tutelar  constitui-se num órgão essencial  do sistema de

garantia dos direitos, tendo sido concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho 1990,
para  desjudicializar  e  agilizar  o  atendimento  prestado  à  população  infanto-juvenil.
Todavia,  os  resultados  da  pesquisa  “Conhecendo  a  Realidade”  (Conanda,  2006)
revelou  a  inexistência  de  conselhos  tutelares  em  cerca  de  10%  dos  municípios
brasileiros e graves deficiências no funcionamento da maioria dos já constituídos, o
que torna urgente a implementação de medidas concretas por parte do Poder Público
para garantir o adequado funcionamento dos conselhos tutelares no Estado, visando
à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Como constatamos em audiência pública sobre o tema, realizada em 25 de março
de 2014, o conselho tutelar e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente são frutos de intensa mobilização da sociedade brasileira no contexto de
luta pelas liberdades democráticas, que buscam efetivar a consolidação do Sistema
de  Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  a  implementação  das
políticas públicas no  plano municipal,  o  que refletiu,  nessa ocasião,  a substancial
demanda  popular  pelo  fortalecimento  do  respaldo  legal  da  Resolução  nº  139  do
Conanda.

Há de se considerar,  também, que o presente projeto de lei  vai ao encontro da
necessidade  de  fortalecimento  dos  princípios  constitucionais  da  descentralização
político-administrativa e da política de proteção, promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente, em especial de prevalência dos direitos humanos como
forma de afirmação de valores como a diversidade, a pluralidade e a dignidade da
pessoa humana.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos 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.

REQUERIMENTOS
Nº  180/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações  com a  comunidade de Cruzeiro  da  Fortaleza  pelo  52º  aniversário
desse município.

Nº  181/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  comunidade  de  Guarda-Mor  pelo  52º  aniversário  desse
município.

Nº  182/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Lagoa Formosa pelo 52º aniversário desse
município.

Nº  183/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  comunidade  de  Guimarânia  pelo  52º  aniversário  desse
município.

Nº  184/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  comunidade  de  Pedrinópolis  pelo  52º  aniversário  desse
município.

Nº  185/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Tapira pelo 52º aniversário desse município.

Nº 186/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Francisco Dumont pelo 52 º aniversário desse
município.

Nº 187/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ubaí pelos 52 anos de emancipação desse
município.

Nº 188/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a  comunidade de Itacarambi  pelos  53  anos de emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  189/2015,  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 24/2/2015, em Betim, que resultou
na apreensão de arma de  fogo,  drogas,  explosivos,  munição  e  na  prisão  de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
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com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº  190/2015,  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 24/2/2015, em
Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas, materiais provenientes de crime,
veículo 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  191/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/2/2015, em
Uberaba, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, objetos de valor
e na prisão de 11 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  192/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/2/2015, em Varginha, que resultou
na  apreensão  de  drogas  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  193/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares que menciona,  lotados na 2º  e 3ª
Cias. Rotam, pela atuação na ocorrência, em 24/2/2015, em Betim, que resultou na
apreensão  de  drogas,  explosivos  e  munição.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº 194/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os familiares do professor Manoel Viana pela edição do livro
"Gotas filosóficas", obra póstuma que será lançada em Padre Paraíso, sua cidade
natal.
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Nº 195/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Ivana Ferrante Rebello e o Sr. Jorge Silveira, autores do
livro "Toninho Rebello, o homem e o político". (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 196/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Casa  Civil  pedido  de  informações  sobre  os  valores  gastos  com
publicidade  nos  últimos  quatro  anos  pelo  governo  do  Estado  e  os  nomes  das
empresas contratadas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  197/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos Srs. Henrique Freitas de Assunção Alves e Daniel Silva
Fonseca, atletas mineiros que representaram o Estado na ultramaratona La Misión,
na Argentina, pelo bom desempenho alcançado por ambos na prova de 160km. (- À
Comissão de Esporte.)

Nº 198/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cristália pelos 52 anos de emancipação desse
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  199/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar pedido de providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes
do Curso de Formação de Sargentos de 2014.

Nº  200/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante da 2ª Região da Polícia Militar  de Betim pedido  de
informações sobre a quantidade de máquinas de caça-níquel apreendidas nos últimos
12 meses e sobre o número de Reds dessas apreensões. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  201/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhada ao governador do Estado manifestação de aplauso pela nomeação dos
excedentes ao cargo de agente de segurança prisional, referente ao Edital Seplag-
Seds nº 03/2012.

Nº  202/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o
restabelecimento  do  Posto  Policial  do  Distrito  de  Douradinho,  no  Município  de
Machado.
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Nº  203/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para a
implantação de um posto policial no Distrito de Macuco de Minas, no Município de
Itumirim.

Nº  204/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de
providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes ao cargo de
perito criminal da Polícia Civil - Acadepol.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  462/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 344/2011.
Nº 463/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a anulação do ato

de designação de relator, em Plenário, do Projeto de Lei nº 5.706/2015.
Nº 464/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 718/2011.
Nº 465/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 863/2011.
Nº 466/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 864/2011.
Nº  467/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 896/2011.
Nº  468/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 927 /2011.
Nº  469/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 928/2011.
Nº  470/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 929/2011.
Nº  471/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 968/2011.
Nº 472/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.355/2011.
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Nº 473/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.433/2011.

Nº 474/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.469/2011.

Nº 475/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.471/2011.

Nº  476/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.483 /2011.

Nº  477/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.484/2011.

Nº  478/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.560/2011.

Nº 479/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.621/2011.

Nº  480/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.655/2011.

Nº 481/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.660/2011.

Nº 482/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.692/2011.

Nº  483/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.736/2011.

Nº 484/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.741/2011.

Nº 485/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.742/2011.

Nº  486/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.788/2011.

Nº 487/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.794/2011.
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Nº 488/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.711/2015.

Nº 489/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.118/2011.

Nº 490/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.172/2011.

Nº 491/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.348/2011.

Nº  492/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.396/2011.

Nº 493/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.424/2011.

Nº 494/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.425/2011.

Nº 495/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.500/2011.

Nº 496/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.887/2012.

Nº 497/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.893/2012.

Nº  498/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.971/2012.

Nº  499/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.975/2012.

Nº 500/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.407/2012.

Nº 501/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.509/2012.

Nº 502/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a anulação do ato
de designação de relator, em Plenário, do Projeto de Lei nº 5.706/2015.

Nº 503/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a anulação do ato
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de designação de relator, em Plenário, do Projeto de Lei nº 5.706/2015.
Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
Saúde, de Assuntos Municipais, do Trabalho, de Educação, de Segurança Pública, de
Esporte, de Transporte e de Administração Pública.

Questões de Ordem
O deputado João Leite - Querido amigo deputado Hely Tarqüínio, esta é uma tarde

especial  para todos nós,  deputados,  grande parte presente neste  Plenário.  Tendo
como primeiro signatário o deputado Lafayette de Andrada, que foi acompanhado por
este deputado e pelos  deputados Antônio Carlos  Arantes, Duarte Bechir,  Gustavo
Valadares,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Arlen  Santiago,  João  Vítor  Xavier,  Sargento
Rodrigues,  Felipe  Attiê  e  Ione  Pinheiro,  se  não  estou  esquecendo  ninguém,  foi
apresentada a PEC nº 3, de 2015. Essa é a PEC da justiça e da honra dos servidores
e das servidoras da educação, que foram traídos. Vocês foram traídos, abandonados.
Encontrei-me com muitos de vocês pelo Estado e tenho a maior alegria em recebê-
los nesta Assembleia Legislativa, até porque vocês, que estão nas nossas escolas,
cuidando das nossas crianças, dignificam e honram o nosso Estado. Temos lutado
para que vocês tenham esse reconhecimento, mas vocês foram traídos. Na calada,
acertaram nas costas de vocês; passaram de milésimo para primeiro lugar uma Adin,
e o advogado do PT, Dias Toffoli, traiu vocês. Retiraram o reconhecimento de vocês,
que estão em nossas escolas, cuidando das nossas crianças. Agora quero fazer um
apelo a vocês: estejam aqui, na Assembleia, o tempo todo. A PEC nº 3, de 2015, está
pronta, e o deputado Sargento Rodrigues apresentou requerimento de urgência para
ela. Essa é a PEC de vocês; é a PEC da justiça, a PEC para acabar com a injustiça e
fazer  com  que  vocês  tenham  seus  direitos  garantidos.  Cobrem  a  presença  das
deputadas  e dos deputados  aqui,  porque precisamos de 48 votos  para fazermos
justiça às servidoras e aos servidores. Contamos com vocês, e certamente estaremos
presentes aqui. Está tudo pronto. A PEC está pronta para ser votada. Não precisa de
o governador sancionar, o presidente da Assembleia a promulga, e vocês terão os
direitos  merecidos  relativo  ao  trabalho  de  vocês;  e  assim  nós  vamos  dar  uma
resposta aos traidores, traidores das trabalhadoras, traidores dos trabalhadores. Nós
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temos  de fazer  isso.  Aqui  está  o  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,
solicitando  urgência  na  votação  da  PEC  nº  3,  e  não  aceita  esse  negócio  de
designação. Cadê o direito de vocês? Que designação o quê? O que mais querem?
“Ah,  função pública pode.”  E quanto a vocês,  que ralaram esses anos todos pela
educação? A educação em Minas Gerais para se vocês pararem. Não há mais nada
em Minas Gerais, o que há é vocês trabalhando. Eu quero honrar vocês aqui, nesta
tarde,  em nome dos meus colegas, pois nem todos poderão falar.  Parabéns para
vocês. Vocês têm aqui deputados que os representam. Nós queremos vocês nesta
luta junto conosco. Nós vamos dar a vocês o direito que têm, o direito que lhes foi
negado. Vocês receberam injustiça. Até hoje o Supremo não votou a função pública.
Muitos  que  trabalham  nesta  Casa  são  de  função  pública,  não  fizeram  concurso
público, e querem cobrar só de vocês. Querem cobrar concurso só de vocês; e agora
vêm estender a vocês a designação. Não aceitem. Vamos para a luta, nós vamos
juntos com vocês. Um abraço. Força!

O deputado Lafayette de Andrada - Serei breve, Sr. Presidente, usarei 3 minutos.
Sr. Presidente, quero aqui parabenizar as professoras e os servidores da educação
por essa manifestação pacífica, ordeira e democrática que vieram fazer nesta Casa,
que é a Casa do povo. Lamentavelmente meu tempo é curto, portanto, serei muito
breve. Lamentavelmente sou obrigado a concordar com o deputado João Leite, que
vocês foram traídos pelo PT, foram traídos pelo Partido dos Trabalhadores. Levaram
uma punhalada pelas costas, pois eles não permitiram que nós votássemos, no ano
passado,  a antiga PEC nº 69,  agora transformada na PEC nº 3.  Mas o deputado
Sargento Rodrigues já protocolou pedido de urgência. Temos de votá-la,  temos de
votá-la,  sim, para fazer justiça aos servidores da educação de Minas Gerais.  Não
queremos  saber  de  designação,  queremos,  sim,  o  que  é  direito  de  vocês  que
trabalharam tanto tempo, que tiveram recolhidos, aliás, os seus impostos. Caro João
Leite,  todos  nós  reverenciamos  a  professora.  Todos  nós  temos  nossos  filhos
depositados, carinhosamente, na mão dessas pessoas; e é assim que o Estado olha
para  elas!  É  assim  que  o  Estado  trata  essas  servidoras!  Deputado  João  Leite,
queremos votar a PEC nº 3. Queremos votar,  sim, a PEC nº 3 para corrigir  essa
injustiça que o PT fez com os servidores: viraram as costas para os servidores. É isso
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que o PT fez em Minas Gerais, traiu os servidores, enganou os servidores e deu-lhes
uma punhalada pelas costas. Isso nós não podemos admitir. Vamos à luta. Vamos à
luta porque é questão de justiça, e a justiça estará com vocês. Muito obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Ok, presidente. Eu quero formular a V. Exa. questão de
ordem  como faculta  o  art.  165  do nosso Regimento  Interno,  que  diz  respeito  ao
cabimento  quando  ocorrer  dúvidas  sobre  interpretação.  Presidente,  a  invasão  de
competência é grave, e eu quero entregar esse problema a V. Exa. para que sejam
tomadas as devidas providências para que esse fato não mais ocorra. A comissão da
qual presido, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem presidente, está pronta
para trabalhar,  e não se devem aprovar requerimentos pertinentes a ela. Isso não
pode  acontecer.  Estou  entregando  requerimento  a  V.  Exa.  para  as  providências
cabíveis e espero, dentro em breve, obter a resposta.

O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Duarte Bechir.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, a deputada Cristina Corrêa.
A deputada Cristina Corrêa* - Boa tarde a todos. Hoje começamos a votar aqui, na

Assembleia, a reforma política. Entre elas, a criação da secretaria de reforma agrária.
Há muitas pessoas aqui apoiando o movimento da reforma agrária. Muito obrigada
pelo apoio. Hoje votamos também a criação da secretaria de mulheres. Sabemos o
quanto é preciso mais mulheres envolvidas na política. O nosso espaço ainda é muito
pequeno. Aqui, na Assembleia, temos apenas 10% de mulheres em meio a tantos
homens. É um espaço ainda muito masculino. Então, estamos trabalhando para que
realmente os espaços da mulher, do trabalhador se ampliem. Estamos com vocês.
Contem com o nosso apoio.

Sou professora, lecionei durante nove anos em sala de aula e sei dos problemas
que  estão  enfrentando  aí  os  servidores  da  Lei  nº  100.  Infelizmente  vocês  estão
herdando  um  problema  muito  grande.  O  governo  Pimentel  está  herdando  um
problema que veio da gestão anterior, do governador Aécio Neves, que criou uma lei,
e agora vocês estão tendo de passar por todo esse sofrimento. Sabemos que a Lei nº
100 favoreceu muita gente. Quem está aí é trabalhador que está lutando pelos seus
direitos, mas temos de ver a constitucionalidade dessa lei.
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O deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Cristina. Quero parabenizar a
deputada Cristina  Corrêa e  saudar  a companheirada da reforma agrária presente
aqui. E saudar as companheiras mulheres da reforma agrária que estão aqui presente
conosco.  É um passo importante  do governador  Fernando Pimentel  criar  agora a
secretaria da agricultura familiar e da reforma agrária. Há muito tempo que se procura
a  criação  de  uma  reforma  agrária  e  da  agricultura  familiar  em  Minas.  É  uma
reivindicação  já  antiga  dos  servidores  que  trabalham  no  campo,  dos  nossos
agricultores, que há muito procuram obter uma secretaria própria.

Cristina, até hoje, só funciona em Minas Gerais a secretaria dos grandes, grandes
produtores, dos latifundiários, das grandes empresas agrícolas. A secretaria para os
mais pobres e trabalhadores rurais é uma luta de muito tempo que agora está preste
a acontecer,  com o projeto de lei  enviado a esta Casa pelo governador Fernando
Pimentel,  e  faz  parte  da  reforma  administrativa,  que,  daqui  a  pouco,  estaremos
votando, fazendo com que a Fetaemg, a Fetraf, o MST, os trabalhadores do campo
possam obter a sua secretaria e as políticas públicas para a agricultura familiar.

Então,  peço  uma  salva  de  palmas  para  os  agricultores  familiares  e  a  reforma
agrária,  a fim de que Minas Gerais produza ainda mais alimentos.  É uma grande
saudação aos nossos companheiros da reforma agrária.

Cristina, aqui presente há também um tema polêmico que diz respeito à antiga Lei
nº 100. Encontra-se aqui, na Assembleia Legislativa, uma emenda constitucional, uma
PEC que já foi julgada inconstitucional no Supremo. Chamo-a de PEC da Demagogia.

Para que os trabalhadores e as trabalhadoras entendam, o PSDB está prometendo
que, sem concurso público, vai efetivar novamente as professoras. Todos sabem que
se  trata  de  demagogia.  A Assembleia  não  pode  efetivar  professores  e  nenhum
servidor,  não  temos  o  dom  de  efetivar  depois  que  a  Constituição  e  o  Supremo
disseram  que,  para  efetivação,  tem  de  ser  através  de  concurso  público.  Mas  a
demagogia pode ser feita por quem quiser fazer, acredita em demagogia quem quiser
acreditar, e o PSDB está prometendo que vai efetivar. Paciência.

A deputada Cristina Corrêa* - Deputado Rogério Correia, acredito que os servidores
da Lei nº 100 têm de ser respeitados. Temos de agir da melhor forma para que eles
não sejam feridos. Sou professora, entendo essa luta, o sofrimento, mas também o
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direito  dos  concursados.  Como  professora,  já  participei  de  diversos  concursos
públicos. Sabemos a luta que é ocupar uma vaga de concurso. Então, lutamos para
que vocês não sejam desrespeitados como também aqueles que fizeram concurso
público não tenham violados os seus direitos. É essa a minha luta como professora a
fim  de  que  a  educação  seja  valorizada.  Os  professores  não  podem  ser  mais
desvalorizados e desrespeitados, como aconteceu na gestão anterior do governador
Aécio Neves. É um desrespeito com a classe e com a categoria, um desrespeito que
vocês não precisavam estar passando. Essa lei é totalmente arbitrária, contra tudo o
que vocês lutaram durante todos esses anos em sala de aula.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Cristina Corrêa, é o que eu
dizia: o desrespeito com os trabalhadores da Lei nº 100 é tão grande que eles iludem
os trabalhadores prometendo algo que não pode ser feito, que é a efetivação sem
concurso. Deputada, estamos buscando uma solução viável para a questão da Lei nº
100. Gostaria de chamar a atenção dos professores aqui para ter uma expectativa de
solucionar esse problema.

Agora, a partir  do dia 31,  os professores perderão o vínculo com o Estado por
ordem do Supremo, e eles sabem disso. Portanto, no dia 31 de março todos estarão
perdendo o vínculo com o Estado, o que seria muito ruim. Estou sugerindo - essa
apresentação farei daqui a pouco - uma emenda dentro da reforma administrativa
propondo que esses servidores não percam agora o seu vínculo com o Estado, mas
que prorroguemos esse vínculo através da designação automática dos professores.

Nesse sentido, eles não perderiam o vínculo e passariam, como manda o Supremo,
a serem designados, podendo, portanto, permanecer no Estado.

A deputada Cristina Corrêa* - Professores, lutamos aqui para buscar uma forma
melhor de resolver todo esse problema sem ferir a Constituição, porque essa PEC é
uma agressão à lei, é uma agressão a todos vocês servidores.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Então, Cristina, para não tomarmos uma
posição de enganar os professores, precisamos dizer  a verdade.  É muito fácil  eu
chegar aqui e falar: “Professoras, fiquem tranquilas. Amanhã vou efetivar todas vocês
com uma lei”, e coloco na lei que todas serão efetivadas. É uma bela mensagem que
darei aos professores e às professoras, mas que estarão iludidos porque nós aqui
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não temos o poder de efetivar professoras sem concurso público. Então, precisamos
ter uma saída. Estamos buscando essa saída entrando em contato com a própria
Secretaria de Educação, com as lideranças, com o sindicato, para que isso aconteça.
Na hora certa vou apresentar isso.

A deputada Cristina Corrêa* -  Professores,  contem conosco.  Em tudo o que for
constitucional estaremos ao lado de vocês. Queremos lutar junto pelos seus direitos.
Podem contar com isso.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Quero parabenizar a deputada Cristina
Corrêa por também trazer o tema da reforma agrária e não cair na tentação fácil de
fazer demagogia e prometer coisa que não pode. Por isso quero parabenizá-la.

* - Sem revisão da oradora.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, senhoras e senhores, deixem-me tentar

falar.  Eu  gostaria  de  trazer  uma discussão  aqui,  deputado  Rogério  Correia.  Nós,
políticos, criamos esse problema, e agora temos que tentar achar uma solução para
um problema que nós criamos. (- Manifestação nas galerias.) Espere aí, gente. Deixe-
me falar, por favor.

O  presidente  -  Solicito  às  pessoas  das  galerias  que  deixem  o  deputado  falar.
Precisamos votar dentro de pouco tempo, hoje ou amanhã, e, quanto mais obstrução,
pior.  Pedimos  a  compreensão  das  pessoas  das  galerias,  pedimos  que  deixem  o
deputado  falar,  para  que  os  projetos  que  interessam  a  vocês  mesmos  sejam
viabilizados. Então, pedimos silêncio, se possível. Com a palavra, o deputado Cabo
Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Passei ali,  vi  a manifestação dos professores, parei e
conversei  com alguns deles.  Muitos são do Colégio Tiradentes.  A ideia era tentar
achar uma solução. Esse é um problema...

Espere, gente; calma. Esse é um problema que, querendo ou não, é real. Nós, do
mundo político, criamos um problema. A Assembleia votou essa lei que efetivou os
servidores. Por outro lado...

Espere, gente. Essa lei fez com que professores não fizessem o concurso seguinte,
porque  achavam  que  a  sua  situação  estava  resolvida.  Receberam  uma  cartinha
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dizendo  que  não  precisavam  fazer  concurso  porque  a  situação  estava  resolvida.
Tentou-se resolver um problema de uma categoria de servidores que entraram no
Estado, num primeiro momento, num contrato temporário de 6 meses, 1 ano, que
viraram 2, 5, 10, 20, 25 anos. O que acontece?

Eu nem votei a lei,  nem estava aqui.  Estou tentando achar uma solução, e não
achar um culpado. Aumentem o som, por favor. O Ministério Público entrou com uma
ação - todo o mundo sabe disso - dizendo... Não tem jeito, só se eu me assentar,
porque estou abaixando o máximo que posso para falar ao microfone.

O Ministério Público entrou com uma ação expondo basicamente que não há como
efetivar um servidor público sem concurso público.

Espere, gente. Essa foi a fala do Ministério Público. Não adianta questionar, essa foi
a decisão judicial. Vamos tentar encontrar uma solução. O Ministério Público fez esse
questionamento, dizendo que não há como um servidor de qualquer natureza, depois
da Constituição de 1988, ser efetivado sem concurso público. Isso fere o art. 37 da
Constituição. Essa lei foi considerada inconstitucional em abril do ano passado. Do
ponto de vista legal, uma vez que a lei foi considerada ilegal, todas as pessoas que
estavam nessa situação teriam que ser demitidas do serviço público imediatamente.

O que o Supremo fez? Criou um período de regulação. Ou seja, o efeito daquela lei
duraria um ano.

Qual era a ideia? Havia inicialmente cerca de 90 mil servidores que perderiam o
emprego. Nesse período de um ano, qual foi a orientação para as SREs? Não tratem
de  nada,  tratem  apenas  dos  professores  da  Lei  100  que  estão  em  fase  de
aposentadoria. Porque 90 mil  pessoas iam perder o emprego e, se conseguissem
salvar,  10  mil,  20  mil,  30  mil,  haveria  menos  pessoas  com  problemas  de  ser
demitidas. Então esse número caiu para mais ou menos 60 mil.

Gente, se vocês sabem, então achem uma solução. Estamos tentando construir. Se
não tiverem paciência... Não é no grito que se resolvem as coisas. O que acontece?
Essa lei vai acabar em abril. O que o governo do Estado fez? Tentou um embargo de
declaração,  um recurso para  que essa decisão,  de que em abril  teria  de demitir,
ganhasse mais um tempo, mais seis meses ou um ano, para que mais servidores,
nesse  período  do  embargo  de  declaração,  pudessem  alcançar  o  tempo  de
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aposentadoria.  Isso  porque,  em  vez de  ter  de  se  resolver  o  problema de 90 mil
pessoas, seria resolvido o de 30 mil, e sobrariam 60 mil se ferrando. Então diminuiria
para o menor número de pessoas possível para que não perdessem o emprego. Isso
porque, em qualquer solução que se tentasse construir, seria com um número menor
de pessoas. Essa é a ideia.

Feito isso,  podemos dizer o seguinte: isso é uma vergonha com o servidor? É.
Podemos dizer que é uma imoralidade? É. Mas a discussão foi judicial. O que se tem
de tentar agora... Gente, podemos espernear o tanto que quisermos. Mas estamos
dizendo que foi uma decisão judicial. No Supremo não tem mais conversa. O nosso
desafio agora é tentar encontrar uma solução, porque o servidor que entrou nesse
barco não é culpado de estar dessa forma, então que ele não seja o grande perdedor
da história. Esse é o nosso desafio. Não é um desafio fácil.  E por que não é um
desafio fácil? Porque votar outra lei ou outra PEC com a mesma inconstitucionalidade
é vender mentira para as pessoas. Não podemos votar uma nova emenda, uma nova
lei também inconstitucional. Gente, estou tentando aqui construir, junto com vocês,
uma solução.

Presidente, encerro. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Jorge.
O deputado Antônio Jorge* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e público presente, que

se manifesta, com muita justeza, nesta Casa, nesta tarde, ocupo esta tribuna para me
posicionar em relação à matéria que está em trânsito nesta Casa, prestes a entrar na
segunda votação:  nossa pequena  reforma administrativa,  como assim  a  intitula  o
governo  em  relação  aos  cargos  cuja  criação ora  propõe.  Queria  anunciar  a  este
Plenário e aos pares desta Casa que estamos apresentando uma propositura em
relação à política de enfrentamento das questões do álcool e drogas, propondo uma
subsecretaria também na saúde.

Todos os espaços em que avançamos,  seja em nível  nacional  ou  internacional,
tiveram  um  protagonismo  maior  da  saúde,  deputado  Mourão.  Portanto,  neste
momento, apresentamos essa propositura que visa fortalecer essa difícil política no
seu  exercício  intersetorial,  mas  que  deverá  ter  sempre  na  saúde  talvez  o  seu
sustentáculo.
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O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Antônio Jorge, parabéns pela
luta contra o crack, mas estamos em outras lutas muito grandes. A primeira delas é
com  o  governo  federal  do  PT,  que  prometeu  uma  pátria  educadora,  mas  cortou
R$7.000.000.000,00 da educação, acabou com o Fies e com o ProUni, e agora a
história está se repetindo aqui em Minas Gerais. Como ele vai cuidar da educação,
se,  na reforma administrativa -  em que estão traindo os deputados -,  está sendo
colocado que o superintendente de ensino pode ser eternamente de recrutamento
amplo? Isso vai modificar a lei. Há leis que devem ser de recrutamento restrito e ter
certificação. Agora o ex-advogado do PT, que virou ministro do Supremo, cravou uma
faca em 100 mil  famílias.  Então,  temos de buscar  soluções.  O projeto  de  lei  era
inconstitucional e foi colocado pelo Supremo. O próprio governo ainda está tentando
recorrer. Que ideia é essa? Como é isso?

E há mais, deputado Antônio Jorge: se era inconstitucional, estamos fazendo uma
emenda à Constituição que o PT não nos deixou votar no ano passado e não está
querendo votar agora, neste ano. Deixem-nos votar.  Se tivermos um governo que
gosta  dessas  mães  e  pais  de  família,  que  estão  há  15,  20,  vinte  e  tantos  anos
defendendo a educação dos nossos filhos,  vamos ver quem vai votar contra uma
emenda constitucional. Aí ela será constitucional. Se alguém votar contra, queremos
que o governo do PT defenda este povo que está aqui, que tanta alegria, tanta luta
deu ao povo de Minas Gerais. Então, vamos votar. Vamos ver quem vai votar contra e
quem vai levá-la ao Supremo, porque até lá o que tem de acontecer? O governo do
Estado terá de nomear novamente o pessoal da Lei nº 100, de acordo com a PEC nº
3. É só fazer isso.

Vêm aqui e falam de reforma agrária. Eu sei o que é reforma agrária. Há 12 anos,
nem a Codevasf, nem o Dnocs e nem o Incra, ninguém põe água para os coitados da
Barra  do  Guaicuí.  Não  constroem  as  casas  também  e  não  os  deixam  trabalhar.
Servem apenas de massa para resolver algum problema.

Temos de votar a PEC nº 3 e cuidar da reforma administrativa. O Estado não tem
dinheiro e vai criar mais 3 secretarias, 10 subsecretarias e mais de 100 cargos, para
fazer o quê? Botar gente lá para contribuir mensalmente?

Já basta a Petrobras, já bastam os problemas que o País tem, como o aumento da
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luz, do combustível e de tudo mais. A oposição vai entrar com uma proposta para
ajudar  o  atual  governador,  que prometeu que  diminuirá  o  ICMS da conta  de  luz.
Vamos apresentar uma emenda porque, com o aumento da conta de luz, o excesso
de  arrecadação  pode  ser  revertido  para  as  professoras,  para  os  pequenos
trabalhadores da agricultura. PEC nº 3 neles!

O deputado João Vítor  Xavier  (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Antônio
Jorge. Agora há pouco ouvi o PT dizendo que a Lei nº 100 é uma vergonha. Esse é
um dos maiores absurdos que ouvi nesta Casa. Vergonha é deixar 100 mil pais e
mães de família sem seu direito trabalhista. Onde já se viu um país onde as pessoas
acordam cedo para educar os filhos e,  do dia para a noite,  perdem seus direitos
trabalhistas? A força da lei não pode ser maior que a sensibilidade de entendermos a
vida de pais e mães. Entre a lei e a vida de cada um que está aqui, estou do lado das
famílias. Minha sogra se aposentou há poucos meses como professora de escola
pública do Estado. Ela teve de enfrentar até arma dentro de escola, deputado Antônio
Jorge. Até arma ela enfrentou na sala de aula. Agora alguém vai chegar e dizer que
ela não tem mais seus direitos trabalhistas?

Sou aluno de escola pública. Se estou aqui hoje é porque me formei em escola
pública.  Sou aluno de muitos  que estão  aqui.  Tenho  recebido  a  manifestação de
tantos. Não podemos tratar com a frieza da lei a vida de pais e mães. Se pudermos
aprovar a PEC nº 3 e salvar o direito trabalhista de pais e mães, assim temos de
fazer. Como bem disse o deputado Arlen Santiago, não podemos tratar o problema
como  alguns  querem  tratá-lo.  Se  o  problema  é  de  inconstitucionalidade,  vamos
refazer  a  Constituição do  Estado,  o  que a  PEC nº  3  está  propondo.  O  que não
podemos, deputado Antônio Jorge, é virar as costas para a realidade de pais e mães
que saíram de suas casas durante anos para educar os filhos no nosso estado sem
ganhar o que merecem, sem terem o tratamento adequado.

Quero dizer mais: agora todos podem ver qual foi o preço da traição do sindicato. O
preço foi a troca pelas regionais de educação. Vocês foram trocados e trocadas pelas
indicações políticas para as regionais de educação. Esse foi o preço que o sindicato
cobrou de cada um. Onde está o sindicato neste momento? Por que ele não está ao
lado dos educadores? Onde está o partido que se diz dos trabalhadores, que diz
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estar ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras de nosso estado?
Estaremos aqui  ao lado dos educadores porque cada direito  trabalhista que for

preservado já é uma vitória. Quarenta mil pais e mães que educaram nossos filhos já
conseguiram se aposentar pela Lei nº 100. Vamos lutar por mais 10 mil, por mais 15
mil, por mais 20 mil, por mais 50 mil. Esse tem de ser o objetivo desta Casa. Não
podemos transformar a letra fria da lei na insensibilidade. Essas pessoas merecem a
dignidade e merecem seu direito trabalhista. Certas coisas são impensáveis. É por
isso que o PT está se dissolvendo. Ele se diz partido dos trabalhadores, mas não está
ao lado da classe operária  e  do  trabalhador  há  muitos  anos.  Essa é  a verdade,
deputado Antônio Jorge.  Essa é  a  realidade.  Enquanto  o professor  está  na  sala,
dando aula, com o pó de giz, infelizmente o PT está sentado realizando negociações,
preocupado com o dinheiro da Petrobras. Essa é a realidade do nosso país.

Já  encerro  agradecendo  a  gentileza  e  a  generosidade  do  aparte  dizendo  que
precisamos desta Casa unida em torno dos educadores de nosso país. Já está claro
qual foi o preço da traição do sindicato. Trocou os educadores pela indicação política,
pela canetada, pelas regionais de educação. Para nós, vocês valem muito mais que
isso.

O  deputado  Antônio  Jorge*  -  Fique  à  vontade,  deputado  Lafayette.  Não  vou
interromper V. Exa., mas vou pedir a atenção do público, que se manifesta de forma
física,  para  que  o  pronunciamento  do  deputado  Lafayette  de  Andrada  possa  ser
absorvido por todos os presentes.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Agradeço-lhe.  Serei  breve,
deputado Antônio Jorge. Queria apenas fazer um pequeno comentário. O governo de
Minas,  no  início  do  ano,  encaminhou  para  a  Assembleia  Legislativa  a  reforma
administrativa, e agora encaminha um novo substitutivo. V. Exa. acaba de dizer que
ele encaminhou o projeto substitutivo da reforma administrativa, que trata da criação
de muitos cargos, do aumento dos cargos comissionados. É uma longa reforma. Em
nenhum momento questionamos isso, deputado Antônio Jorge. Em todo o texto da
reforma administrativa o governo não fala sequer uma letra sobre os profissionais da
educação da Lei nº 100. Essa é a traição sobre a qual o deputado João Vítor Xavier
estava dizendo. Ele falava sobre a traição do sindicato, a traição do PT, numa longa
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reforma  administrativa,  em  que  foram  criados  cargos  e  secretarias.  Criaram-se
organismos,  mas  não  houve  nenhum  letra  e  nenhuma  vírgula  tratando  dos
professores da Lei nº 100. Isso é um vexame, deputado Antônio Jorge. O governo do
PT virou as costas para a educação, virou as costas para os professores, traiu os
designados da Lei nº 100 e não quer deixar que a PEC seja votada neste Plenário.
Deputado Antônio Jorge, era só essa a consideração que queria fazer.

O deputado Antônio Jorge* - Obrigado pela contribuição. Todos os assuntos dizem
respeito à reforma administrativa proposta, presidente, e eu, nesse exíguo tempo que
me resta, quero me manifestar com uma máxima que vale para esta Casa do povo,
que é também a Casa das leis, da formulação legal. Nem sempre o que é legal é
justo. Entre o legalismo e a justiça, em certas situações, temos de ficar com a justiça
e acolher a demanda das classes trabalhadoras. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro.
A  deputada  Ione  Pinheiro*  -  Boa  tarde,  presidente.  Boa  tarde  meus  amigos

deputados,  boa  tarde  educação,  boa  tarde  servidores.  Sejam  bem-vindos  a  esta
Casa. Esta Casa é de vocês.

Sou  filha  de  uma  educadora,  Irene  Pinheiro,  uma  mulher  que  sempre  lutou  e
defendeu a educação. Sou irmã do ex-deputado Dinis Pinheiro, que foi o presidente
desta Casa e um dos maiores defensores dos servidores da Lei nº 100, portanto não
posso ficar omissa neste momento. Quando o Estado precisou, chamou vocês. Vocês
foram usados e serviram de boa-fé, agora não podemos virar as costas para vocês. O
Estado tem o compromisso com o pessoal da Lei nº 100, sim. Não podemos ficar
omissos.

Acho muito engraçado que,  quando nosso amigo,  o ex-prefeito  Célio  de Castro
ficou  doente,  deram  um  jeitinho.  Deram  um  jeitinho  para  aposentá-lo.  Isso  é
engraçado. É.

Quando Tancredo Neves faleceu, deram um jeitinho para aposentar D. Risoleta. E
agora com vocês? O que é isso? Sei que legislamos para o futuro, mas temos uma
questão que precisa ser resolvida agora. Realmente, mudou o governante, mas o
Estado é  único  e  foi  constituído  para  defender  a  população.  Voto  na  PEC nº  3.
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Contem comigo. Estou aqui junto com vocês. Que Deus os abençoe!
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputada Ione Pinheiro, é um prazer

muito grande aparteá-la, ainda mais conhecendo suas origens, como conhecemos.
Conhecendo  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  foi  um  dos  grandes  presidentes  da
história  deste  Legislativo,  nosso amigo particular  e  nosso afilhado de casamento,
estamos aqui para testemunhar todas as palavras que V. Exa. disse a respeito do
grande presidente, grande deputado e amigo Dinis Pinheiro, e assinar embaixo delas.
V. Exa. sabe que na Bíblia há um ensinamento que diz que toda árvore que dá bons
frutos os espalha para os irmãos, e assim por diante. Tenho certeza de que V. Exa.
seguirá as trilhas e o exemplo do deputado Dinis Pinheiro nesta Casa.

Mas, sobre o assunto que V. Exa. abordava a respeito da Lei nº 100, quero deixar
algo  bem  esclarecido,  pois  parece  que  os  deputados  do  PT  querem  espalhar  a
confusão para evitar votar e permitir que essas pessoas voltem para o lugar de onde
não  deveriam  ter  saído.  A verdade  é  a  seguinte:  este  Plenário,  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva, não é fórum bastante para declarar uma lei inconstitucional ou não. O
fórum bastante para dizer se ela é inconstitucional ou não é a Comissão de Justiça,
da  qual  V.  Exa.  foi  um  excelente  presidente.  Este  Plenário  vota,  sobretudo,  as
questões políticas, e aqui não se pode trazer uma questão referente à Constituição,
deputado Sargento Rodrigues.

Então, ao votar uma questão política, temos que levar em consideração o seguinte:
nos  governos  Aécio  Neves,  Anastasia  e  Alberto  Pinto  Coelho,  o  Ministério  da
Educação considerou a educação pública de Minas Gerais, nas primeiras séries dos
ensinos  fundamental  e  básico,  a  1ª  do  Brasil,  e,  nas  últimas  séries  dos  ensinos
fundamental e básico, a 2ª do Brasil. Citei os três governadores Aécio, Anastasia e
Alberto Pinto Coelho, mas essa classificação do Ministério da Educação não se deve
somente a eles nem tão somente à secretária de Educação, mas a este professorado,
a este pessoal  que trabalhou sobremaneira  para que Minas fosse classificada da
forma como foi.

Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Hely Tarqüínio, nós aqui neste Plenário
precisamos votar com justiça, e, muitas vezes, a justiça precisa superar a letra da lei.
E não há nenhuma lei, com clareza, dizendo que é inconstitucional a PEC por que
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tantos  de  nós  lutamos,  no  ano  passado,  para  votar,  mas  que  o  PT não  deixou,
obstruiu, não aceitou votar e continua obstruindo. E o pior é que estamos às vésperas
de essas pessoas serem colocadas definitivamente na rua. Entretanto, antes disso,
estamos juntos  com vocês  para  lutar  dia  e  noite  a  fim de que sua situação seja
regularizada e vocês continuem em seus cargos. Aí, sim, se aprovarmos essa PEC, o
PT poderá arguir sua inconstitucionalidade. Ficaremos cinco anos ou mais discutindo
na Justiça, enquanto vocês voltarão a trabalhar, muitos se aposentarão, e faremos
justiça a todos.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Tenho um documento, líder, que é
muito importante. Inicialmente, cumprimento a deputada Ione pela postura firme que
adotou em relação à matéria. Peço a atenção de todos, principalmente do pessoal da
Lei nº 100, para que não sejam enganados com a fala de deputados do PT neste
Plenário e compreendam a situação. Façam bastante silêncio. Passarei a cópia de
uma lista a vocês mostrando os deputados do PT e do PMDB que votaram a favor da
Lei  nº  100.  Esse é o primeiro ponto.  O segundo ponto é o seguinte:  quando um
deputado ou uma deputada do PT adentram este Plenário e ocupam a tribuna para
dizer que a PEC nº 3 é inconstitucional, devem ser indagados se são ministros do
STF. Porque quem pode declarar se uma lei é ou não inconstitucional não é o juiz de
primeira instância, não é o juiz do STJ nem do TJ, e sim os ministros do STF.

Quero trazer algumas informações, e é bom que vocês saibam por que ocorreu
essa armadilha, e o ministro relator era Dias Toffoli. Quem era Dias Toffoli? Advogado
de  que  partido?  Do  PT.  O  que  mais  me  deixa  estarrecido  e  extremamente
preocupado, deputada Ione,  ilustres colegas deputados,  é um deputado vir  aqui e
dizer que a PEC é inconstitucional. Espere aí, a PEC não foi aprovada, não houve
arguição  da  inconstitucionalidade  e  muito  menos  os  ministros  não  votaram.
Apresentei requerimento, como disse o deputado João Leite, pedindo urgência para
incluirmos a PEC nº 3 na pauta e podermos votá-la. Faço questão de deixar a lista
com vocês - podem tirar xerox - para dizerem aos deputados do PT: “Vocês votaram”.

Tive  uma  lição  do  ex-professor  Paulo  Neves  de  Carvalho,  da  Fundação  João
Pinheiro,  quando a  deputada Elbe Brandão presidia  uma comissão especial  para
tratar dos designados. Na época, idos de 2003, 2004, ele disse: “O texto frio da lei
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não pode sobrepor-se à questão social”. Infelizmente, o PT estava por trás de Dias
Toffoli. Foi o PT que quis colocar 98 mil pessoas nas ruas. Agora seus deputados vêm
dizer  que  isso  é  conversa  fiada,  que  os  deputados  estão  enganando.  Esperem,
aguardem. É só perguntar aos deputados do PT se algum deles é ministro do STF
para julgar a PEC nº 3. Não dá para ser deputado e ministro.

Quero concluir dizendo que vocês estão passando essa dificuldade hoje porque,
primeiro, o PT não é coerente. Segundo: onde está o Sind-UTE? Ele deveria vir aqui
fazer  a  defesa.  Ou  o  Sind-UTE não  defende  trabalhador?  Ou  os  designados  da
educação não são trabalhadores? Esse sindicato é braço de que partido? Do PT.
Então,  quer  referendar  a  covardia,  a  crueldade.  Dizer  que  a  proposta  é
inconstitucional é muito simples, mas para dizer que ela é constitucional tem de ser
ministro, igualzinho ao que fez Dias Toffoli, advogado do PT, com 98 mil famílias de
servidores designados da educação.

Repito aqui, deputado Mourão, o que disse o Prof. Paulo Neves de Carvalho: se o
ministro quisesse, poderia ter aplicado o efeito modulação; até aqui, deixa como está;
daqui  para  a  frente,  não.  Assim  como  fizeram  na  criação  dos  municípios.  Mas
infelizmente o que o PT queria era um problema, pois estava muito mais preocupado
com o embate com o PSDB em Minas Gerais, eles não estavam preocupados com os
designados da educação. Muito obrigado a V. Exa.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Em primeiro lugar, cumprimento V. Exa.,
deputada Ione Pinheiro, pelo seu trabalho, por sua dedicação, assim como o de toda
a sua família, em prol sobretudo da educação. Como V. Exa. bem disse, é filha de
uma professora que dedicou grande parte da vida, e continua ainda, à educação, a
um trabalho em prol do nosso estado.

Quero dizer a todos os servidores da educação aqui presentes, na condição de líder
de bloco da oposição, que vocês terão todo o apoio dos parlamentares que compõem
esse bloco para a aprovação da PEC aqui  mencionada pelos  deputados que me
antecederam.  Não há,  como bem disse  o deputado Sargento  Rodrigues,  nenhum
parlamentar aqui capaz de julgar o que é constitucional ou não. Nossa obrigação é
votar projetos de interesse de todos os mineiros, ao contrário do que foi feito pelo PT,
que politicamente tentou, de todas as formas, prejudicar o governo que se encerrou
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no final de 2014. Ele se utilizou de mecanismos os mais sujos para exatamente tirar
de pauta um projeto que estava para ser concluso ainda e votaram aquele projeto que
prejudicou, como bem disse o deputado Sargento Rodrigues, mais de 98 mil pessoas.
O que nós, do bloco da oposição, procuramos é exatamente corrigir esse equívoco.

Machuca-me muito um fato. Acompanhava hoje, nos órgãos de imprensa, o atual
governador,  que iludiu os mineiros durante a campanha eleitoral,  prometeu coisas
que  não  terá  condições  de  cumprir,  dizer  que  ia  a  Brasília  para  despachar  com
ministros  para  resolver  o  problema.  Se  isso  ocorrer,  é  demonstração  de  que
infelizmente...  O Supremo Tribunal  Federal,  que  é  um órgão sério,  -  meu avó,  o
deputado Mourão, sabe muito bem, porque lá esteve por 11 anos -, a mais alta corte
brasileira, tem de ser correto e não pode se deixar dirigir pelo atual governador, que
quer fazer demagogia com a população mineira.

A deputada Ione Pinheiro* - Presidente, agradeço o carinho de cada um de vocês,
agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Saibam que vocês têm uma companheira
aqui. Não se esqueçam disso. Como empregada do povo, vou lutar por vocês até o
fim. Tchau! Valeu, educação!

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, com muita satisfação gostaria de cumprimentar
todos os servidores do Estado da educação, da Lei 100. Cumprimento também os
agricultores, nossos parceiros também ligados à agricultura familiar.

Elegi-me deputado em 2007, e naquele ano aqui foi  apresentado o projeto, que
votamos, para a efetivação de mais de 90 mil servidores da educação.

Analiso da seguinte maneira: o servidor não foi servidor de Itamar Franco, Newton
Cardoso, Hélio Garcia, Azeredo, Aécio Neves e Anastasia. O servidor não foi servidor
do governo. Ele foi servidor do Estado. Sua obrigação é com o Estado. Sua obrigação
é com o  cidadão,  com  a  criança.  O  Estado  tem obrigação  com  vocês,  pois  são
servidores que cumpriram e cumprem com seriedade o seu trabalho.

Uma das  mais  nobres  profissões  está  na  área  da  educação,  pois  consiste  em
educar a criança para ser um cidadão de bem. Muitos servidores lavam banheiro,
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trabalham  em  uma  situação  difícil,  ganham  salário  mínimo,  salário  baixo,  lutam
diariamente.  Muitos  trabalham  à  noite,  a  carga  horária  é  difícil,  muitas  pessoas
moram longe da escola e têm de deixar as crianças na creche ou com a família ou
outra pessoa - é aquele sofrimento. Muitas vezes elas têm problema de saúde e têm
de ficar afastadas. Muitas vezes a licença vence, a pessoa não tem condição de
trabalhar, mas é obrigada a voltar.

Aí  chega  a  hora  de  ser  efetivado,  de  ter  estabilidade,  perde-se  toda  aquela
condição em virtude de um julgamento. Infelizmente - o Sargento falou muito bem
sobre  o  julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  -,  no  nosso  entendimento,  o
julgamento não foi justo, foi político. Por que foi político? Por que não foram votados
os mesmos projetos de Rondônia, do Acre e de São Paulo, que estavam nas mesmas
condições, e só julgaram o de Minas Gerais? Porque a questão foi política. Naquele
momento tinha de ser criado um fato negativo para atingir o Aécio. E vocês foram
usados como massa de manobra.

Duvido, confesso que duvido que o Pimentel terá coragem de colocar vocês na rua.
Eu  duvido!  Acho  que  agora  muda  toda  a  conversa.  Quero  cumprimentá-los  pela
mobilização.  Como  diziam  alguns  deputados  no  passado:  “Feijão  se  cozinha  na
pressão, na panela de pressão”. Vocês estão muito certos, é por aí mesmo, têm de
pressionar. Se vocês pressionarem, acharão a saída.

Quero cumprimentar a APPMG, que hoje está a caminho de Brasília - o Mário de
Assis, a Joana D'Arc e toda uma comitiva grande - para pressionar o Supremo. Como
já falei, o julgamento é político. Espero que amanhã achem a saída. Estão até falando
em prorrogação, mas tomara que isso não aconteça. Peço a Deus que os ministros
do Supremo Tribunal  Federal,  pelo menos uma vez na vida, façam justiça,  façam
justiça com quem mais precisa. E fazer justiça é achar a saída para vocês.

Deputado Dilzon Melo, vou fazer uma analogia. Quando se adquire um imóvel, uma
empresa, por exemplo, faz-se um balanço. Se a empresa está em situação muito
difícil,  está no vermelho, começa-se cortando funcionários, energia, água. Corta-se
uma série de coisas, deixa-se somente o necessário e faz-se um plano de ação para
recuperar aquele empreendimento.

Mas, quando se ocupa o empreendimento que está equilibrado, normalmente se
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mantém o ritmo e, quando está bem, investe-se, abre-se mais espaço, aumenta-se,
amplia-se. O governo Pimentel está fazendo isso. Ele está ampliando o Estado. Está
criando mais quatro secretarias. Isso quer dizer que está tudo bem, as finanças do
Estado devem estar muito bem, pois estão criando secretarias, estão criando cargos,
estão criando um leque grande de novos projetos. Isso significa que o governo que
passou, o nosso governo, deixou o Estado em uma condição boa. Isso será muito
bom se houver uma administração com responsabilidade.

Acredito que essa foi a análise que o governo do Estado fez. Pegou um Estado em
boas condições e agora está fazendo suas ampliações.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) - Boa tarde, ilustre deputado Antônio Carlos
Arantes, gigante do Sul de Minas, que muito bem falou a esses servidores que estão
aqui  fazendo a coisa mais  natural  do mundo,  defendendo sua sobrevivência,  seu
emprego. Chego agora à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e me deparo com
essa situação triste, de ver o emprego, a dignidade desses servidores, ameaçados.

Estudamos na Escola Estadual de Uberlândia, no “Museu” - “Museu” porque é uma
escola que foi inaugurada em 1929, era o antigo Ginásio Mineiro por que tanto se
lutou naquela cidade. Nessa escola estudou toda a elite, até o finado médico Adib
Jatene, grande professor de cirurgia, e tantos outros políticos que passaram por esta
Casa. João Pedro Gustin, Homero Santos, Virgílio Galassi e Rondon Pacheco foram
alunos da Escola Estadual de Uberlândia. Tive o prazer de estudar no Museu da 5ª
série ao 3º ano colegial. Era uma grande escola. Lembro-me do carinho das nossas
servidoras da portaria,  do Sr.  Sebastião, da D. Terezinha. Eu era o presidente do
grêmio  cívico  daquela  escola,  tinha a  chave dela,  que me foi  confiada pela  Dra.
Sandra Mameri Ferraz e pela Dra. Terezinha Vidigal Guerreiro, nossas diretoras de
turno -  depois a Elizabeth. Convivi  muito ali  e tinha uma grande amizade com os
servidores  daquela  escola.  Eu ia  lá  aos  sábados e  domingos;  levantava-me às 6
horas da manhã para organizar a interclasse e tinha, muitas vezes, o apoio daqueles
servidores, que me ajudavam a fazer a interclasse da escola naquela época. São
pessoas fantásticas, abnegadas.

Estou com eles nessa questão da Lei nº 100. Precisamos encontrar uma saída para
esses  profissionais,  precisamos  ajudá-los.  Chega  de  usá-los  como  massa  de
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manobra, chega de ver o que está se instalando em Minas Gerais neste momento.
Sabe o que é? Eu já tinha ouvido falar  de república sindical,  Sr.  Presidente,  mas
nunca havia ouvido falar de educação sindical. Em Uberlândia, sabe o que o PT fez
para  nomear  o  superintendente  de  ensino? Convocou  uma eleição  no Sind-UTE.
Participam só os parceiros superintendentes, quem tem a carteirinha do sindicato.
Isso não é possível, não é democrático, não é direito. Isso é uma dominação. O pior:
a  luta  de  classes  é  esta  aqui.  O  sindicato  tinha  de  estar  aqui  neste  momento
defendendo vocês. Onde está o sindicato para defender vocês, que são designados?
Sr. Presidente, isso é uma vergonha. Os papéis estão invertidos. O sindicato vai para
o  governo  e  abandona  suas  bases,  seus  trabalhadores;  vai  mamar  na  teta  do
governo,  vai  pegar  os  cargos,  vai  agora  ficar  “de  boa”  com  os  cargos.  Estão
colocando parentes, amigos, toda a “petezada” do Sind-UTE para dentro do governo
do Estado. Agora o sindicato não se lembrará mais dos senhores.

Mas  estaremos  aqui,  Sr.  Presidente,  para  defender  esses  trabalhadores  da
educação e para cobrar do senhor governador uma solução para esse problema. Eu
chego agora e estou sem problemas e sem compromisso. Estou compromissado com
vocês. Contem com o Felipe Attiê para esta causa, para a educação.

Devolvo a palavra, concordando com as belas palavras do deputado Antônio Carlos
Arantes, nosso colega. Muito obrigado.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, deputado Felipe Attiê. É isso
mesmo,  deputado.  Sou do seguinte  pensamento:  quando  uma lei  não atende ao
interesse do cidadão, você busca adequá-la. O que o governo do Estado fez por meio
da Lei nº 100? Ele buscou uma forma de legalizar uma efetivação do funcionalismo.
Não foi simplesmente: “Olha, 98 mil não estão efetivos e precisam ficar. Então, faz-se
ali um ato e já estão efetivados”. Não foi isso. Foi feita uma lei. A Constituição é muito
clara.  Quando  você  quer  mudar,  fazer  ações  que  venham  a  melhorar  a  vida  do
cidadão, você faz a mudança. Foi votada e aprovada, na época, até por deputados do
PT.

E por que depois isso mudou, e voltou-se atrás? A questão foi política. Repito: a
questão foi política. Vamos aguardar, vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Isso não
é fazer nenhum agrado, não é fazer nenhum benefício,  é fazer  justiça com quem
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trabalha com seriedade e cuida das nossas crianças. 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

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
Na 9ª Reunião Ordinária,  realizada no Plenário desta Casa no dia 26/2/2015,  o

deputado Sargento Rodrigues formulou questão de ordem solicitando:
1º) a indicação dos fundamentos regimentais para o encerramento da 1ª Fase da 2ª

Parte da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 25/2/2015;
2º) a indicação dos fundamentos regimentais para que se desse início à discussão

de proposição incluída na 2ª Fase da Ordem do Dia da citada reunião;
3º)  a  indicação  da  forma  de  interpretação  dos  preceitos  do  §1º  ao  art.  13  da

Constituição do Estado, especialmente no que diz respeito à motivação dos atos e ao
controle da sua validade, em face de fatos ocorridos na supracitada reunião ordinária;
e

4º) a indicação dos fundamentos regimentais e constitucionais para a validação do
ato de designação de relator ocorrido na reunião referida.

O questionamento do parlamentar diz respeito ao prosseguimento da reunião, com
(1)  a passagem para a 2ª  Fase da 2ª  Parte  sem aparentemente ser  esgotada a
matéria da 1ª Fase, já que o inciso II  do art.  22 do Regimento Interno prevê que
requerimentos (assim considerados proposições nos termos do inciso II do parágrafo
único  do  art.  171  do  Regimento  Interno)  são  apreciados  na  1ª  Fase,  e  (2)  a
designação de relator para o Projeto de Lei nº 5.706/2015, supostamente sem que
houvesse sido esgotada a matéria destinada à 1ª Fase da 2ª Parte da reunião.

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que,  ao  final  do  Grande  Expediente,  após
questão  de  ordem  suscitada  pelo  deputado  Lafayette  de  Andrada  solicitando  o
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encerramento da reunião por falta de número regimental, a presidência solicitou ao
1º-secretário, deputado Ulysses Gomes, que fizesse a chamada para recomposição
de  quórum.  À  chamada  responderam  33  deputados,  número  suficiente  para
continuação da reunião. Frise-se que o anúncio do resultado da chamada foi feito,
conforme registro taquigráfico, às 15h40min.

Ato  contínuo,  já  na  1ª  Fase  da 2ª  Parte  da  reunião,  o  presidente  designou os
membros de quatro comissões temporárias;  deu ciência  ao Plenário das matérias
aprovadas  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  das  matérias
apreciadas conclusivamente pelas comissões e de duas comunicações apresentadas
por parlamentares; e despachou 57 requerimentos ordinários.

Dando  sequência  aos  trabalhos,  já  às  15h50min  (considerando  os  registros
taquigráficos), o presidente passou à 2ª Fase da 2ª Parte, não sem antes anunciar
que a matéria destinada à 1ª Fase havia sido esgotada.

A apreciação de requerimento incidente sobre a ordem dos trabalhos, vale dizer,
requerimento solicitando a manutenção da ordem da pauta ou a inversão da ordem
de proposições pautadas, se dá no início da fase em que estas se encontram. Isso
porque a presidência e o Plenário devem saber, no início de cada fase da Ordem do
Dia, em que lugar cada uma das matérias pautadas será apreciada. Trata-se, mais
que uma mera questão de organização, de dar aos parlamentares a segurança de
que  determinada  matéria  será  apreciada  em  determinado  momento.  A título  de
exemplo,  se  supusermos  que  a  uma  determinada  bancada  não  interessa  a
apreciação de um projeto pautado em primeiro lugar, a aprovação de requerimento de
um de seus membros solicitando que essa matéria seja apreciada em último lugar
dará àquela bancada a segurança de que poderá dispor de mais tempo para negociar
a votação da matéria.

A ordem dos trabalhos de cada fase, assim, é definida no início da respectiva fase,
não havendo que se falar em aprovação de requerimento incidental unicamente na 1ª
Fase da 2ª Parte da reunião. Isso é o que preceitua expressamente o inciso III do art.
32  do  Regimento  Interno,  que,  combinado  com  o  art.  281  do  mesmo  diploma
procedimental,  não  deixa  dúvida  quanto  ao  momento  correto  de  apreciação  de
requerimento de organização da pauta em cada uma das fases da Ordem do Dia.
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Portanto,  não está correto o parlamentar  ao afirmar,  na  indagação nº  4 de sua
questão de ordem, que “o primeiro dos atos praticados na 2ª Fase da 2ª Parte da 8ª
Reunião Ordinária do Plenário da Assembleia Legislativa” foi a designação de relator
para projeto de lei. O primeiro ato do presidente na 2ª Fase da 2ª Parte foi o anúncio
do recebimento do primeiro  requerimento incidental  sobre a ordem dos trabalhos,
apresentado pelo  deputado Rogério  Correia,  em que solicitava  a  manutenção da
ordem original da pauta. Esse requerimento tinha preferência por ter sido protocolado
primeiro, conforme dispõe o § 4º do art. 174 do Regimento Interno.

Como  vimos  acima,  neste  ponto  da  reunião,  já  havia  decorrido  tempo  de
aproximadamente 10 minutos desde o anúncio, feito pelo 1º-secretário,  de que 33
deputados  haviam  respondido  à  chamada  para  recomposição  de  quórum.  Nesse
tempo, a presidência verificou, de plano, que haviam adentrado em Plenário outros
parlamentares, configurando o quórum necessário para a aprovação de requerimento.
Por isso, foi anunciado o requerimento incidental do deputado Rogério Correia.

Isto posto, após novas questões de ordem suscitadas por três parlamentares, optou
a  presidência  por  determinar  que  se  fizesse  nova  chamada  para  verificação  de
quórum. A essa nova chamada,  responderam 31 deputados,  número sabidamente
suficiente para a continuação da reunião, mas não mais para votação.

Diante disso, a presidência, em cumprimento ao disposto no inciso XIV do art. 82 do
Regimento,  comunicou  ao  Plenário  que  os  dois  requerimentos  incidentais,
apresentados um pelo deputado Rogério Correia e o outro pelo deputado Gustavo
Corrêa, estavam prejudicados. Ora, diante da inexistência de quórum para votação, e
considerando que a discussão de requerimentos não é prevista regimentalmente, o
não  anúncio  de  cada  um  dos  requerimentos  incidentais  acerca  da  ordem  dos
trabalhos  decorre  exatamente  do  princípio  constitucional  da  razoabilidade,  tão
aclamado pelo parlamentar formulante da questão de ordem que ensejou a presente
decisão. Com efeito, não é razoável, diante de flagrante inexistência de quórum para
votação,  proceder  ao  anúncio,  um  por  um,  de  cada  requerimento  de
inversão/manutenção de pauta. Requerimento, frise-se, não enseja discussão, e só
há  que  se  falar  em  encaminhamento  de  votação  se  houver,  no  ato  do  anúncio,
número regimental para votação. Sem esse número, não há o que encaminhar.
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É de se  considerar,  também,  que  havia  na  pauta  dois  projetos  de  lei  na  faixa
constitucional,  estes sim em fase de discussão, para o que o quórum previsto no
Regimento é de pelo menos 26 parlamentares, sendo certo que a chamada recém-
feita  indicava a presença de 31 parlamentares.  Como esses projetos  não tiveram
parecer emitido nas comissões, é regimental (art. 145, § 1º) que o parecer seja dado
em Plenário, para o que não se exige quórum superior a 26 deputados. Nesse sentido
foi  que a presidência atuou, cumprindo também o § 2º do art.  145 do Regimento
Interno, designando o deputado Rogério Correia para relatar o primeiro projeto da
pauta (Projeto de Lei nº 5.706/2015).

Isso posto, a presidência passa a responder exatamente as indagações formuladas:
1 - Todas as formalidades relacionadas a proposições incluídas na 1ª Fase da 2ª

Parte da reunião foram cumpridas. Essa fase foi encerrada não por decurso de seu
prazo regimental, previsto na alínea “a” do inciso II do art. 22 do Regimento Interno,
mas  sim  pelo  esgotamento  das  matérias  cuja  apreciação  era  ali  prevista,  em
observância inclusive ao preceito do art. 29 do Regimento Interno;

2 - Não foi iniciada a discussão de nenhuma proposição incluída na 2ª Fase da
Ordem do Dia da citada reunião. Isso porque, logo após a emissão de parecer sobre
o Projeto de Lei nº 5.706/2015, a reunião foi encerrada por falta de quórum;

3 - Em face dos dados objetivos apontados, e considerando as explicações acima,
conclui-se  que  a  presidência  atuou  em  estrita  observância  dos  princípios
constitucionais consignados no § 1º do art. 13 da Constituição Estadual, sendo todos
os atos praticados perfeitamente válidos;

4 - Vide respostas às indagações nºs 1 e 3.
Assim, a presidência decide ratificar  todos os atos processuais praticados na 8ª

Reunião Ordinária da 18ª Legislatura, realizada em 25/2/2015, e indefere, nos termos
do inciso VII do art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 463,
502 e 503/2015, do deputado Sargento Rodrigues, protocolados respectivamente em
26/2/2015, 3/3/2015 e 4/3/2015, os quais solicitam a anulação do ato de designação
de relator, em Plenário, para o Projeto de Lei nº 5.706/2015.

Mesa da Assembleia, 4 de março de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.
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Questão de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, quem ouve V. Exa. ler aqui essa nota

técnica, elaborada pelos técnicos da Mesa, que assessoram V. Exa., pode imaginar
que realmente há legalidade naquilo  que ocorreu na 8ª  Reunião Ordinária da 18ª
Legislatura. Prestando bastante atenção na fala de V. Exa., da qual V. Exa. vai enviar
uma cópia para este deputado, dela faremos recurso para a CCJ, órgão próprio para
submeter recurso. Durante a fala, V. Exa. fala “supostamente”, “aparentemente”, e aí
reconhece,  novamente,  que  não  leu  o  requerimento,  isso  na  própria  resposta  à
questão de ordem. O que me deixa preocupado, além de V. Exa. agora trazer com
toda assertiva, com todo o assessoramento dos assessores da Mesa, é que V. Exa.
ratifica, e não retifica. O que V. Exa. deveria fazer, respondendo à questão de ordem,
era retificar, aliás, reconhecendo a fala de V. Exa. na 9ª Reunião ordinária, em que V.
Exa. reconhece, de público, que houve uma condução a qual não foi a que V. Exa.
esperava, devido ao tumulto que estava no Plenário e à pressão de vários deputados.
V. Exa., textualmente, disse na 9ª Reunião Ordinária: “Reconheço, de público, que
não li o requerimento”. E eu disse a V. Exa.: Olha, ilustre deputado Hely Tarqüínio, V.
Exa. deve lembrar-se de que quem preside tem o papel de juiz, e quem preside o
processo legislativo  tem  de  estar  atento  ao  formalismo processual  do  Regimento
Interno. Assim como nós, que somos advogados, devemos estar atentos para não
perder prazo para impetrar o recurso adequado no processo judicial. O formalismo é
o mesmo. Nós temos o rito processual que deve ser seguido na íntegra. Ao lado de V.
Exa.  está  o  experiente  advogado  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  sabe
exatamente a dimensão das minhas palavras. Preocupa-me quando V. Exa. fala que
ratifica  a  decisão,  uma  vez  que  V.  Exa.  disse,  logo  na  reunião  seguinte,  que
reconhecia que cometeu um erro e, portanto, de público, pedia desculpa, do aspecto
pessoal,  da tratativa, e que houve, realmente, falha.  Se V.  Exa. verificar as  notas
taquigráficas, vai certificar-se de que V. Exa. sequer permitiu a questão de ordem do
deputado  Lafayette  de  Andrada,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  do  deputado
Gustavo Corrêa e deste deputado que vos fala. Porque, não concedendo a questão
de  ordem,  V.  Exa.  não  permitiu  que  o  processo  legislativo,  naquele  momento,
seguisse o curso que deveria seguir sob os auspícios do Regimento Interno desta
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Casa. Portanto, vou receber a decisão de V. Exa., agora por escrito, e vou recorrer à
Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda me preocupa que V. Exa. responda
uma questão de ordem formulada por mim, por escrito, entregue em suas mãos. Ora,
V.  Exa.  deixa de receber requerimento para ser votado em Plenário levantando a
questão?  V.  Exa.,  quando  tomou  aquela  decisão  -  é  bom  que  fique  gravado  na
memória de V. Exa. -, trouxe um prejuízo enorme aos deputados da oposição. E esse
prejuízo só pode ser reparado se V. Exa. retificar os atos praticados e designar voltar
o projeto à fase de discussão para, após encerrada a discussão do requerimento e
votação, dependendo do momento em que ele existir e for protocolado - requerimento
do deputado Gustavo Corrêa -, depois, sim, designar o novo relator. Preocupou-me,
deputado Hely Tarqüínio, muito - já estou encerrando, conto com 40 segundos - a
postura de V. Exa. naquele dia. No plano pessoal, eu disse a V. Exa. que não há o
que se discutir, estamos aqui e somos maduros para sobrepor essas questões no
plano  pessoal.  Mas,  do  ponto  de  vista  regimental,  por  mais  que  tenha  se
fundamentado, a meu ver, ao fazer uma analogia ao processo judicial, V. Exa. foi réu
confesso; V. Exa. admitiu, de público, que havia cometido erro. Portanto, a resposta
que eu esperava de V. Exa. era retornar ao status quo devido da discussão do projeto
de lei e anular a designação da relatoria do deputado Rogério Correia. Aí, sim, V. Exa.
estaria fazendo justiça. Do ponto de vista regimental, pode ter absoluta certeza de
que, nesse aspecto, V. Exa. cometeu uma atrocidade com a oposição. No entanto,
estarei aqui, deputado Hely, para que V. Exa. seja sempre lembrado da 8ª Reunião
Ordinária da 18ª Legislatura. Estarei sempre aqui porque, quanto mais estivermos
vigilantes e as pessoas forem lembradas, talvez nem eu nem V. Exa. cometamos os
erros gravíssimos que foram cometidos naquela reunião.

O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Sargento Rodrigues.
Palavras do Presidente

A presidência  informa  ao  Plenário  que,  feitas  as  indicações  dos  membros  da
Comissão de Ética pelos líderes, a referida comissão fica assim composta: pelo bloco
composto pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
PcdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados Rogério Correia,
Durval  Ângelo  e  Gilberto  Abramo;  suplentes -  deputados Ivair  Nogueira,  Leonídio



392
____________________________________________________________________________

Bouças  e  Cristiano  Silveira;  pelo  Bloco  Verdade  e  Coerência  -  BVC:  efetivos  -
deputados Luiz Humberto Carneiro e Gustavo Corrêa; suplentes: deputados Carlos
Pimenta  e  Dilzon  Melo;  e  pelo  Bloco  Compromisso  com  Minas  Gerais  -  BCMG:
efetivos - deputados Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulisses; suplentes - deputados
Thiago Cota e Glaycon Franco.

Designação de Comissões
O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº  1/2015. Pelo bloco
composto  pelas  bancadas  do  PT e  PMDB e pelas  representações  partidárias  do
PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos -  deputados Cabo Júlio e
Rogério Correia; suplentes - deputados Léo Portela e Bosco; pelo BCMG: efetivos -
deputados Inácio Franco e Cássio Soares; suplentes - deputados Leandro Genaro e
Antonio Lerin; pelo BVC: efetivo - deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - deputado
João Leite. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos -  deputados Paulo Lamac e Leonídio
Bouças; suplentes - deputados Arnaldo Silva e João Alberto; pelo BCMG: efetivo -
deputado  Fábio  Cherem;  suplente  -  deputado  Thiago  Cota;  pelo  BVC:  efetivos:
deputados Carlos Pimenta e Tito Torres; suplentes: deputados Gustavo Valadares e
Arlen Santiago. Designo. Às Comissões.

- A designação dos membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015 foi publicada na edição anterior.

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº  4/2015. Pelo bloco
composto pelas Bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputada Marília Campos e
deputado Emidinho Madeira; suplentes - deputadas Rosângela Reis e Geisa Teixeira;
pelo BCMG: efetivo: deputado Fred Costa; suplente - deputado Noraldino Júnior; pelo
BVC:  efetivos  -  deputados  Gustavo  Valadares  e  Gustavo  Corrêa;  suplentes  -
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deputados Tito Torres e Bonifácio Mourão. Designo. Às Comissões.
A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos: deputados Mário Henrique Caixa e Léo
Portela; suplentes: deputados Gilberto Abramo e Deiró Marra; pelo BCMG: efetivos -
deputados Tiago Ulisses e Cássio Soares; suplentes - deputados Roberto Andrade e
Fabiano Tolentino; pelo BVC: efetivo -  deputado Dilzon Melo; suplente -  deputado
Antônio Carlos Arantes. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados João Alberto e Doutor Jean
Freire; suplentes - deputados Iran Barbosa e Leonídio Bouças; pelo BCMG: efetivo -
deputado  Fábio  Cherem;  suplente  -  deputado  Thiago  Cota;  pelo  BVC:  efetivos  -
deputados  João  Leite  e  Felipe  Attiê;  suplentes  -  deputados  João  Vítor  Xavier  e
Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados Cristiano Silveira e Arnaldo
Silva; suplentes - deputada Celise Laviola e deputado Durval Ângelo; pelo BCMG:
efetivos:  deputados  Fábio  Cherem  e  Thiago  Cota;  suplentes:  deputados  Glaycon
Franco e Fabiano Tolentino; pelo BVC: efetivo - deputado Carlos Pimenta; suplente -
deputado Missionário Márcio Santiago. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados Doutor Jean Freire e Ricardo
Faria;  suplentes  -  deputados  Deiró  Marra  e  Tony  Carlos;  pelo  BCMG:  efetivo  -
deputado Glaycon Franco; suplente - deputado Antonio Lerin;  pelo BVC: efetivos -
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deputados  Arlen  Santiago  e  Neilando  Pimenta;  suplentes:  deputados  Nozinho  e
Dalmo Ribeiro Silva. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 9/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputada Cristina Corrêa e deputado
Ivair Nogueira; suplentes - deputados Rogério Correia e Mário Henrique Caixa; pelo
BCMG: efetivos - deputados Glaycon Franco e Tiago Ulisses; suplentes - deputados
Fábio  Cherem  e  Inácio  Franco;  pelo  BVC:  efetivo  -  deputado  Bonifácio  Mourão;
suplente - deputada Ione Pinheiro. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados Durval Ângelo e Vanderlei
Miranda; suplentes - deputados Rogério Correia e Iran Barbosa; pelo BCMG: efetivos
- deputado Thiago Cota; suplente - deputado Noraldino Júnior; pelo BVC: efetivos -
deputados  Gustavo  Corrêa  e  Tito  Torres;  suplentes  -  deputada  Ione  Pinheiro  e
deputado Gil Pereira. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos -  deputados Durval Ângelo e Elismar
Prado; suplentes - deputados Paulo Lamac e Vanderlei Miranda; pelo BCMG: efetivos
- deputados Inácio Franco e Cássio Soares; suplentes - deputados Isauro Calais e
Anselmo José Domingos; pelo BVC: efetivo - deputado Bonifácio Mourão; suplente -
deputado Gustavo Corrêa. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 12/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas do PT e PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB,
do  PR,  do  PRB  e  do  Pros:  efetivos  -  deputados  Ricardo  Faria  e  Iran  Barbosa;
suplentes  -  deputados  Tony  Carlos  e  Vanderlei  Miranda;  pelo  BCMG:  efetivos  -
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deputados Isauro Calais e Douglas Melo; suplentes - deputada Arlete Magalhães e
deputado Roberto Andrade; pelo BVC: efetivo - deputado João Vítor Xavier; suplente -
deputado Felipe Attiê. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 13/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputados João Magalhães e Cristiano
Silveira; suplentes - deputados Cabo Júlio e Emidinho Madeira; pelo BCMG: efetivo -
deputado Glaycon Franco; suplente - deputado Dirceu Ribeiro; pelo BVC: efetivos -
deputada  Ione  Pinheiro  e  deputado  Missionário  Márcio  Santiago;  suplentes  -
deputados Gustavo Corrêa e Nozinho. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputada Geisa Teixeira e deputado
João Magalhães; suplentes - deputados Fábio de Avelar e Arnaldo Silva; pelo BCMG:
efetivos - deputados Fábio Cherem e Tiago Ulisses; suplentes - deputados Dirceu
Ribeiro  e Roberto Andrade;  pelo  BVC: efetivo -  deputado Antônio  Carlos  Arantes;
suplente - deputado Neilando Pimenta. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB,  do  PR,  do  PRB e  do  Pros:  efetivos  -  deputados  Celinho do Sinttrocel  e
Gilberto Abramo; suplentes - deputados Ivair Nogueira e Elismar Prado; pelo BCMG:
efetivo - deputado Thiago Cota; suplente - deputado Fred Costa; pelo BVC: efetivos -
deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Leite; suplentes - deputados Neilando Pimenta
e Tito Torres. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2015. Pelo bloco composto pelas
Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas  representações  partidárias  do  PCdoB,  do
PTdoB, do PR, do PRB e do Pros: efetivos - deputadas Marília Campos e Celise
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Laviola; suplentes - deputadas Geisa Teixeira e Rosângela Reis; pelo BCMG: efetivos
- deputados Fábio Cherem e Thiago Cota; suplentes - deputados Leandro Genaro e
Isauro Calais; pelo BVC: efetivo - deputado Gil Pereira; suplente - deputado Sargento
Rodrigues. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 5/2015. Pelo bloco composto pelas Bancadas do PT e do PMDB
e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR, do PRB e do Pros:
efetivos - deputados Paulo Lamac e Leonídio Bouças; suplentes - deputados Celinho
do Sinttrocel e Fábio de Avelar; pelo BCMG: efetivos - deputados Dirceu Ribeiro e
Douglas Melo; suplentes - deputado Fabiano Tolentino e deputada Arlete Magalhães;
pelo BVC: efetivo - deputado Antônio Carlos Arantes; suplente - deputado Nozinho.
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  199 e 201 a 204/2015,  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 pelas Comissões:
de Saúde - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 25/2/2015, do Requerimento nº

8/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa;
de Assuntos Municipais - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 25/2/2015,

dos Requerimentos nºs 109 a 120/2015, do deputado Ivair Nogueira;
do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 25/2/2015, do Requerimento

nº 60/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel;
de  Educação  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  26/2/2015,  do

Requerimento nº 56/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Antônio Jorge, Missionário
Márcio Santiago e Lafayette de Andrada;

de Segurança Pública  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  3/3/2015,  dos
Requerimentos nºs 138, 150, 151, 155, 156, 160, 163, 165, 168 a 173 e 175/2015, do
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deputado Cabo Júlio, 157, 166, 167 e 174/2015, do deputado Sargento Rodrigues,
158  e 159/2015,  do  deputado Douglas  Melo,  e  176/2015,  do  deputado Noraldino
Júnior;

de Esporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/3/2015, do Requerimento nº
45/2015, do deputado Sargento Rodrigues;

de  Transporte  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  3/3/2015,  dos
Requerimentos nºs 11/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, e 161 e
162/2015, do deputado Douglas Melo; e

de Administração Pública - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 3/3/2015, do
Requerimento nº 137/2015, do deputado Roberto Andrade (Ciente. Publique-se).

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 263, 264, 442, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458 e 459/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que
solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.919/2014,  3.796/2013,
2.853/2012, 4.769/2013, 4.903 e 4.993/2014, 1.146, 1.205, 1.207, 1.213 e 1.269/2011,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 373, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 392, 393, 443, 444, 445, 446, 460, 461, 462, 467, 468, 469, 470,
471, 476, 477, 478, 480, 483, 486, 492, 498 e 499/2015, do deputado Fred Costa, em
que  solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  679,  722,  723,  778  e
839/2011,  5.623/2014,  842/2011,  5.620/2014,  1.001,  1.015,  1.047,  1.048,  1.327,
1.361, 1.372 e 1.453/2011, 5.485/2014, 1.537/2011, 5.266/2014, 1.565, 1.569, 1.686,
1.690,  1.724,  1.753,  1.793,  1.810,  1.825,  1.986,  1.997  e  1.998/2011,  5.211  e
5.091/2014,  2.095/2011,  4.969/2014,  2.131,  2.165,  2.174,  2.330,  2.377,  2.460  e
2.479/2011, 4.956/2014, 2.498, 2.499, 2.518, 2.553, 2.585, 2.627, 2.686 e 2.732/2011,



398
____________________________________________________________________________

2.790 e  2.787/2012,  4.934/2014,  2.838,  2.839,  2.840,  2.855,  2.874,  2.875,  2.876,
2.878, 2.933, 2.941 e 3.081/2012, 4.902/2014, 3.134/2012, 4.896/2014, 3.200, 3.264,
3.294,  3.333,  3.355,  3.356,  3.359,  3.378,  3.384,  3.498,  3.526,  3.593,  3.612  e
3.683/2012,  3.764,  3.776,  3.897,  3.947,  3.955,  4.219,  4.230,  4.245,  4.271,  4.276,
4.314,  4.318,  4.419,  4.420,  4.421,  4.651,  4.663,  4.697,  4.765  e  4.821/2013,
4.864/2014, 4.342/2013, 60, 61, 66, 67, 76, 304, 337, 350 e 351/2011, 3.377/2012,
4.198/2013, 1.955, 556, 548 e 557/2011, 2.913/2012, 59, 344, 896, 927, 928, 929,
968,  1.483,  1.484,  1.560,  1.655,  1.736,  1.788,  2.396/2011,  2.971,  2.975/2012,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 390, 464, 465, 466, 472, 473, 474, 475, 479, 481, 482, 484, 485, 487,
489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 e 501/2015, da deputada Rosângela
Reis,  em  que solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.759,  4.097  e
4.274/2013, 4.994, 5.282, 5.369, 5.451, 5.521, 5.584, 5.585 e 5.565/2014, 718, 863,
864,  1.355,  1.433,  1.469,  1.471,  1.621,  1.660,  1.692,  1.741,  1.742,  1.794,  2.118,
2.172,  2.348,  2.424,  2.425  e  2.500/2011  e  2.887,  2.893,  3.407  e  3.509/2012,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
e 401/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos de Lei Complementar nºs 7/2011 e 43/2013 e dos Projetos de Lei nºs 895,
924,  999,  1.002  e  1.049/2011  e  3.617/2012,  respectivamente;  os  Requerimentos
Ordinários nºs 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417,
418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440 e 441/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em
que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 266, 632, 637, 709, 710, 734,
735,  1.994,  2.195,  2.221,  2.595  e  2.704/2011,  2.955,  3.210,  3.481,  3.493  e
3.653/2012,  3.797,  3.799,  3.834,  3.953,  3.983,  4.005 e  4.527/2013,  4.850,  4.866,
4.987,  5.084,  5.202,  5.313,  5.336,  5.378,  5.379,  5.647,  5.668,  5.519,  5.520  e
5.553/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 447 a 451/2015, do
deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
1.817/2011,  3.646/2012,  3.936/2013,  5.345  e  5.556/2014,  respectivamente;  e  o
Requerimento Ordinário nº 488/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.711/2015.
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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 Gustavo Corrêa em que
solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
5.707/2015 seja apreciado em primeiro lugar.  A presidência verifica, de plano, que
não há quórum para votação, mas que há para a discussão das matérias constantes
na pauta.  A presidência declara prejudicado o requerimento do deputado 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.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Rogério  Correia  opinou  pela
aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o
deputado João Leite.

O deputado João Leite - Muito obrigado por essa manifestação. Já disse o nome
dos meus colegas aqui presentes: Gustavo Valadares, Duarte Bechir, Arlen Santiago,
Felipe Attiê e Gustavo Corrêa, por quem temos muita admiração. Vocês não merecem
o que estão passando. O deputado Sargento Rodrigues passou aqui e me deu uma
palavra: “covardia”. É uma covardia. Vejo algumas coisas neste país que são uma
lição para mim e para vocês, educadores. Nunca imaginamos que o PT chamasse a
polícia  para  os  trabalhadores.  Pois  o  PT  chamou  a  tropa  de  choque  da  Polícia
Rodoviária Federal para os caminhoneiros. Aquelas costas dos caminhoneiros que
estavam lá...

Aqueles caminhoneiros que batem volante no Brasil inteiro entregando alimentação
às famílias apanharam da polícia do PT. Vemos aqui um quadro de servidores que
deram sua vida às escolas, em salas de aula, e acompanhamos a traição do PT a
vocês. É importante dizer-lhes que a ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº
100 estava em 1.000º lugar na pauta do Supremo. Na frente havia a proposta que
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tratava dos servidores da função pública de Minas Gerais, que é da década de 1990 e
ainda não foi votada. Esses servidores estão em cargos espalhados pelo Estado e
aqui na Assembleia Legislativa. O relator Dias Toffoli, advogado do PT, foi até lá e
retirou a matéria do 1.000º lugar. Às vezes dói ouvir a verdade, não é? O PT foi lá,
retirou a matéria do 1.000º lugar, colocou-a em 1º lugar, considerou-a inconstitucional
e tirou o direito de vocês.

Quero explicar a quem pede votação que das leituras feitas...
Alguns se incomodaram porque acharam que o PT era aquela maravilha e ficam

pedindo  votação.  O  deputado  Hely  Tarqüínio,  presidente  desta  Mesa,  fez  várias
leituras, e uma delas talvez tenha passado despercebida por alguns de vocês.

O  deputado  Hely  Tarqüínio  é  um  deputado  de  sete  mandatos  na  Assembleia
Legislativa,  é  cirurgião,  psiquiatra  e  pessoa  de  respeito,  como  também  são  de
respeito os professores aqui presentes e os servidores da educação. Ele fez a leitura
da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 3/2015, do deputado Lafayette de Andrada e outros, que acrescenta o
art. 139 ao ADCT, tornando efetivo o servidor público do Estado de Minas Gerais que
não tenha sido admitido até 5/11/2007, na forma prevista no art. 37 da Constituição
Federal. É o que interessa a vocês.

Entretanto, o primeiro passo para apreciar uma PEC na Assembleia Legislativa é
criar  uma  comissão  especial.  Farei  a  leitura  dos  deputados  e  deputadas  que
compõem essa comissão. Os líderes escolhem os deputados. O Bloco Compromisso
com Minas Gerais escolheu como membros os deputados Tiago Ulisses e Thiago
Cota; o Bloco Verdade e Coerência, cujos líderes são os deputados Gustavo Corrêa e
Gustavo Valadares, escolheu o deputado João Leite e o deputado Bonifácio Mourão.

E pelo bloco composto pelas bancadas do PT, PMDB, PCdoB, PTdoB, PR, PRB e
Pros, foram escolhidos os deputados Rogério Correia e Marília Campos. Vocês vão
ter lá uma oposição.

O que acontece agora? É precioso escolher um presidente e um relator. Foi feito
corretamente. Há cinco suplentes também. O deputado mais maduro, que me parece
ser  o  deputado  Bonifácio  Mourão,  vai  presidir  a  primeira  reunião,  na  qual  serão
escolhidos o presidente e o relator da matéria. Depois que este relatar a matéria e ela
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for aprovada na comissão especial, virá, então, a Plenário, para votação em 1º turno.
Precisamos de 48 votos favoráveis para aprová-la, em 1º turno, aqui, no Plenário. O
deputado Arlen Santiago está lembrando que é o presidente da Assembleia quem
coloca os projetos em pauta. É por isso que é importante a presença de vocês.

Está feita  a sua manifestação.  O que interessa para  nós é devolver  os direitos
dessas trabalhadoras e desses trabalhadores que foram atingidos pela decisão do
advogado do PT. A comissão pode ser acompanhada. Vai ser no plenarinho. Então, é
importante a presença de vocês. É importante que continuem vindo. Sei que é um
esforço que fizeram para estarem aqui, mas isso é muito importante. É preciso cobrar
do presidente que coloque na pauta a PEC nº 3 aqui, no Plenário. Vamos precisar de
48 votos. Eu vou votar “sim”. O deputado Gustavo Valadares?

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - O deputado Antônio Jorge?
O deputado Antônio Jorge (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - O deputado Arlen Santiago?
O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - O deputado Duarte Bechir?
O deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - O deputado Antônio Carlos Arantes?
O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - O deputado Felipe Attiê?
O deputado Felipe Attiê (em aparte)* - Sim.
O deputado João Leite - Estou vendo o deputado Inácio Franco, que foi prefeito de

Pará de Minas, assinou a PEC e tenho certeza de que votará “sim” também.
É  esse  o  trabalho  que  vocês  vão  fazer.  Falem  com  os  deputados  que  vocês

conhecem. É isso que vamos ter durante este tempo agora.
Vamos pensar nos prazos.  Parece até mentira,  mas o prazo deles,  do PT, para

mandá-los  embora  é  1º  de  abril.  O  sonho  deles  é  mandá-los  embora.  Só  que
descobriram, quando entraram, que, se os mandarem embora, não haverá aula em
Minas Gerais mais, acabarão as aulas em Minas Gerais. Já sabem que, se vocês
pararem hoje, as salas não abrirão, porque precisamos de vocês. Estão falando em
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um  concurso  no  domingo.  Quando  vão  chamar  os  concursados?  Ninguém  sabe.
Quanto tempo demora para chamarem os concursados? Três anos, seis meses? Não
sei  quanto tempo é necessário.  Se hoje esse coletivo,  se vocês falarem que não
haverá  aulas  mais  em  Minas  Gerais,  será  desespero  para  nós.  Ficaremos
desesperados. Se os da Lei nº 100 pararem, a educação para em Minas Gerais! Se
vocês pararem, a educação para em Minas Gerais! Vocês têm de conhecer a força
que têm. Por que o governador está dizendo que vai a Brasília conversar com Dias
Toffoli? O advogado-geral quer ir a Brasília agora para conversar. Vão tentar ampliar o
prazo. Vejam que crueldade! Como querem ampliar o prazo para mandá-los embora
se temos a PEC nº 3, que lhes dá o direito de continuar fazendo o que estão fazendo
tão bem, colocando a educação de Minas Gerais em 1º lugar? São vocês.

Queria convocar vocês para continuarem - sei que todo o mundo aqui é resistente -
esse trabalho e estarem aqui nesses dias. O que precisamos? O deputado Sargento
Rodrigues já deu uma grande contribuição, pois pediu urgência. Deputado Mourão,
tenho a  certeza  de que irá  convocar  a  reunião  imediatamente.  Talvez amanhã já
tenhamos  reunião  da  comissão  especial.  Vamos  escolher  o  relator.  Daí,  quando
estiver  pronto  e  votado  na  comissão  especial,  estará  pronto  para  ser  votado  no
Plenário. E o presidente da Assembleia tem de colocar na pauta. Portanto temos de
pedir a ele que coloque na pauta. Esse é o nosso trabalho agora.

Quero até conceder aparte ao deputado Gustavo Corrêa. O líder Gustavo Corrêa, o
líder Gustavo Valadares, o deputado Duarte Bechir, que foi presidente da Comissão
de Educação da Assembleia na legislatura passada, e os deputados presentes estão
envolvidos na seguinte questão: não aceitamos essa emenda de designação. Peço
ao líder Gustavo Corrêa que fale com vocês. Ele está negociando com o presidente
da Assembleia e com o governo. Ele dará a palavra oficial em nome de todos nós que
somos  a  oposição  na  Assembleia  Legislativa  atualmente.  Concedo  aparte  ao
deputado Gustavo Corrêa, líder da oposição na Assembleia.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  quero
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento, sempre de forma coerente, tranquila e
preservando o direito dos que trabalham e querem ver nosso estado crescer.

Tenho dito, desde que se passaram as eleições, que veríamos durante quatro anos
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a mudança de postura de  determinados parlamentares e  de governantes -  quero
incluí-los  também. Sabíamos  muito  bem que aqueles  que no passado criticavam,
diziam que queríamos jogar para a plateia e outras coisas mais, teriam de assumir
uma  postura  de  coerência  agora.  Temos  visto  que  a  tudo  o  que  defendiam  no
passado hoje viraram as costas. Vimos que determinados sindicatos ou entidades
que deveriam defender o interesse de determinadas classes viraram braços políticos
de determinados partidos ou de partidos políticos.

Tenho acompanhado os órgãos de imprensa e não tenho visto nos dias de hoje as
defesas feitas por determinados sindicatos nesta Casa. O atual governo não sabe o
que fazer. Digo sempre que, quando não sabemos o que fazer, paramos e dizemos
que vamos esperar o tempo. O atual governo tem feito exatamente isso. Desde que
assumiu, em 1º de janeiro, não fez nada mais que enrolar os mineiros cada vez mais.

O  Bloco  Verdade  e  Coerência  tem  deputados  pautados  pela  ética,  pela
transparência e, como o próprio nome diz, pela coerência. Estes serão os que estarão
ao lado dos servidores, como sempre estivemos. Lá trás, não pensando nas eleições
e vendo a injustiça cometida pelo PT, que faz de tudo para permanecer no poder...
Como  V.  Exa.  bem  disse,  pegou  um  projeto  que  se  encontrava  encostado  no
Supremo Tribunal Federal pelo advogado do PT, visando sobretudo tentar de alguma
forma desconstruir tudo o que havia sido construído em Minas Gerais nos últimos 12
anos.

Digo sempre que, podem querer ou não, Minas Gerais, naquele momento, tinha
bons índices, reconhecidos pelos órgãos de fomento internacional, tinha credibilidade.
Quando o cliente vai ao banco e pega dinheiro emprestado, se o banco empresta, é
porque o cliente  tem crédito.  Se Minas fez inúmeros empréstimos para beneficiar
outras ações, era porque tinha crédito.

Então, é o compromisso do Bloco Verdade e Coerência, deputado João Leite, até
porque não tratamos com o líder de governo e muito menos com o presidente da
Casa nenhum tipo de emenda demagógica para votarmos a reforma administrativa.
Espero que essa reforma não seja para colocar nos cargos que estão sendo criados
os companheiros políticos, aqueles que foram derrotados nas eleições, aqueles que o
povo mineiro não quis mais.
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Perdemos  as  eleições,  os  mineiros,  deputado  Durval  Ângelo,  não  queriam  o
governo que se encerrava. Queriam e acreditaram. E o que me machuca é que eles
estão vendo que foram iludidos pela presidente da República, que dizia, durante os
debates, que não aumentaria os custos da energia, da gasolina e de outras coisas
mais.  Estaremos,  deputado João Leite,  firmes e fortes ao lado dos servidores da
educação, questionando e reivindicando. Todos os deputados do Bloco Verdade e
Coerência  estarão  aqui  para  votar  o  projeto  que,  com certeza,  vem solucionar  o
problema  de  vocês,  e  não  “barrigar”  mais  uma  vez,  como  determinados
parlamentares estão querendo fazer.

O  deputado  João  Leite  -  Muito  bem,  deputado  Gustavo  Corrêa.  Está  aí  o
compromisso  de  não  aceitarmos  a  designação.  Como  lembrou  o  líder  deputado
Gustavo Corrêa: é empurrar com a barriga.

Vejo com alegria a entrada neste Plenário do líder deputado Bonifácio Mourão. O
deputado Bonifácio Mourão, pela experiência, deverá ser o presidente da comissão
especial da PEC nº 3. Eu dizia para os servidores aqui presentes, deputado Bonifácio
Mourão,  que,  pela  sua  velocidade,  imagino  que  amanhã  já  teremos  reunião  da
comissão especial da PEC nº 3.

Concedo  aparte  ao  deputado  Bonifácio  Mourão,  cumprimentando-o  pela  sua
designação para essa comissão tão importante.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)*  - Deputado João Leite,  é um prazer
muito  grande  aparteá-lo.  V.  Exa.,  que  sempre  expõe  seu  raciocínio  com  muita
procedência e muita justiça, volta a essa tribuna para, coerente com o seu passado,
mostrar com muita lucidez que esta Casa, principalmente este Plenário, tem o dever
de dar a solução a esse impasse.

Eu disse há pouco tempo, em aparte à deputada Ione Pinheiro - V. Exa. estava
presente  e  ouviu  -,  que  não  podemos  transformar  este  Plenário  em  fórum  de
julgamento. Aqui não é um fórum de julgamento. Estou aqui fazendo ponderações
com a devida serenidade que o caso precisa ser tratado.

Entramos com a PEC nº 3 no ano passado para buscar uma solução para essa
questão grave, delicada, em face da decisão do STF. Não estou aqui para discutir o
mérito dessa decisão. Hoje ouvi o deputado Sargento Rodrigues dizer que o ministro
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relator da matéria tem partido, foi procurador-geral do governo federal, foi advogado
de alguns ministros do governo federal. Mas não estou aqui para discutir isso. O STF
entendeu que a Lei  nº  100 é inconstitucional,  e  estamos buscando uma solução.
Buscando como? Apresentando um projeto de emenda à Constituição mineira para
encontrar a solução. Agora vem o PT e diz que esse projeto é inconstitucional. Aí é
que quero discutir. Que autoridade têm os deputados do PT, deputado João Leite,
para dizerem que a PEC é inconstitucional? Eles são juízes?

Quero lembrar que a plateia não está se referindo a mim nem ao deputado João
Leite, porque pode estar transparecendo isso. Só um minutinho, deixem eu terminar o
meu raciocínio que é importante. Que autoridade tem o PT para dizer que a PEC é
inconstitucional?  Quem  pode  declarar  se  uma  lei  é  inconstitucional  ou  não  é  o
Supremo  Tribunal  Federal.  Na  Assembleia  Legislativa,  há  um  órgão  técnico,  a
Comissão de Constituição e Justiça, que dá parecer pela constitucionalidade ou não
de  uma  lei.  Não  é  o  Plenário  o  fórum  competente  para  dizer  se  uma  PEC  é
inconstitucional ou não.

Só um minutinho. Aqui só temos condições de falar sobre a legitimidade e a justiça
de  um  projeto.  A  parte  técnica,  o  parecer  é  de  competência  da  Comissão  de
Constituição e Justiça. Julgamento é competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui
há deputado do PT que está fazendo julgamento,  que está se transformando em
ministro do Supremo Tribunal Federal para impedir que se resolva esse problema.
Estamos  buscando  e  pesquisando  de  uma  forma  justa.  Sabemos  que  há  muita
questão que é legítima, mas que, às vezes, não é legal; que é justa, mas, às vezes,
não é legal. E não é legal por quê? Porque não é prevista em lei. Mas tudo que não é
proibido em lei é permitido. Isso está na Constituição Federal.

Estamos  fazendo  um  raciocínio  técnico,  fundamentado.  Não  temos  legitimidade
para dizer, neste Plenário, que uma lei, ou uma PEC, ou um projeto de lei, ou um
projeto  de  emenda à Constituição são inconstitucionais.  Nosso pronunciamento  é
nesse  sentido.  Vamos  buscar  uma  solução.  Se  aprovarmos  essa  PEC,  vamos
encontrar  a  solução.  Se  o  PT  arguir  inconstitucionalidade  dessa  PEC,  uma  vez
aprovada aqui, vamos ter anos para discutir se ela é constitucional ou não. Enquanto
isso,  todo  esse  pessoal  continua  trabalhando,  todos  os  servidores  prejudicados
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continuam trabalhando, com uma folha de serviço extraordinária, feita pela educação
em Minas Gerais. Não podemos esquecer isso.

Nós estamos aqui para lembrar essas questões. Nós estamos aqui, deputado João
Leite, como falei no primeiro aparte, para reconhecer que, nos governos Aécio Neves,
Anastasia e Alberto Pinto Coelho, Minas Gerais foi  reconhecida pelo Ministério da
Educação, pelo governo do PT como 1º lugar no ensino fundamental básico no Brasil.
Isso  não  se  deve  somente  a  esses  governadores  aos  quais  me  referi,  mas,
sobretudo,  aos  servidores  da  área  de  educação,  que  plantaram  na  cabeça  das
crianças de Minas Gerais uma educação qualificada, deixando as escolas públicas do
Estado em 1º lugar do Brasil. Muito obrigado.

O deputado João Leite - Deputado Mourão, eles estão aguardando para saber se V.
Exa.  vai  convocar  essa reunião para amanhã,  já que deverá presidir  a  Comissão
Especial da PEC nº 3. Queremos sua manifestação. Devido a sua experiência, V.
Exa. vai convocar essa reunião para amanhã, já que é o presidente ad hoc?

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Vou marcar de imediato. Por ser o
mais jovem, vamos convocá-la para amanhã, se o Regimento permitir. Tentaremos
convocá-la  para  amanhã  de manhã.  Vamos examinar  o  Regimento  e  convocar  a
reunião o mais rápido possível.

O deputado João Leite - Muito bem. Obrigado.
O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado João Leite, infelizmente diz-se

no debate presidencial que os direitos trabalhistas seriam mantidos nem que a vaca
tossisse. E a vaca está tossindo e dando coice, e dando coice até em Minas Gerais,
nos professores,  nos caminhoneiros, em todos os lugares a vaca está tossindo e
dando coice. Ficamos muito preocupados. O deputado Bonifácio Mourão disse que já
há jurista aqui  dentro dizendo que a lei  é  inconstitucional.  Vejam essas mães de
família, vamos votar a PEC, e a cada momento vamos tentar resolver.

Imagine, deputado João Leite, jogar esse povo como designado até dezembro para
adiar,  e  depois  colocá-los  no  INSS.  Será  que  aquele  ministro  Gabas,  que  fica
colocando a presidente na garupa da sua moto, vai garantir a aposentadoria? Será
que vai compensar o tempo que o Estado teria  de pagar? Não,  o problema é do
governo do Estado, é ele que tem de resolver. Por isso nós, do bloco, estamos aqui
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falando e vamos lembrar o pessoal que temos de manter vigília. Vamos ficar de olho
caso algum acordo seja feito. O acordo estava feito, mas o governo do PT mandou
agora uma quantidade de maldades para destrincharmos na reforma administrativa.
Mas nessa reforma administrativa poderemos colocar uma emenda, e vamos colocar,
para que esse pessoal possa voltar a trabalhar.

Na terça-feira fiquem de olho, fiquem de vigília, olhem quem está contra, vão atrás.
É a força do povo na rua novamente.

O deputado João Leite - Obrigado, deputado Arlen Santiago. Concedo aparte, com
muito  prazer,  ao  nosso  líder,  deputado  Duarte  Bechir,  grande  amigo  desses
servidores da educação do Estado de Minas Gerais, que está a todo o momento com
eles. Tenho a certeza de que o deputado Duarte Bechir é contra essa emenda de
designação, esse “empurrar com a barriga”. Ninguém quer ser enganado. Quero ouvi-
lo.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Primeiramente, quero dizer que V. Exa. faz
um pronunciamento histórico nesta Casa. Marca a vida de muitos que aguardam do
governo uma decisão para continuar no seu trabalho e tocar a sua vida. E quando
falo em vida, deputado João Leite, como terá sido o Natal dessa moça que está ali
em cima, como terá sido o Natal desse pessoal? Deputado João Leite, como foram as
comemorações de Ano-Novo desse pessoal? Como estará sendo a expectativa de
mais  um  ano  de  vida  de  quem  está  próximo  de  ser  demitido  do  seu  trabalho?
Pessoas que lutaram, que viveram por seu trabalho, que deram sua vida e sua saúde,
estão na iminência de, nos próximos 30 dias, serem despedidas sem justa causa.

V. Exa. nos dá, nesta tarde do dia 5 de março, um momento histórico na Casa,
chama-nos à reflexão de que é preciso unir todas as lideranças da Casa. Digo ao
deputado Durval Ângelo, como líder do governo, que é preciso reunir todos nós, para
buscar entendimento, e não colocar na rua esse povo. Conversava com uma pessoa
que tem 24 anos de serviços prestados ao Estado e com outra que tem 25 anos.
Quem vai dar emprego a esse pessoal? O Estado de Minas Gerais propiciou a vocês,
por meio da Lei nº 100, a garantia de que teriam continuidade no seu trabalho e nos
benefícios previdenciários. Foi votada por unanimidade nesta Casa, deputados do PT
e do PMDB votaram favoravelmente à Lei nº 100.
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Hoje  não  podemos  virar  as  costas  para  esse  povo.  Não  aprovo  esse  ato  de
covardia. Vamos lutar até as últimas consequências e até os últimos instantes para
preservar  o  direito  ao  trabalho  desse  pessoal,  que  está  sendo  esquecido  e
abandonado neste momento da história de Minas Gerais.

Parabéns, deputado João Leite, pelo pronunciamento. Conte comigo nessa e em
muitas outras lutas em defesa do trabalhador mineiro, pois estamos nesta Casa para
honrar o nosso mandato. Parabéns. Obrigado.

O deputado João Leite - Obrigado, deputado. O deputado Bonifácio Mourão está a
meu lado, praticamente me dando uma aula...

Queria informar a vocês que o presidente ad hoc dessa comissão - na verdade, sou
o mais experiente e serei o presidente ad hoc - vai convocar a reunião para amanhã,
às 17 horas, e espero que os deputados compareçam. Aliás, quero convidar vocês
para acompanhar essa reunião e ver quem vai faltar. Ou seja, estou convocando a
comissão para se reunir às 17 horas de amanhã, a fim de escolhermos o presidente,
o vice-presidente e o relator da matéria, e gostaria que vocês estivessem presentes
para acompanhar os trabalhos e conhecer as verdades.

Mas gostaria  da atenção de vocês para  a reforma que o  governador  Fernando
Pimentel, do PT, mandou para a Assembleia: ele está criando 10 subsecretarias, 41
superintendências, 4 assessorias jurídicas,  4 auditorias setoriais,  4  assessorias de
comunicação, 4 assessorias de planejamento e 1 núcleo especial. Além disso, está
passando o salário de subsecretário para quase R$12.000,00, o que é mais do que
ganha o governador. Ou seja, ele terá de aumentar o salário do governador e dos
secretários, porque os subsecretários não podem ganhar mais que os secretários e
que o governador. Está tudo posto aqui.

É isso, gente. Disseram que o Estado não tinha dinheiro e estava quebrado. Mas
para a companheirada, para o Sind-UTE, para os companheiros, para o compadrio, o
dinheiro aparece. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O  deputado  João  Leite -  Constatando  a  inexistência  de  quórum,  solicito  o
encerramento de plano da reunião.
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O presidente -  A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 5.706/2015, uma vez que permaneceu em ordem
do dia por quatro reuniões. A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo do governador do Estado,
que recebeu o nº 1, e uma emenda do deputado Paulo Guedes, que recebeu o nº 1,
quatro do deputado Gustavo Valadares, que receberam os nºs 2 a 4 e 28, sete do
deputado  Felipe  Attiê,  que  receberam  os  nºs  5  a  11,  quatro  do  deputado  Paulo
Lamac,  que  receberam  os  nºs  12  a  15,  duas  do  deputado  Iran  Barbosa,  que
receberam os nºs 16 e 17, uma do deputado Carlos Pimenta, que recebeu o nº 18,
seis  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  que  receberam  os  nºs  19  a  24,  uma  do
deputado Antonio Jorge, que recebeu o nº  25, uma do deputado Cabo Júlio,  que
recebeu  o  nº  26,  duas  dos  deputados  Gustavo  Valadares  e  Duarte  Bechir,  que
receberam os nºs 29 e 34, duas do deputado Gustavo Corrêa, que receberam os nºs
30 e 36, uma dos deputados Sargento Rodrigues e Duarte Bechir, que recebeu o nº
35, oito dos deputados Gustavo Corrêa e Duarte Bechir, que receberam os nºs 31 e
37 a 43, uma do deputado Arlen Santiago, que recebeu o nº 32, vinte e seis do
deputado Duarte Bechir, que receberam os nºs 27, 33, 44 a 67, três da deputada
Celise Laviola e dos deputados Cabo Júlio, Iran Barbosa, Vanderlei Miranda, Leonídio
Bouças, João Magalhães e João Alberto, que receberam o nºs 68 a 70. A presidência,
nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno, deixa de receber  uma
emenda do deputado Antonio Jorge, uma dos deputados Gustavo Corrêa e Duarte
Bechir  e  duas  do  deputado  Duarte  Bechir,  por  guardarem  identidade  com  as
Emendas nºs 2,  3,  4 e 8,  respectivamente.  A presidência informa ainda que,  nos
termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designará, em momento oportuno,
relator em Plenário para emissão de parecer sobre as emendas e o substitutivo.

- O teor do substitutivo apresentado foi publicado na edição anterior.
- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015
EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Projeto de Lei n° 5706/2015 o seguinte:
Art. 1° - Dê-se aos incisos I, II e III do art. 4° da Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de

2009, a seguinte redaçao:
“Art. 123 - O caput dos incisos I, II e III do art. 4° da Lei n° 18.030, de 12 de janeiro

de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4°- (...)
I - parcela de 27,275% (vinte e sete vírgula dois sete cinco por cento) do total aos

municípios  cujos  sistemas  de  tratamento  ou  disposição  final  de  lixo  ou  de
esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental
estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%
(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

II - parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do total
com base no índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo
IV  desta  Lei,  considerando-se  as  unidades  de  conservação  estaduais,  federais,
municipais e particulares e área de reserva indígena, com cadastramento, renovação
de autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;

III - parcela de 27,275% (vinte e sete vírgula dois sete cinco por cento) do total com
base  na  relação  percentual  entre  a  área  de  ocorrência  de  mata  seca  em  cada
município e a área total deste, informada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.”.

Art.  2° - O art. 4° da Lei n° 18.030 de 12 de janeiro de 2009 fica acrescido do
seguinte §4°:

“§ 4° - Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo vegetacional
que se estende pelos  biomas cerrado,  mata atlântica e  caatinga,  compreendendo
formações vegetais típicas que variam de caatinga hiperxerófila e caatinga arbórea a
floresta  estacional  decidual  e  semidecidual,  com  intrusões  em  veredas  e  em
vegetação ruderal de área cárstica.".

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Guedes
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EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - Ficam mantidas até 31 de dezembro de 2018 a vinculação institucional,

competências, atribuições e estrutura administrativa do órgão a que se refere o art.
26, I, “g” da Lei Delegada n° 112, de 1° de janeiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
Art. - Dê-se ao inciso III do art. 14 a seguinte redação:
“Art. 14 - (...)
III - os incisos I e III do art. 3° e o parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada 181, de

20 de janeiro de 2011.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art. - Será de dois anos o mandato dos titulares dos cargos a que se refere o art.

9° da Lei Delegada n° 134, de 25 de janeiro de 2007, permitida a recondução para o
período subsequente, após prévia aprovação pela Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Em caso de vacância, poderá haver designação para o exercício
das  funções  por  período  não  superior  a  noventa  dias,  observados,  quanto  ao
designado,  os  mesmos requisitos  previstos  em lei  para  a nomeação do titular  do
cargo.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 5
O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O inciso XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V-G:
'Art. 5º - (…)
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V-G - Subsecretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
(…)
XIX - Secretaria de Estado de Turismo, Esportes e Cultura.'.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 6
Suprima-se o art. 5º, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 7
Suprima-se o art. 6, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 8
Suprima-se o art. 13, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 9
O art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - O art.  30 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
'Art.  30  -  Os  cargos  de  Secretário-Geral  Adjunto,  Controlador-Geral  Adjunto  do

Estado, Advogado-Geral Adjunto do Estado, Chefe Adjunto da Polícia Civil, Chefe do
Estado-Maior da Polícia Militar, Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar
têm  as  vantagens  e  o  padrão  remuneratório  do  cargo  de  Secretário  de  Estado
Adjunto.'.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 10
O art. 7º passa a vigorar com a seguinte redação.
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“Art. 7º - O art.  28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

'Art.  28 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário-Geral,  Chefe do
Gabinete Militar do Governador, Advogado-Geral do Estado, Comandante-Geral da
Polícia Militar,  Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,  Chefe da Polícia
Civil,  Controlador-Geral do Estado têm as prerrogativas, as vantagens e o mesmo
padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado.'.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 11
O inciso XIX do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de janeiro de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 6º - (…)
XIX - Secretário de Estado de Turismo, Esportes e Cultura.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Felipe Attiê

EMENDA Nº 12
Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4° da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter  a remuneração correspondente ao nível  DAD-10 do anexo I  da Lei
Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Lamac

EMENDA Nº 13
Dê-se ao art. 11 do projeto a seguinte redação:
“Art.  11  -  O  cargo  de  Diretor-Presidente  e  o  cargo  de  Vice-Diretor-Presidente,

criados pelo art. 13 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011, passam a ter,
respectivamente,  a remuneração correspondente aos níveis DAD-11 e DAD-10 do
Anexo I da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007.”.
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Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Lamac

EMENDA Nº 14
Dê-se ao art. 9° do projeto a seguinte redação:
“Art. 9° - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas

Gerais em Brasília, de que trata o art. 6° da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003, e o cargo de Subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, criado pelo art. 47 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de
2011,  passam  a  ter,  respectivamente,  a  remuneração  correspondente  aos  níveis
DAD-11 e DAD-10 do Anexo I da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Lamac

EMENDA Nº 15
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II - sete cargos de Subouvidor, com a remuneração correspondente ao nível DAD-

11 do Anexo I da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Paulo Lamac

EMENDA Nº 16
Dê-se ao inciso I-A do art. 10 da Lei Delegada n° 179, de 2011, de que trata o art. 5°

a seguinte redação:
“Art. 5° - (...)
“Art. 10 - (...)
I-A - a Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Interlocução Social, no âmbito

da Governadoria:”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Iran Barbosa

EMENDA Nº 17
Dê-se ao art. 6° a seguinte redação:
“Art. 6° - Ficam criados os cargos de Secretário de Direitos Humanos, Cidadania e
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Interlocução  Social  e  de  Secretário-Adjunto  de  Direitos  Humanos,  Cidadania  e
Interlocução Social.

Parágrafo  único  -  Os  cargos  de  Secretário  de  Direitos  Humanos,  Cidadania  e
Interlocução  Social  e  de  Secretário-Adjunto  de  Direitos  Humanos,  Cidadania  e
Interlocução Social têm prerrogativas, vantagens e padrão remuneratório dos cargos
de Secretário de Estado e Secretário-Adjunto de Estado, respectivamente.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Iran Barbosa

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier:
Art. - O inciso  XVI  do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1º de janeiro de 2011,

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
“Art. 5° - (...)
XVI -
f) Subsecretária de Saúde da Família.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Carlos Pimenta

EMENDA Nº 19
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo obrigado a fornecer equipamento de segurança aos

servidores da área de segurança pública, nos termos da Lei nº 18.015, de 2009, no
prazo de cento e oitenta dias.

Parágrafo  único  -  Consideram-se  equipamentos  de  segurança,  entre  outros,
revólveres, munições, algemas e coletes à prova de bala.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Diante das prementes necessidades dos órgãos da área de segurança

pública,  com  a  necessidade  de  melhorias  estruturais  e  logísticas  e  a
indispensabilidade de se adquirir  os equipamentos essenciais ao desempenho das
respectivas funções, propõe-se esta emenda.

O desenvolvimento de políticas de  melhoramento na prestação de serviços que
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asseguram a segurança pública e a falta de instrumentos suficientes para cumprir
essa importante atribuição, tais como armamento, coletes, etc., impõem a busca pelo
apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 20
Art. 1º - Acrescente-se onde convier à Lei Delegada nº 179, de 1 de janeiro de 2011:
“Art. … - Fica o Estado, por intermédio de suas secretarias de Estado, obrigado a

estabelecer cronogramas fixando a data de início e término das etapas previstas em
concurso público, expedindo ato de nomeação e posse dos candidatos aprovados no
prazo máximo de um ano da homologação dos resultados.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Na esteira do direcionamento da jurisprudência pátria em reconhecer

direitos  mais  elásticos  aos  candidatos  a  concursos  públicos,  mas  sendo  de
conhecimento  notório  os  longos prazos  adotados  pela  administração  pública  para
realização das etapas previstas, bem como determinação de nomeação e posse dos
aprovados, é que se propõe esta emenda.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

EMENDA Nº 21
Art. 1° - Acrescenta-se onde convier à Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de

2011:
“Art... - O § 2º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar com a seguinte

redação:
Art. 4º - (...)
§ 2º - Será admitida a prorrogação dos contratos de que trata o inciso V do caput do

art. 2º para além do limite estipulado no inciso III do § 1º do art. 4º, enquanto não for
realizado  concurso  público  e  provimento  dos  cargos,  em  especial  dos  agentes
penitenciários e agentes socioeducativos.

Art... - Ficam acrescentados ao art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, os seguintes § §
3º e 4º:

Art. 4º - (...)
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§ 3º - No caso do inciso V do "caput" do art. 2º serão adotadas, imediatamente após
a contratação e prorrogações, as providências necessárias à realização do concurso
público para provimento dos cargos.

§ 4º - Para fins de realização de concurso público para provimento dos cargos de
agentes  penitenciários  e  agentes  socioeducativos,  considera-se,  para  efeitos  de
pontuação, como título o cômputo dos anos anteriormente trabalhados nas áreas de
segurança pública e defesa social.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Os  presídios  mineiros  possuem  aproximadamente  60.000

encarcerados, o que significa que atualmente cada agente de segurança penitenciário
é responsável pela guarda de 50 detentos, enquanto a Resolução nº 09/2009 sugere
no mínimo 1 agente para cada 5 encarcerados.

Por  outro lado,  o  sistema socioeducativo  administra  hoje  34  unidades,  e  novas
unidades  de  internação  serão  inauguradas,  não  havendo  agentes  de  segurança
socioeducativo em número suficiente para a efetiva prestação do serviço.

A falta de efetivo torna a atividade arriscada, além de resultar na precariedade com
que  assegurada  a  segurança  pública,  a  preservação  da  ordem  pública  e  a
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
proposição.

EMENDA Nº 22
Art. 1º - Dê-se ao art. 15 do Projeto de Lei nº 5.706/2015 a seguinte redação:
“Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no exercício financeiro de 2018, observada a Lei

de Responsabilidade Fiscal.”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  presente  emenda  tem  como  objetivo  primar  pelo  dever  de

responsabilidade fiscal, tendo em vista as notícias veiculadas quanto à necessidade
de redução dos gastos pelo Estado de Minas Gerais.

Dessa forma, diante do alarme pela indispensabilidade de cortar custos que oneram
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a máquina  administrativa  neste exercício financeiro,  é  que se propõe seja  feita  a
reforma  administrativa  prevista  apenas  em  2018,  na  esteira  das  projeções
orçamentárias do Estado.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

EMENDA Nº 23
Acrescente-se onde convier:
Art.  ...  -  Transforma-se  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  em

Superintendência  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  no  âmbito  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social e transforma-se o cargo de Secretário de Direitos Humanos
e Cidadania em Superintende de Direitos Humanos e Cidadania.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Diante  da  estrutura  organizativa  das  secretarias  de  Estado  e

considerando tratar de matérias afetas é que se propõe que não seja criada uma
secretária  para os temas relacionados aos diretos humanos e cidadania, para ser
inaugurada  uma superintendência  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa
Social.

Ora,  já  existindo  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  na  estrutura
administrativa  do  Estado,  sendo competente  para  adotar  as  medidas necessárias
para a proteção dos direitos humanos e cidadania, alcança-se maior eficiência com a
criação de mencionada superintendência, o que resulta em redução de gastos para o
erário.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
proposição.

EMENDA Nº 24
Art. 1° - Acrescente-se onde convier à Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de

2011:
“Art. ...- O § 2º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar com a seguinte

redação:
Art. 4º - (...)
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§ 2º - Será admitida a prorrogação dos contratos de que trata o inciso V do art. 2º
para  além do limite  estipulado no inciso  III  do  §  1º  do  art.  4º,  enquanto  não for
realizado concurso público e provimento dos cargos, em especial de professor.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, os seguintes § §
3º e 4º:

Art. 4º - (...)
§  3º  -  No  caso  do  inciso  V  do  art.  2º  serão  adotadas,  imediatamente  após  a

contratação e prorrogações, as providências necessárias à realização do concurso
público para provimento dos cargos.

§ 4º - Para fins de realização de concurso público para provimento dos cargos de
professor, considera-se, para efeitos de pontuação como título, o cômputo dos anos
anteriormente trabalhados na área de educação.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Diante de decisão do Supremo Tribunal  Federal  que reconheceu a

inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de 2007, certa é a significativa
falta de efetivo para honrar com o dever do Estado de garantir o acesso de todos à
educação.

Assim,  possibilitando  a  contratação  por  tempo  maior  e  buscando,  quando  da
realização de concurso público, valorizar os anos já trabalhados no Estado, é que
conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

EMENDA Nº 25
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso XVI do art. 5° da Lei delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011,

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “f”:
“Art. 5° - (...)
XVI - (...)
f) Subsecretaria de atenção aos problemas decorrentes do uso e abuso de álcool e

outras drogas.”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Antônio Jorge
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EMENDA Nº 26
Art. 1º - Suprima-se do art. 1º do substitutivo a alínea “d” do inciso IX- A do art. 5º,

reordenando-se as demais.
Art. 2º - Acrescente-se ao inciso XV do art. 2º do substitutivo, a seguinte alínea “e”:
“Art. 2º - (...)
XV - (…)
e) Subsecretaria de Juventude.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Cabo Júlio

EMENDA Nº 27
Acrescente-se onde convier:
“Art. ...  -  O Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 01 de janeiro de 2011, com as

alterações promovidas pela Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I
(a que se refere o caput dos arts. 1º e 2º, o § 6º do art. 3º e o inciso III do § 1º do art.

16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
* -  A espécie,  o nível,  o  valor  e o  DAD-unitário  dos Cargos de Provimento  em

Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder
Executivo foram publicados no Diário do Legislativo, de 6.3.2015.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 28
Acrescente-se onde convier:
Art. - Ficam reajustados em 13,1 % (treze vírgula um por cento), a partir de 6 de

janeiro  de  2015,  os  valores  das  tabelas  de  subsídio  referentes  às  carreiras  de
Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,  Analista  de
Educação  Básica,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico
Educacional, Analista Educacional, Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de
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Educação  Básica,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica,
constantes no Anexo I da Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010;

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 29
Acrescente-se o artigo seguinte, onde convier:
“Art.- … - 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, gozarão de todos os direitos e vantagens
dos efetivos, inclusive os previdenciários, e passarão a integrar Quadro Temporário
em Extinção -  QTE -  que se dará 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.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA N° 30
Dê-se ao caput do art. 78 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art.  78  -  Na  ausência  de  Diretor  da  Superintendência  Regional  de  Ensino,  da

Secretaria de Estado de Educação, poderá haver, por até quatro meses, substituição
pelo  Diretor  Pedagógico  ou  Diretor  Educacional,  desde  que  o  ocupante  desses
cargos  seja  titular  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  estrutura  da  Secretaria  de
Estado de Educação.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificativa. A substituição do diretor da Superintendência Regional de Ensino, por

prazo limitado,  pode ser  muitas  vezes  necessárias  para  que não  haja  prejuízo  à
continuidade das  atividades administrativas. Entretanto, é preciso valorizar, quando
de  uma  eventual  substituição  do  ocupante  do  cargo,  por  prazo  limitado,  os
profissionais  pertencentes  ao quadro  de  servidores concursados  da Secretaria  de
Estado de Educação. Trata-se do reconhecimento do mérito e da capacidade desses
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servidores,  que,  com  sua  experiência  e  dedicação,  tanto  contribuem  para  que  o
ensino, em Minas Gerais, seja um dos melhores do Brasil. Contamos, portanto, com o
apoio dos nossos colegas deputados, em especial daqueles que ao longo do tempo
têm  publicamente  manifestado  sua  posição  em  defesa  da  valorização  dos
professores e demais servidores da educação, para que a emenda ora proposta seja
aprovada de forma unânime.

EMENDA Nº 31
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O caput do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° - Os cargos do grupo a que se refere o caput do art. 1° são graduados em

dez níveis,  correspondendo a  cada nível  um valor  em DAD-unitário  e  o  valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.”

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.
Justificação. O Estado possui,  atualmente,  na sua estrutura administrativa, onze

cargos de nível DAD 11, todos de recrutamento amplo, com vencimento básico de
R$8.500,00.  A  sua  extinção  representa  uma  economia  anual  de  no  mínimo
R$1.246.355,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e
cinco  reais),  não  se  considerando  eventuais  acréscimos  que  podem  decorrer  de
situações  pessoais  dos  ocupantes  dos  cargos,  como é  o  caso de adicionais  por
tempo de serviço, por exemplo. Estamos, portanto, com a emenda ora apresentada,
contribuindo para o equilíbrio das finanças públicas em um momento em que há uma
reconhecida  diminuição  da  atividade  econômica,  em  âmbito  nacional,  fato  que
certamente tem impacto direto sobre as finanças estaduais.

EMENDA Nº 32
Acrescente-se onde convier:
Art. - Dê-se ao caput do art. 78 do Substitutivo a seguinte redação:
“Art.  78  -  Na  ausência  de  Diretor  da  Superintendência  Regional  de  Ensino,  da

Secretaria  de  Estado  de  Educação,  poderá  haver  substituição  pelo  Diretor
Pedagógico ou Diretor Educacional desde que seja ocupante de cargo de provimento



423
____________________________________________________________________________

efetivo  da  estrutura  da  Secretaria  de  Estado de  Educação e  atenda  ao  requisito
previsto no art. 41 da Lei Delegada n;° 182, de 21 de janeiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Arlen Santiago

EMENDA Nº 33
Dê-se à alínea “c” do inciso IX-A do art.  5º a que se refere o art. 1º a seguinte

redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 5º - (...)
IX-A - (...)
c) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa com

Deficiência;”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 34
Acrescente-se onde convier:
Art. - O § 4° do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
§  4°  -  Terá  prioridade  para  designação  de  que  trata  o  inciso  I  deste  artigo  o

candidato  aprovado  em  concurso  público  para  o  cargo,  observada  a  ordem  de
classificação, e os servidores a que se refere o art. 7° da Lei Complementar n° 100,
de 5 de outubro de 2007.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA 35
Acrescente-se onde convier:
Art. - O inciso III do § 1° do art. 4° da Lei n° 18.185, de 4 de abril de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° - (...)
§ 1° - (...)
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III - no caso do inciso V do caput do art. 2°, por até dois anos nas áreas da saúde e
da educação e por até cinco anos nas áreas da segurança pública, da defesa social,
da vigilância e do meio ambiente; e”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Sargento Rodrigues - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 36
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Ficam reajustados em 13,01% (treze vírgula zero um por cento), a partir de

6 de janeiro de 2015 os valores das tabelas de subsídio referentes às carreiras de
Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,  Analista  de
Educação  Básica,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico
Educacional, Analista Educacional, Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de
Educação  Básica,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica,
constantes no Anexo I da Lei n° 18.975, de 29 de junho de 2010.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 37
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O caput, o § 1° e o inciso III do § 3° do art. 3° da Lei Delegada n° 174, de

26 de janeiro de 2007, passam a vigorar com à seguinte redação:
“Art. 3° - Os cargos a que se refere o art. 1° têm como atribuição a direção e a

chefia de unidades administrativas, equipes de trabalho, projetos e programas e o
assessoramento  técnico  ou  especializado  nos  órgãos  da  administração  direta,
podendo ser de recrutamento limitado ou de recrutamento amplo.

§  1°  -  A  graduação  dos  cargos  nos  dez  níveis  DAD,  nos  termos  do  art.  2°,
obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

§ 3° - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput deste artigo:
I - para os cargos de níveis l a 4, preferencialmente nível médio de escolaridade;
II - para os cargos de níveis 5 a 7, preferencialmente nível superior de escolaridade;
III - para os cargos de níveis 8 a 10, nível superior de escolaridade.”.”.
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Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 38
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 6° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  6°  -  No âmbito de cada órgão do Poder  Executivo,  serão de recrutamento

limitado:
I - 80 % (oitenta por cento) dos cargos em comissão DAD de níveis l a 4;
II - 60 % (sessenta por cento) dos cargos em comissão DAD de níveis 5 a 8;
III - 40 % (quarenta por cento) dos cargos em comissão DAD de níveis 9 e 10.
§ 1° - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o caput deste artigo

resultar  número  fracionário  de  cargos,  deverá  ser  considerado  o  número  inteiro
imediatamente superior.

§ 2° - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos
dos  incisos  I  e  II  do  caput  deste  artigo  poderá  ser  compensado  nos  cargos  em
comissão DAD de níveis 6 a 10, observado o disposto em regulamento.

§ 3° - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento
do disposto neste artigo.”.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 39
Acrescente-se onde convier:
Art. … - O item IV.2 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 1º de janeiro de 2011,

com as alterações promovidas pela Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO IV
QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO
IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,
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FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS
ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
V.2.4 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria de Estado de Defesa Social foram publicados em 6.3.2015.
V.2.11.1 - GOVERNADORIA DO ESTADO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Governadoria do Estado foram publicados em 6.3.2015.
IV.2.11.9 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Vice-Governadoria do Estado foram publicados em 6.3.2015.
IV.2.13 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão foram publicados em 6.3.2015.
V.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria de Estado de Turismo foram publicados em 6.3.2015.
V.2.18 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
* - A espécie, o nível e o quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão da

Controladoria-Geral do Estado foram publicados em 6.3.2015.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 40
Deem-se ao inciso I-A do art. 5º a que se refere o art. 1º, ao art. 2º e ao inciso XX
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do art. 6º a que se refere o art. 4º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 5º - (...)
I-A - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;”
(…)
“Art.  2º  Ficam  criados  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Agrário e Agricultura Familiar, de Secretário de Estado de Esportes e de Secretário de
Estado de Recursos Humanos.”

“Art. 4º - (…)
Art. 6º - (...)
XX - Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 41
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
“Art. 10 - O Escritório de Prioridades Estratégicas de que trata a Lei Delegada nº

181,  de  20  de  janeiro  de  2011,  passa  a  denominar-se  Escritório  de  Projetos
Estratégicos.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 42
Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:
“Art. ...  -  Ficam majorados a partir  de 1º de outubro de 2014, em 4,62% (quatro

vírgula sessenta e dois por cento), considerando-se o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC - projetado para o período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de
setembro  de  2014,  os  valores  dos  vencimentos  básicos  e  dos  subsídios  dos
servidores  públicos  civis  ativos  e  inativos  com  direito  à  paridade,  no  âmbito  da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, em decorrência do
disposto no caput do art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no caput do
art. 7º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. ... - O reajuste de que trata o artigo anterior aplica-se:
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I  -  aos  vencimentos  e  subsídios  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às
funções  gratificadas  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder
Executivo;

II  -  aos valores da  Bolsa  de Atividades  Especiais,  assegurada aos bolsistas  da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, nos termos do art. 1º da
Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005;

III - às vantagens pessoais a que se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de
29 de junho de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de
2012;

IV -  aos  servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que fazem  jus  à  paridade,  nos
termos da Constituição da República e da legislação vigente.

Art.  -  O reajuste  de  que trata  o primeiro  artigo não será  deduzido  do  valor  da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI -,  instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de
outubro de 2005.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA N° 43
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os §§ 3° e 4° do art. 9° da Lei n° 15.298, de 6 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9° - (...)
§ 3° - Os Ouvidores de que trata este artigo têm mandato de dois anos, admitida

uma recondução por igual período, observado o disposto no § 4°.
§  4°  -  O  mandato  dos  Ouvidores  de  que  trata  este  artigo  extingue-se

automaticamente ao final do mandato do Governador do Estado.”.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 44
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
“Art. 10 - O Escritório de Prioridades Estratégicas de que trata a Lei Delegada nº
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181,  de  20  de  janeiro  de  2011,  passa  a  denominar-se  Escritório  de  Projetos
Prioritários.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 45
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II  -  um  cargo  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 46
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II  -  dois  cargos  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 47
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II  -  três  cargos  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 48
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II  -  quatro  cargos  de  Subouvidor,  com o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
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Duarte Bechir
EMENDA Nº 49

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - O inciso II e §§ 1º e 2º do art. 10 e o § 2º do art. 13 da Lei Delegada nº 179,

de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com seguinte redação:
Art. 10 - (…)
II  -  a  Gerência-Geral  da  Cidade  Administrativa,  subordinada  à  Câmara  de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, instituída pela Lei Delegada
nº 112, de 25 de janeiro de 2007;

§  1º  -  A Gerência-Geral  da  Cidade Administrativa  decorre  da  transformação  do
Núcleo Gestor da Cidade Administrativa, a que se refere o art. 2º da Lei nº 18.804, de
31  de  março de  2010,  que  acrescenta  o  inciso  XI  ao  caput  do  artigo  3º  da  Lei
Delegada nº 126, de 25 de janeiro de 2007.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio logístico e
operacional para o funcionamento da Gerência-Geral de que trata o inciso II do caput.

Art. 13 - (…)
§ 2º O cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade Administrativa a que

se refere o art. 3º da Lei nº 18.804, de 31 de março de 2010, passa a denominar-se
Gerente-Geral da Cidade Administrativa.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 50
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
II  -  cinco  cargos  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 51
Dê-se ao inciso II do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
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II  -  seis  cargos  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e
quinhentos reais);”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 52
Suprima-se o art. 10 da proposição.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 53
Suprima-se o art. 11 da proposição.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 54
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
“Art. … - O inciso II e §§ 1º e 2º do art. 10 e o § 2º do art. 13 da Lei Delegada nº

179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (…)
II  -  a  Superintendência  da  Cidade  Administrativa,  subordinada  à  Câmara  de

Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, instituída pela Lei Delegada
nº 112, de 25 de janeiro de 2007;

§ 1º - A Superintendência da Cidade Administrativa decorre da transformação do
Núcleo Gestor da Cidade Administrativa, a que se refere o art. 2º da Lei nº 18.804, de
31 de março de 2010, que acrescenta o inciso XI ao caput do art. 3º da Lei Delegada
nº 126, de 25 de janeiro de 2007.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio logístico e
operacional para o funcionamento da Superintendência de que trata o inciso II  do
caput.”

“Art. 13 - (…)
§ 2º - O cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade Administrativa a

que se refere o art. 3º da Lei nº 18.804, de 31 de março de 2010, passa a denominar-
se Superintendente da Cidade Administrativa.”.”
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Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 55
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
“Art. - O art. 15 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passa a vigorar

com seguinte redação:
'Art.  15  -  Os  cargos  referidos  nesta  Lei  Delegada  são  de  livre  nomeação  e

exoneração  do  Governador  do  Estado,  exceto  o  de  Intendente  da  Cidade
Administrativa a que se refere o § 2º  do art.  13 desta lei,  que será submetido à
aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nos termos do art. 62, XXIII,
“e”, da Constituição do Estado.'.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 56
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
“Art. ... - O art. 15 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passa a vigorar

com seguinte redação:
'Art.  15  -  Os  cargos  referidos  nesta  Lei  Delegada  são  de  livre  nomeação  e

exoneração do Governador do Estado, exceto o de Diretor Presidente do Escritório de
Prioridades Estratégicas a que se refere o art. 13 desta lei, que será submetido à
aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nos termos do art. 62, XXIII,
“e”, da Constituição do Estado.'.”

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 57
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir
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EMENDA Nº 58
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 59
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 60
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 61
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 62
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades
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Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.100,00 (sete mil e cem reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 63
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades

Estratégicas, criados pelo art.  4º da Lei Delegada 181, de 20 de janeiro de 2011,
passam a ter a remuneração de R$7.000,00 (sete mil reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 64
Acrescente-se onde convier.
“Art.  -  Ficam extintos os cargos a que se refere o item IV.2.21-A -  Escritório de

Prioridades Estratégicas - do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de
2007, com modificações posteriores.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir
Justificação.  Com  a  proposta  transformação  do  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas em um Escritório de Projetos, perde sentido manter-se uma estrutura
administrativa complexa, que conta com 34 cargos de provimento em comissão, de
níveis  variados.  A  extinção  desses  cargos  acarretará  uma  economia  anual  R$
2.262.915,20 (dois  milhões,  duzentos e sessenta  e dois  mil,  novecentos e quinze
reais e vinte centavos), levando-se em conta apenas o vencimento básico dos cargos
e  desconsiderando-se  eventuais  pagamentos  por  direitos  individuais  dos  seus
ocupantes, como é o caso dos adicionais por tempo de serviço. Esta é, portanto, uma
forma  de  contribuir  para  a  manutenção  do  equilíbrio  das  finanças  estaduais,
especialmente  quando  todos  os  indicadores  macroeconômicos  apontam  para
dificuldades no futuro próximo,  em virtude da diminuição do crescimento do País,
associado à crescente inflação.
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EMENDA Nº 65
Acrescente-se ao art. 14 o seguinte inciso IV:
“Art. 14 - (...)
(...)
IV - Os arts. 6° e 7° da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 66
Suprima-se o inciso II do art. 13:
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 67
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso I do art. 10 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011,

passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
I - a Secretaria-Geral e a Secretaria Especial de Direitos Humanos e Cidadania, no

âmbito da Governadoria.”.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

EMENDA Nº 68
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (...) - Integram a área de competência da Secretaria de Recursos Humanos as

seguintes empresas:
I  -  Companhia  de  Tecnologia  da  Informação  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

PRODEMGE;
II - Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Celise Laviola - Cabo Júlio - Iran Barbosa - Vanderlei Miranda - Leonídio Bouças -

João Magalhães - João Alberto.
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EMENDA Nº 69
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. (...) - Suprima-se alínea “c” do inciso II do art. 214 da Lei Delegada nº 180, de

20 de janeiro de 2011.”.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Celise Laviola - Cabo Júlio - Iran Barbosa - Vanderlei Miranda - Leonídio Bouças -

João Magalhães - João Alberto.
EMENDA Nº 70

Suprima-se o art. 5º do Substitutivo nº 1 as expressões “144-H” e “144-I” e o inciso
II do artigo 144-G.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Celise Laviola - Cabo Júlio - Iran Barbosa - Vanderlei Miranda - Leonídio Bouças -

João Magalhães - João Alberto.
- O teor das emendas não recebidas é o seguinte:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015
Suprima-se o art. 13° do Projeto de Lei n° 5.706/2015.
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Antônio Jorge
Justificação: A Ouvidoria-Geral do Estado -  OGE - cumpre o relevante papel  de

ouvir, acompanhar e responder às manifestações do cidadão, bem como apresentar
aos  dirigentes  máximos  dos  órgãos  do  Estado  e  ao  Governador  as  demandas
apontadas  pela  população  em  relação  aos  serviços  públicos.  Por  conseguinte,
oferece  inequívoca  contribuição  para  o  alcance  da  excelência  da  gestão  na
administração do Estado por meio da vocalização dos anseios do cidadão em relação
aos serviços públicos em Minas Gerais.

O art. 13° caput, bem como os dois incisos e parágrafo único do Projeto de Lei
5.706/2015 criam, no  âmbito  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos e  Cidadania,  os
seguintes cargos: um cargo de Ouvidor e sete cargos de Subouvidor.

Essa medida complementa e oferece amparo jurídico ao Projeto de Lei 5.707/2015,
que extingue a Ouvidoria Geral do Estado, transferindo suas competências para a
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.
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Com a aprovação da matéria  objeto  dessa emenda,  a Ouvidoria pode perder  o
status  de  secretaria  ao  se  tornar  parte  coadjuvante  da  Secretaria  de  Estado  de
Direitos Humanos e Cidadania, o que ensejará inevitavelmente comprometimento à
sua independência .

Frise-se  que  a  Ouvidoria  não  é  só  lugar  para  queixas.  É  para  apuração  da
qualidade.  Por  tudo  isso  e  pela  oportunidade  desta  emenda,  o  deputado  que
subscreve espera contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Texto do dispositivo objeto da emenda:
Art. 13 - Ficam criados, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania,

os seguintes cargos:
I - um cargo de Ouvidor;
II  -  sete  cargos  de  Subouvidor,  com  o  vencimento  de  R$8.500,00  (oito  mil  e

quinhentos reais);
Parágrafo único - Para fins de valor e padrão de remuneração, direitos e vantagens,

o cargo de Ouvidor equipara-se ao de Subsecretário.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Dê-se ao inciso III do art. 14 do projeto a seguinte redação:
“Art. 14 - (...)
III - os incisos I e III do art. 3° e o parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 181,

de 20 de janeiro de 2011.”.”
Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Ficam mantidas até 31 de dezembro de 2018 a vinculação institucional,

competências, atribuições e estrutura administrativa do órgão a que se refere o art.
26, I, “g” da Lei Delegada n° 112, de 1° de janeiro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir
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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Será de dois anos o mandato dos titulares dos cargos a que se refere o art.

9° da Lei Delegada n° 134, de 25 de janeiro de 2007, permitida a recondução para o
período subsequente, após prévia aprovação pela Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Em caso de vacância, poderá haver designação para o exercício
das  funções  por  período  não  superior  a  noventa  dias,  observados,  quanto  ao
designado,  os  mesmos requisitos  previstos  em lei  para  a nomeação do titular  do
cargo.”.

Sala das Reuniões, 4 de março de 2015.
Duarte Bechir

Encerramento
O presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a 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 CULTURA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015

Às 16h16min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e
Ione Pinheiro e os deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Wander Borges, declara aberta a reunião. A presidência informa que não há ata a ser
lida,  por  se tratar da primeira reunião desta comissão,  que se destina a eleger  o
presidente e o vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Bosco para
presidente  e  da  deputada  Cristina  Corrêa  para  vice-presidente.  Após  votação
nominal,  cada  um  por  sua  vez,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,
respectivamente, o deputado Bosco e a Deputada Cristina Corrêa. O presidente  ad
hoc  proclama  o  resultado  da  eleição  e  declara  empossado  como  presidente  o
deputado Bosco, a quem passa a direção dos trabalhos. O presidente agradece os
votos e a confiança nele depositada e declara empossada como vice-presidente a
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deputada Cristina Corrêa. Após ouvir os membros da comissão, o presidente fixa as
reuniões ordinárias desta comissão para as quartas-feiras, ás 16 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, 4 de março de 2015.
Bosco, presidente - Ione Pinheiro - Cristina Corrêa - Thiago Cota - Wander Borges.
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Durval  Ângelo  e  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,  declara  aberta  a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Durval  Ângelo,
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 empossar o vice-presidente e em seguida declara empossado o deputado
Durval Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente - Durval Ângelo - Carlos Pimenta - Cabo Júlio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 5/3/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2015 - Projetos de Lei nºs
235 a 282/2015 - Requerimentos nºs 205 a 231/2015 - Requerimentos Ordinários nºs
504  a  536/2015  -  Oradores  Inscritos:  discursos  dos  deputados  Leandro  Genaro,
Glaycon Franco, Bosco, Cristiano Silveira e Rogério Correia - Questão de Ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever  Lopes  -  Hely  Tarqüínio  -  Ulysses  Gomes  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlete Magalhães
- Arnaldo Silva -  Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -  Cássio
Soares - Celinho do Sinttrocel - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dilzon Melo -
Dirceu  Ribeiro  -  Doutor  Jean  Freire  -  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 -  Ivair
Nogueira - João Alberto - João Vítor Xavier - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio
Bouças -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -  Missionário Márcio Santiago -
Nozinho - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada  Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Cristina Corrêa, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr.  Angelo  Oswaldo  de  Araújo  Santos,  secretário  de  Cultura  (2),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.217,  da  Comissão  Participação
Popular, e 9.310/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Hercules  Macedo,  chefe  de  gabinete  de  Educação  (2),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.227  e  9.228/2014,  da  Comissão
Participação Popular.

Da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 9.354/2014, da Comissão de Segurança
Pública.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2015

Acrescenta parágrafo ao art. 201 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 201 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 201 - (...)
§ 6° - O Estado garantirá o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da

rede estadual de ensino, facultada, para esse fim, a efetivação de convênios com os
municípios.”.
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Anselmo  José  Domingos  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dirceu Ribeiro - Douglas
Melo - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio de Avelar - Fábio Cherem - Fred
Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Isauro Calais - João
Leite - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Ricardo Faria - Roberto Andrade -
Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Wander Borges.

Justificação:  A  educação  é  um  direito  de  todos  e  um  dever  do  Estado.  A
Constituição  Federal  estabeleceu  que  o  dever  do  Estado  com  a  educação  será
efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, por meio de transporte,
alimentação e assistência à saúde. A proposição em questão faz com que o Estado
assuma sua responsabilidade no transporte escolar dos alunos na rede estadual de
ensino, facultando a efetivação de convênios.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos parlamentares desta Casa à aprovação
desta proposta.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 235/2015
Dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao

conhecimento tradicional associado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei, com fundamento no inciso VI do art. 24 e nos incisos I, II e VII do §

1º do art. 225 da Constituição Federal, dispõe sobre a política estadual de controle do
acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado no território
mineiro.

§  1º  -  O  Estado  exercerá,  nos  limites  de  sua  competência,  o  controle  e  a
fiscalização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento  tradicional
associado, sem prejuízo da legislação federal pertinente.

§ 2º - Esta lei não se aplica:
I - ao patrimônio genético humano;
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II - ao consumo próprio e ao intercâmbio de componente do patrimônio genético
realizado pelas comunidades tradicionais e pelas populações indígenas, entre si, para
seus próprios fins e baseados em sua prática costumeira.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições:
I  -  acesso  ao  patrimônio  genético:  obtenção  de  amostra  de  componente  do

patrimônio genético para fins de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico,
bioprospecção  ou  conservação,  visando  a  sua  aplicação  industrial  ou  de  outra
natureza;

II - acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre
conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de
comunidade  indígena  ou  comunidade  local,  para  fins  de  pesquisa  científica,
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou
de outra natureza;

III  -  bioprospecção  -  atividade  exploratória  que  visa  identificar  componente  do
patrimônio  genético  e  informação  sobre  conhecimento  tradicional  associado,  com
potencial de uso comercial;

IV - centro de conservação ex situ: entidade reconhecida pela Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia, que coleciona e conserva os componentes de diversidade
biológica fora de seus habitats naturais;

V - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de
quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente,
por  gerações  sucessivas  e  costumes  próprios,  e  que  conserva  suas  instituições
sociais e econômicas;

VI  -  condições  ex  situ:  manutenção  de  amostra  de  componente  do  patrimônio
genético fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas;

VII  -  condições  in  situ:  condições  em  que  os  recursos  genéticos  existem  em
ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas,
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VIII  -  conhecimento  tradicional  associado:  informação  ou  prática  individual  ou
coletiva de comunidade indígena ou comunidade local, com valor real ou potencial,
associada ao patrimônio genético;
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IX  -  contrato  de  acesso:  acordo entre  o  órgão  estadual  competente  e  pessoas
físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e as condições para o acesso aos
recursos genéticos, incluindo, obrigatoriamente, a repartição de benefícios e o acesso
e a transferência de tecnologia, de acordo com o previsto nesta lei;

X  -  diversidade  biológica  ou  biodiversidade:  variedade  de  organismos  vivos  de
todas  as  origens,  compreendendo,  entre  outros,  os  ecossistemas  terrestres,  os
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

XI  -  diversidade genética:  variedade de genes e genótipos entre  as  espécies  e
dentro  delas,  a  parte  ou  o  todo  da  informação  genética  contida  nos  recursos
biológicos;

XII - ecossistema: um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de
microorganismos  e  o  seu  meio  inorgânico  que  interagem  como  uma  unidade
funcional;

XIII  -  erosão  genética:  perda  ou  diminuição  da  diversidade  genética,  por  ação
antrópica ou por causa natural;

XIV -  material  genético:  todo material  de origem vegetal,  animal,  microbiana ou
outra que contenha unidades funcionais e hereditariedade;

XV - patrimônio genético: informação de origem genética, contida no todo ou em
parte  de  espécime  vegetal,  fúngico,  microbiano  ou  animal,  em  substâncias
provenientes  do  metabolismo  desses  seres  vivos  e  de  extratos  obtidos  desses
organismos  vivos  ou  mortos,  encontrados  em  condições  in  situ,  inclusive
domesticada, ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in
situ, no território do Estado;

XVI - produto derivado: produto natural isolado de origem biológica, ou que nele
esteja estruturalmente baseado, ou ainda que tenha sido de alguma forma criado a
partir da utilização de um conhecimento tradicional a ele associado;

XVII - uso sustentável: utilização de componentes da diversidade biológica de modo
e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica,
mantendo  assim  seu  potencial  para  atender  às  necessidades  e  aspirações  das
gerações presentes e futuras.
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Art. 3º - A implementação da política estadual de controle do acesso ao componente
do  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento  tradicional  associado  obedecerá  aos
seguintes princípios e diretrizes:

I - preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético existente no
território do Estado;

II - proteção do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético;
III - responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência e prevenção de riscos

no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;
IV - reconhecimento da biodiversidade como bem de interesse público;
V - reconhecimento dos valores ecológico, social, econômico, educacional, cultural,

turístico e estético da diversidade biológica;
VI - reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento tradicional associado

detido por comunidade local ou por população indígena;
VII - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a

utilização do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado em prol da
humanidade;

VIII - controle e fiscalização do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado;

IX - proibição de acesso a componente do patrimônio genético que possa acarretar
danos ao meio ambiente e afetar a biodiversidade;

X - participação do Estado nos benefícios econômicos, científicos, tecnológicos e
sociais decorrentes das atividades de acesso ao patrimônio genético;

XI  -  compatibilização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  com  as  políticas,  os
princípios e as normas relativos à biossegurança, ao meio ambiente e à segurança
alimentar.

Art. 4º - Para a consecução da política de que trata esta lei, compete ao Poder
Executivo:

I  -  desenvolver  estudos,  projetos  e  programas  que  visem  à  conservação,  ao
monitoramento e à recuperação da biodiversidade do Estado;

II - identificar processos e atividades nocivos à conservação da biodiversidade;
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III - estimular a implantação de projetos de conservação da diversidade biológica
em condições in situ e ex situ;

IV - promover a capacitação de pessoal para a proteção, a fiscalização, o estudo e
o uso sustentável da diversidade biológica;

V  -  criar  cadastro  para  registro  de  conhecimentos  tradicionais  associados  ao
patrimônio genético;

VI - estabelecer e manter instalações para a conservação e pesquisa ex situ;
VII  -  apoiar  a  criação  de  unidades  de  conservação  que  tenham  por  finalidade

promover a preservação de espécies, de habitats e de ecossistemas representativos;
VIII  -  estabelecer,  em  sua  esfera  de  competência,  sistema  de  cadastramento,

acompanhamento, controle e fiscalização, de:
a)  pessoas  físicas  e  jurídicas  autorizadas  a  acessar  o  patrimônio  genético  e  o

conhecimento tradicional associado;
b) atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio

genético;
IX  -  firmar  contratos  de  acesso  ao  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento

tradicional associado.
Art.  5º  -  O  acesso  a  componente  do  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento

tradicional associado no território do Estado dependerá de cadastramento prévio da
entidade interessada no órgão estadual competente, na forma do regulamento.

§  1º  -  O  acesso  ao  conhecimento  tradicional  associado  dependerá  de
consentimento prévio da comunidade local ou da população indígena.

§  2º  -  A anuência  para  o  acesso  a  componente  do  patrimônio  genético  e  seu
produto  derivado  só  será  concedida  a  instituição  de  reconhecida  idoneidade  e
capacidade técnica, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas
biológicas, agrárias, humanas e afins.

§ 3º - A participação de pessoa jurídica sediada no exterior na coleta de amostras
de  componentes  do  patrimônio  genético  ou  de  seus  produtos  derivados  ou  de
informações relativas ao conhecimento tradicional associado somente será permitida
quando feita em conjunto com instituição pública nacional, ficando a coordenação dos
trabalhos a cargo desta última.
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§  4º  -  As  permissões,  as  autorizações,  as  licenças,  os  contratos  e  os  demais
documentos referentes a pesquisa, coleta, obtenção, armazenamento, transporte ou
outra atividade similar relativos ao acesso a componente do patrimônio genético no
território  do  Estado,  vigentes  na  data  da  publicação  desta  lei,  deverão  ser
cadastrados no órgão estadual competente, na forma do regulamento.

§  5º  -  As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  autorizadas  a  desenvolver  trabalhos  de
acesso a componente do patrimônio genético devem, obrigatoriamente, comunicar ao
órgão  estadual  competente  quaisquer  informações  referentes  ao  transporte  do
material coletado, sendo responsáveis civil, penal e administrativamente pelo uso ou
manuseio inadequados desse material e pelos efeitos nocivos de sua atividade.

Art. 6º - Havendo perigo de dano grave ou irreversível decorrente de atividades de
acesso  ao  patrimônio  genético,  o  poder  público  adotará  medidas  preventivas,
podendo sustar a atividade, especialmente nos seguintes casos:

I - ameaça de extinção de espécies, subespécies, raças ou variedades e estirpes;
II - endemismo ou raridade do patrimônio genético;
III - vulnerabilidade na estrutura ou no funcionamento de ecossistemas;
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana e animal, a qualidade de vida ou a

identidade cultural de comunidade local e de população indígena;
V - outras hipóteses de impacto ambiental indesejável ou dificilmente controlável;
VI  -  erosão  genética  ou  perda  de  ecossistema,  de  seus  recursos  ou  de  seus

componentes, por coleta indevida ou incontrolada de germoplasma;
VII - descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou de segurança

alimentar;
VIII  -  utilização do patrimônio genético com fins contrários aos estabelecidos na

legislação pertinente.
§ 1º - A ausência de certeza científica sobre o nexo causal entre a atividade de

acesso a componente do patrimônio genético e o dano não poderá ser alegada para
postergar a adoção das medidas de que trata este artigo.

§ 2º - As medidas serão fundamentadas, não podendo servir de obstáculo técnico
ou restrição comercial de atividade.

§ 3º - A critério do órgão estadual competente, poderá ser exigida a apresentação
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de estudo ambiental relativo aos trabalhos a serem desenvolvidos.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos - Paulo Lamac
Justificação:  A proteção da biodiversidade apareceu no cenário jurídico brasileiro

com a Constituição Federal, que, em seu art. 225, § 1º, II, determina ao poder público,
para  assegurar  que todos tenham um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação do material genético. Anteriormente
à Convenção da Biodiversidade, o Brasil era signatário, apenas, do acordo de caça à
baleia, de pesca do atum, o de aves migratórias e da Convenção Internacional das
Espécies  Ameaçadas  de  Extinção  Cites.  Muitos  desses  acordos  não  atingiam  a
eficácia esperada. Também é necessário elaborar um acordo que considere o aspecto
social e econômico da biodiversidade como riqueza nacional.

Foi  para  atender  a  essas  exigências  que  surgiu  uma convenção  que,  em  seu
conteúdo  jurídico,  regulamenta  o  acesso  aos  recursos  genéticos,  o  acesso  à
tecnologia  e  o acesso aos  benefícios  do  uso da biodiversidade.  A Convenção da
Biodiversidade enfatiza a conservação da biodiversidade, sua utilização sustentável,
a  necessidade  de  controlar  o  acesso  aos  recursos  genéticos,  a  transferência
adequada de tecnologia, a redistribuição equitativa e justa pela eventual utilização do
conhecimento das populações indígenas e comunidades locais.

A  questão  da  biodiversidade  foi  considerada  uma  preocupação  comum  da
humanidade. Entretanto, o art. 15 da convenção reconheceu os direitos soberanos
dos Estados sobre seus recursos naturais, bem como a autoridade para determinar o
acesso  a  recursos  genéticos  pertencentes  aos  governos  nacionais,  devendo  as
condições de acesso estar sujeitas a legislação nacional. A partir de então difundiu-se
a ideia de que os Estados têm direitos sobre seus próprios recursos biológicos e de
que são responsáveis pela preservação de sua diversidade biológica e pela utilização
sustentável  desses  recursos.  Surge  assim  a  necessidade  de  regulamentar
adequadamente  o  acesso  aos  recursos  genéticos  nativos,  a  transferência  de
tecnologias pertinentes e a repartição justa dos benefícios derivados do uso desses
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recursos.  A  intervenção  do  Estado  se  faz  necessária  para  evitar  acordos
especulativos  que  beneficiem  apenas  os  intermediários,  deixando  à  margem  os
governos  soberanos  e  estabelecendo  relações  diretas  e  desequilibradas  com  as
comunidades locais.

Cabe aos Estados membros da federação, com base na competência concorrente
estabelecida  pelo  art.  24,  inciso  VI,  produzir  legislação  capaz  de  preservar  os
recursos  genéticos  nativos  e  produtos  derivados,  em  face  do  relevante  interesse
público envolvido. O referido dispositivo da Constituição Federal reza que compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição.

A medida  regulamentar  é  de  especial  importância  para  o  combate  dos  efeitos
nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os recursos genéticos existentes em
território nacional.

O projeto  visa a conservação,  também, do patrimônio cultural  de Minas Gerais,
gerando instrumentos legais  capazes de garantir  que seus verdadeiros  detentores
não  tenham  seus  direitos  preteridos  em  proveito  de  quaisquer  benefícios  que  a
sociedade  possa  vir  a  auferir  do  desenvolvimento  dos  trabalhos  científicos  e  da
classe produtiva do Estado.

-  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 236/2015
Dispõe sobre  a  proibição de acúmulo  das funções de motorista  e  trocador  nos

ônibus coletivos do transporte público do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  vedado  ao  motorista  exercer  as  atividades  inerentes  à  função  do

cobrador nos ônibus das concessionárias de serviço público do Estado.
Art. 2º - Entende-se por atividades inerentes à função de cobrador:
I - cobrança de passagens;
II - verificação dos cartões de passe dos passageiros;
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III - qualquer outra mencionada pela Classificação Brasileira de Ocupações.
Art. 3º - A vedação contida no art. 1º desta lei não se aplica aos veículos coletivos

de uma porta.
Art. 4º - As empresas terão o prazo de quarenta e cinco dias para se adequarem a

esta lei.
Art. 5º - O descumprimento desta lei sujeita as empresas ao pagamento de uma

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Parágrafo único - Em caso de reincidência, o veículo será retirado de circulação e a

empresa multada em 2.000 (duas mil) Ufemgs.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É  notório  o  caos  no  serviço  público  de  transporte  coletivo  e

desnecessário  citar  todos os  transtornos  suportados  pela  comunidade,  que fica  à
mercê das empresas que dominam a atividade.

Algumas  empresas  passaram  a  extinguir  a  função  do  cobrador,  como se  essa
atividade pudesse ser exercida pelo mesmo funcionário que dirige o coletivo.

É assim que algumas linhas contam apenas um funcionário, que, além de guiar o
veículo e realizar manobras para entrada e saída de passageiros, fica responsável
pelo recebimento do dinheiro da passagem, tudo isso ao mesmo tempo.

Ocorre  que,  quando está ao  volante,  o  motorista  deve  ficar  atento  somente  ao
trânsito e aos pontos de parada, para que possa efetivamente realizar com segurança
a sua atividade.  Dividir  a atenção do motorista com o recebimento de passagem,
conferência  de  passe,  devolução  de  troco  e  questionamentos  dos  passageiros  é
perigoso, coloca em risco a segurança de todos, e, como não poderia ser diferente,
beneficia somente as empresas, que continuam a prestar um péssimo serviço. Isso
porque,  apesar  da  nítida  redução  do  custo  do  serviço,  por  haver  menos  um
funcionário por veículo, o preço das passagens não sofre qualquer diminuição.

Vale ressaltar que as duas funções estão definidas na Classificação Brasileira de
Ocupações  e  possuem  distintas  atividades,  o  que  torna  impraticável  a  sua
acumulação.
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Diante  do  exposto,  a  regulamentação  das  atividades  relacionadas  ao  serviço
público de transporte coletivo visa garantir a segurança no trânsito, e por isso merece
a atenção de todos.

Conto,  assim, com a colaboração de todos os deputados para aprovação deste
projeto.

- 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 237/2015
Dispõe sobre a  obrigatoriedade de afixação,  nas proximidades das piscinas,  de

placas indicativas de sua profundidade e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Os prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais e comerciais,

condomínios horizontais e verticais, clubes, parques, associações e outras entidades
congêneres,  particulares  ou  públicos  em  cujas  instalações  houver  piscinas  ficam
obrigados a fixar, nas proximidades das piscinas, placas de advertência aos usuários
contendo  informações  sobre  a  profundidade  das  piscinas,  bem  como  placas  de
proibição ou permissão de mergulho.

Art. 2º - As placas descritas no artigo anterior, de fácil compreensão, deverão ser
afixadas sempre nas bordas das piscinas e conter ainda as seguintes informações:

I - as profundidades mínimas e máximas das piscinas;
II - a instrução de proibição de mergulho em piscinas de pequena profundidade e

impróprias para o mergulho;
III - a instrução de permissão de mergulho em piscinas de grande profundidade;
IV  -  instrução  de  que,  crianças  menores  de  12  anos  de  idade,  deverão  estar

acompanhadas de seus responsáveis.
Art.  3º  -  Os infratores das disposições desta lei  ficam sujeitos,  sem prejuízo de

outras sanções, às seguintes penalidades:
I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a regularização da

situação, desde que não haja risco iminente de natureza higiênico-sanitária;
II - multa;
III - interdição temporária;
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IV - interdição definitiva.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Regulamentar a prevenção de acidentes em piscinas públicas e de uso

coletivo é de incontestável importância, haja vista os dados relativos à gravidade e à
extensão  dos  danos  produzidos  pelos  acidentes  por  mergulho,  bem  como  à
constatação  feita  por  pesquisadores  do  assunto  de  que  a  maior  causa  desses
acidentes  é  o  absoluto  desconhecimento  da  relação  mergulho-lesão  medular  por
parte  dos  usuários  de  piscinas.  É  inadmissível  que,  anualmente,  centenas  de
pessoas, a maioria jovens entre 15 e 24 anos, sejam vitimadas de modo tão grave - a
ponto  de  se  tornarem  tetraplégicas  -  em  virtude  de  ignorância  dos  riscos  que,
involuntariamente, assumem quando mergulham de ponta em piscinas.

É preciso criar uma cultura de segurança, de âmbito estadual, destinada ao uso de
piscinas, pois, de outro modo, torna-se difícil, senão impossível, mudar o quadro de
ocorrência de lesões medulares, lesões cerebrais, fraturas e mortes por afogamento
relacionadas a piscina. A despeito de os códigos sanitários destinarem-se a legislar,
em  nível  local,  sobre  a  segurança  do  cidadão  em  instalações  urbanas,  aí
consideradas  as  piscinas  de  todos  os  tipos,  o  que  se  nota  é  a  quase  completa
ausência de preocupação com a prevenção de acidentes em piscinas. A maioria dos
códigos sanitários,  no que diz respeito às piscinas,  limita-se a tratar  de questões
relativas à qualidade da água e  à higiene de vestiários  e  instalações adjacentes.
Pouco ou nada se fala sobre a marcação de profundidade.

Esta proposição tem como objetivo dar maior segurança aos usuários e às crianças
que  se  utilizam,  nos  momentos  de  lazer,  de  piscinas  em  prédios,  edifícios  de
apartamentos, casas residenciais e comerciais, condomínios horizontais e verticais,
clubes,  parques,  associações  e  outras  entidades  congêneres,  particulares  ou
públicas.

Tais acidentes, segundo os estudos e estatísticas realizadas, ocorrem por ausência
de regulamentação desse setor, pela inexistência de advertência ou alerta em relação
à profundidade, proibição ou permissão de mergulho.
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Quanto às crianças menores de 12 anos de idade, o estudo apontou que se faz
necessária  a  proibição  de  que  elas  utilizem  piscinas  sem  a  presença  ou
acompanhamento de um responsável, para evitar o grande número de afogamentos,
o que pode gerar além de mortes, inúmeros casos de paralisia cerebral.

Daí a necessidade de lei  estadual que discipline e padronize o uso de piscinas,
objetivando  a  prevenção  de  acidentes  -  não  apenas  os  chamados  acidentes  por
mergulho, mas também os afogamentos, as quedas e outros tipos de acidentes.

Pelo  exposto,  solicito  aos  nobres  pares  desta  Casa  de  Leis  para  que  juntos
possamos,  com a presente propositura,  evitar  que cidadãos mineiros  possam ser
objeto de acidentes em nossas piscinas.

-  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 238/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ou placas em instituições

financeiras  e  outros  estabelecimentos  que  operam  com  financiamentos  com
informações sobre a Lei Federal nº 8.078, de 1990, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  estabelecido  que  em  todas  as  instituições  financeiras  e  outros

estabelecimentos  que operem  com  financiamento,  crédito,  empréstimos  ou  outras
operações  financeiras  do  gênero,  deverão ter  fixados cartazes  e  mantidos  avisos
informando  que  a  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  assegura  ao  consumidor  a
liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional
dos juros e demais acréscimos.

Parágrafo  único  -  As  placas ou cartazes de  que trata  o  caput terão  dimensões
suficientes  para  que  a  informação  possa  ser  lida  a  boa  distância  e  deverão  ser
afixados em locais de ampla e perfeita visualização por parte do consumidor.

Art.  2º  -  A fiscalização do cumprimento  desta  lei  ficará  a  cargo  dos  órgãos  de
proteção e defesa do consumidor.

Art. 3º - As instituições financeiras e outros estabelecimentos, a partir da publicação
desta lei, terão o prazo de trinta dias para colocação da placa ou cartaz.
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Parágrafo único -  O não cumprimento  desta lei  sujeitará o infrator  às  seguintes
penalidades sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis;

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
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;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Submeto à elevada consideração das deputadas e dos deputados o

projeto de lei em apreço, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes
ou placas nas instituições financeiras e outros  estabelecimentos que operam com
financiamentos,  com  informações  que  assegurem  ao  consumidor  a  liquidação
antecipada do débito,  total  ou parcial,  mediante redução proporcional  dos juros  e
demais créditos.

É oportuno dizer que esse projeto de lei é de alcance social,  uma vez que dará
publicidade permanente a um direito já disposto no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor,  sobre  o  qual,  na  maioria  das  vezes,  as  empresas  não informam  os
clientes. Tal direito lhes garante a redução dos juros e de outros acréscimos quando
da  antecipação  e  quitação  das  prestações  dos  empréstimos,  créditos  e  outras
operações do gênero.

Nesse sentido,  toda forma de divulgação em defesa do consumidor  é de suma
importância. E para dar continuidade a essas dignas ações de interesse público, faz-
se mister o apoio dos nobres pares à aprovação da proposição apresentada.

- 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 239/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes, as distribuidoras e as empresas
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que comercializam aparelhos televisores recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes
destinação sem causar poluição ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Os  fabricantes,  as  distribuidoras  e  as  empresas  que  comercializam

televisores instaladas no Estado ficam obrigadas ao recolhimento, à reciclagem e à
destruição dos aparelhos, dentro das normas de proteção ambiental.

Art. 2° - Os fabricantes, as distribuidoras e as empresas mencionados no art. 1º
deverão  oferecer  em  seus  estabelecimentos,  à  disposição  do  público,  serviço  de
coleta de produtos usados ou danificados destinados à destruição.

§ 1° - Ao receber o produto, a empresa deverá expedir nota de entrada, devendo
uma das  vias  ser  encaminhada  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente,  para
controle e fiscalização.

§ 2° - O material recolhido deverá ser repassado à distribuidora ou ao fabricante,
que deverá emitir nota de recolhimento do produto.

Art. 3° - Os fabricantes deverão promover campanhas, fazendo veicular propaganda
esclarecendo os usuários sobre os riscos para o meio ambiente de se jogarem os
aparelhos televisores em locais não apropriados e os benefícios de se recolhê-los
para posterior destruição.

Parágrafo único - Entendem-se por locais apropriados as urnas que armazenarão
os aparelhos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos - Paulo Lamac.
Justificação: Os ciclos de substituição de produtos eletrônicos estão cada vez mais

acelerados. O tempo médio para a troca de celulares, que já são mais de 102 milhões
em uso no País, é de menos de dois anos. Os computadores, cuja base instalada é
estimada em 33 milhões, são substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada
cinco anos pelos usuários domésticos, de acordo com estimativa da consultoria IT
Data;  no  ano  de  2006,  foram  vendidos  mais  de  7  milhões  de  computadores  no
mercado brasileiro, e a expectativa é que sejam vendidos 10 milhões de máquinas
até o final de 2007. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -,
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nove em cada dez lares brasileiros têm pelo menos uma TV. Ainda assim, só em 2006
foram vendidos 10,85 milhões de novos televisores no País.

Aumenta  a  preocupação com  o  descarte  de  máquinas  e  componentes  usados.
Muitos consumidores ainda não sabem o que fazer com seu lixo eletrônico. Tendo em
vista o uso crescente de produtos eletrônicos, é de suma importância a existência de
núcleos de captação desse material para eventual reaproveitamento, reciclagem ou
destruição.  Os  componentes  tóxicos  presentes  nos  equipamentos  eletrônicos  e
baterias podem pôr em risco o meio ambiente e a saúde de seres humanos, caso
esses materiais não sejam descartados de forma apropriada.

Os danos causados pelos componentes são diversos. Elementos como chumbo,
mercúrio,  cádmio, arsênio, berílio, retardantes de chamas e PVC, encontrados em
computadores,  celulares,  TVs  e  fios  podem  causar  danos  aos  sistemas  nervoso,
cerebral, sanguíneo, ao fígado, aos ossos, rins, pulmões, doenças de pele, câncer de
pulmão, desordens hormonais e reprodutivas e ainda problemas respiratórios.

Segundo  estudo  da  Universidade  das  Nações  Unidas,  fornos  de  micro-ondas,
baterias, copiadoras e outros produtos descartados podem liberar substâncias tóxicas
caso sejam incinerados.  O estudo aponta  que os aparelhos mais  antigos contêm
produtos  químicos  nocivos,  como  mercúrio  e  cádmio.  As  sucatas  elétricas  e
eletrônicas estão entre os lixos de mais alto crescimento no mundo. Em breve devem
chegar a 40 milhões de toneladas anuais,  o suficiente para encher uma fileira de
caminhões que se estenderia por metade do planeta.

Os aparelhos televisores possuem, em sua composição, metais pesados, material e
elementos que levam anos para se decompor naturalmente, além de degradarem o
meio ambiente,  contribuindo para causar danos irreparáveis  ao planeta.  Aliado ao
processo de desmatamento constante  ao fato de que outros  produtos químicos e
tóxicos  são  lançados  em  nossos  rios,  os  aparelhos  televisores  contribuem
negativamente com a preservação de nosso meio ambiente.

Temos  o  dever  de  evitar  que  esses  equipamentos  prejudiquem  a  natureza.
Colocando as empresas partícipes dos processos de fabricação e comercialização
como  responsáveis  pelo  recolhimento  e  pela  distribuição  dos  equipamentos  de
informática  inválidos,  estaremos  contando  com  mais  um  aliado  economicamente
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poderoso  para  a  preservação  do  meio  ambiente  e  alertando  os  usuários  para
prejuízos que poderão causar ao planeta.

Este projeto de lei tem o intuito de conscientizar as pessoas para o fato de que os
mínimos atos praticados pelo homem, somados, poderão contribuir para a destruição
do sistema ecológico. Qualquer contribuição, mínima que seja, será um grande passo
para a melhoria da qualidade de vida.

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

-  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 240/2015
Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo em berçários e unidades de terapia

intensiva neonatal e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os berçários e unidades de terapia intensiva neonatal, localizados

em  clínicas,  casas  de  saúde  ou  maternidades  públicas  ou  privadas  do  Estado
obrigados a instalarem câmera de vídeo.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali realizadas,
deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§  2º  -  O  equipamento  funcionará  ininterruptamente,  e  as  fitas  gravadas  serão
separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por até 30 dias.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  o  procedimento  de  fiscalização  do
cumprimento do disposto e as sanções cabíveis por seu descumprimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta medida trará grandes benefícios  à sociedade, ao proporcionar

maior tranquilidade aos pacientes e familiares usuários do sistema de que trata este
projeto.  Somos  sabedores,  por  meio  da  imprensa,  de  casos  de  descuido  e
negligência por parte de entidades que não têm o controle de entrada e saída de seus
próprios  funcionários,  o  que tem trazido  sérias  consequências  às  famílias  vítimas
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desse descaso, cujo ponto culminante é o sequestro de recém-nascidos. É irreparável
o dano provocado aos pais e familiares que passam por esses dissabores quando o
momento deveria ser só de alegria.

-  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 241/2015
Dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de janeiro de

2003, que dispõe sobre a estrutura básica do Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§  1º  -  O  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  vincula-se  ao

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tem sua estrutura
orgânica básica definida nesta lei delegada.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Objetiva este projeto de lei, que apresentamos à elevada apreciação

dos nobres pares, dar nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de
2003, alterada pela Lei Delegada nº 168, de 2007, vinculando o Instituto de Terras do
Estado  de  Minas  Gerais  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento.

Tal pretensão fundamenta-se na correlação entre a natureza precípua do Instituto e
a da  Secretaria,  a  qual  se constata  examinando-se a  legislação sob o adequado
ponto de vista sistêmico.

É pública e notória a necessidade de as terras do Estado de Minas Gerais serem
aproveitadas de forma eficiente, para que se efetivem os direitos previstos nos arts.
5º, XXIII, e 186 da Constituição da República.
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O legislador  constituinte  originário,  nas  normas  que tratam  da função social  da
propriedade, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, determinou que a
destinação  das  terras  públicas  e  devolutas  será  compatibilizada  com  a  política
agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

Sendo  assim,  ante  a  premente  necessidade  de  se  implementar  uma  política
desenvolvimentista e que atenda à função social  da propriedade,  a Secretaria  de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - encontra-se apta a melhor
atender aos ditames constitucionais.

A respeito da função social de toda e qualquer propriedade:
“O  direito  privado  de  propriedade,  seguindo-se  a  dogmática  tradicional  (Código

Civil,  arts. 524 e 527), à luz da Constituição Federal (art. 5º, XXII, CF), dentro das
modernas relações jurídicas, políticas, sociais e econômicas, com limitações de uso e
gozo,  deve ser  reconhecido  com sujeição a  disciplina  e  exigência  da sua função
social  (arts.  170,  II  e  III,  182,  183,  185  e  186,  CF).  É  a  passagem  do  Estado
proprietário  para  o  Estado  solidário,  transportando-se  do  ‘monossistema’  para  o
‘polissistema’ do uso do solo (arts. 5º, XXIV, 22, II, 24, VI, 30, VIII, 182, §§ 3º e 4º, 184
e 185, CF)”.(BRASIL. STJ, 1ª Seção - MS, nº 1.856-2/DF - Relator Ministro Milton Luiz
Pereira - Ementário STJ, 08/318.)

Com efeito,  a política agrícola do Estado está  sendo planejada e executada de
acordo com a lei, fazendo-se necessário o envolvimento efetivo do setor de produção,
dos produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de
armazenamento  e  transportes,  levando-se  em conta,  especialmente,  os  seguintes
preceitos: os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos
de produção, a garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a
assistência  técnica  e  a  extensão  rural,  o  seguro  agrícola,  o  cooperativismo,  a
eletrificação rural, a irrigação e a habitação para o trabalhador rural.

Ainda a respeito da função social da propriedade:
“A referência constitucional à função social como elemento estrutural da definição

do direito à propriedade privada e da limitação legal de seu conteúdo demonstra a
substituição  de  uma concepção  abstrata  de  âmbito  meramente  subjetivo  de  livre
domínio  e  disposição  da  propriedade  por  uma  concepção  social  de  propriedade
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privada,  reforçada  pela  inexistência  de  um  conjunto  de  obrigações  para  com  os
interesses da coletividade, visando também à finalidade ou utilidade social que cada
categoria de bens objeto de domínio deve cumprir”.(MORAES, Alexandre de. Direitos
Humanos Fundamentais: Teoria Geral, Comentários aos Arts. 1º a 5º da Constituição
da República Federativa do Brasil, Doutrina e Jurisprudência. 4ª ed.. São Paulo: Ed.
Atlas. 2002, p. 173.)

Desta forma, apresento este projeto de lei, que permitirá um adequado e regular
atendimento aos ditames constitucionais.

A partir do momento em que uma família é assentada, passa a integrar a classe dos
pequenos  produtores  rurais,  dependente  e  objeto  das  políticas  públicas
implementadas pela Seapa para essa categoria.

Ao subordinar-se o Iter de forma direta à Seapa, viabiliza-se um planejamento mais
completo do aproveitamento das áreas do Estado administradas por aquele órgão -
um planejamento estruturado, que identifique as áreas em que é possível realizar-se
o assentamento e defina políticas de produção para os pequenos produtores que
surgirão.  Por  outro  lado,  permite-se  também,  para  as  áreas  que  não se  prestem
àquele fim, a elaboração e implementação de políticas públicas e parcerias com o
setor privado que permitam ao Estado cumprir o comando constitucional que trata da
função  social  da  propriedade  e  dar  o  melhor  uso  a  cada  área,  segundo  suas
características próprias.

Acreditamos,  portanto,  que  a  Seapa  pode comandar  esse  processo  com  maior
amplitude e profundidade, na medida em que é a secretaria técnica responsável pela
matéria e pode enfrentá-la em todas as suas nuances.

- 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 242/2015
Proíbe  o  desconto  de  valores  referentes  ao  cancelamento  de  reserva  em

estabelecimentos hoteleiros e similares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o desconto de valores referentes ao cancelamento de reserva

em estabelecimentos hoteleiros e similares, no âmbito do Estado.
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Art.  2º  -  O  cancelamento  de  reserva  em  estabelecimento  hoteleiro  ou  similar,
efetuado setenta e duas horas antes da data e hora marcadas para check-in, exime o
cliente do pagamento de quaisquer valores.

Parágrafo único - Caso tenha sido feito algum pagamento pela reserva, ocorrendo a
situação mencionada no caput, o adiantamento deve ser devolvido em quarenta e oito
horas após a confirmação do cancelamento.

Art.  3°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às
penalidades prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de
outras dispostas pela legislação em vigor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É comum que hotéis, pousadas e similares exijam que o cliente pague

um valor adiantado pela reserva.
Essa prática é compreensível, tendo em vista a necessidade de o estabelecimento

hoteleiro garantir que o cliente está realmente firme na decisão de hospedar-se no
período reservado.

No entanto, todos sabem que imprevistos acontecem, e uma reserva feita com dias,
semanas ou meses de antecedência pode vir a ser cancelada por algum contratempo
sofrido pelo cliente.

Por isso, acreditamos ser justo oferecer a possibilidade de cancelamento da reserva
com três dias ou 72 horas de antecedência do check-in, permitindo ao proprietário do
estabelecimento alugar o espaço para outro cliente e impedindo que o cliente que
cancelou venha a ter algum prejuízo em razão do cancelamento.

É importante notar que o estabelecimento hoteleiro,  mesmo quando cobra multa
pelo cancelamento, não deixa de alugar o espaço vago para outro cliente, incorrendo,
de certa forma, em enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, achamos justa e oportuna nossa proposição e solicitamos o apoio
dos nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 243/2015
Dispõe sobre o serviço de  wi-fi e tomadas elétricas nos ônibus intermunicipais do

Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas de ônibus intermunicipais no Estado a dotar

seus veículos com rede wi-fi e tomadas elétricas para carregar celulares, laptops ou
ipads.

Art.  2º  -  As  empresas  deverão  disponibilizar  o  serviço  em,  no  mínimo,  50%
(cinquenta por cento) de sua frota.

Art. 3º - O serviço será, inicialmente, implantado nas cidades com população maior
que cem mil habitantes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Se considerarmos o trânsito nas cidades de médio e grande porte,

observaremos que ele muitas vezes faz com que os usuários gastem muitas horas
nos trajetos. Se considerarmos ainda que a  internet configura-se como instrumento
de trabalho para milhares de trabalhadores, para otimizar tempo e reduzir  custos,
além de facilitar a comunicação, hoje globalizada, constataremos que esse serviço já
é uma necessidade.

Nesse sentido, apresentamos a proposta como um prolongamento do que já existe
nos mais diversos tipos de transporte, como trens e aviões. Enquanto durar a viagem,
o trabalhador poderá realizar diversas atividades inerentes a sua função, tornando útil
o tempo gasto no percurso.

É  o  projeto  que  submeto  à  apreciação  de  meus  pares  e  para  o  qual  peço  o
indispensável apoio.

- 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 244/2015
Determina  que  os  produtos  importados  comercializados  no  âmbito  do  Estado

tragam  informações  a  respeito  da  submissão  às  normas  de  certificação  de
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conformidade com a regulamentação técnica federal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  produtos  importados  comercializados  no  âmbito  do  Estado

obrigados a trazerem informações a respeito da submissão às normas de certificação
de conformidade com a regulamentação técnica federal.

Art. 2º - Todos os produtos importados comercializados deverão conter informações
que tragam, obrigatoriamente, em destaque, uma das seguintes inscrições, conforme
o  caso:  “Aviso  importante:  este  produto  foi  submetido  à  regulamentação  técnica
federal.”  Ou:  “Aviso  importante:  este produto não foi  submetido à  regulamentação
técnica federal”.

§ 1º - A advertência referida no caput deve ser impressa nos rótulos e embalagens
dos respectivos produtos, assim como em cartazes e materiais de divulgação, em
caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.

§  2º  -  É  dever  do  distribuidor  ou  importador  informar  seus  representantes
comerciais  e  agências  de  publicidade  contratadas  sobre  a  obrigatoriedade  de
observância do disposto nesta lei.

Art. 3º - O importador que infringir as disposições desta lei estará sujeito a:
I - multa de até 200% (duzentos por cento) sobre o valor global da importação;
II - suspensão da licença de importador por até cinco anos.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor contado um ano da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos - Paulo Lamac.
Justificação: A proposição acima busca suprir com importantíssima informação, qual

seja, a situação de submissão ou não dos produtos às normas de certificação de
conformidade  com  a  regulamentação  técnica  federal  tanto  o  consumidor  como o
destinatário  final  dos  produtos  importados,  além  dos  integrantes  da  cadeia  de
distribuição.

Vale ressaltar que esse dado pode ser decisivo para a elevação da qualidade dos
produtos  importados  oferecidos  no  mercado  interno  brasileiro,  assim  como  para
elevar dignamente o nível de respeito aos direitos dos consumidores em nosso país.

Ora,  o  mínimo  que  se  pode  esperar  é  que  haja  transparência,  quanto  à
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conformidade de bens que venham do estrangeiro, com os padrões estabelecidos
pelos órgãos de normatização técnica do governo federal.

Atualmente,  os  produtos  importados  não  estão  obrigados  a  se  sujeitarem  aos
padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -
Inmetro  -  ou  por  quaisquer  órgãos  de  normatização  técnica  federal,  assim  como
ocorre  com  os  produtos  nacionais.  Dessa  forma,  essas  informações  adicionais
auxiliarão o consumidor final no poder de exercer o seu livre-arbítrio, na escolha que
melhor lhe convier.

Por isso, contamos com o apoio e o voto favorável de nossos ilustres pares, que
bem saberão compreender o alcance da presente 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 245/2015
Dispõe sobre a implementação do Programa de Identificação Civil para Crianças e

Adolescentes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Identificação  Civil  para  Crianças  e

Adolescentes no Estado, cuja ação tem caráter contínuo e permanente.
Art. 2° - O Programa de Identificação Civil para Crianças e Adolescentes de que

trata esta lei tem por objetivo:
I - garantir que todas as crianças e adolescentes mineiras tenham acesso a carteira

de registro de identidade de forma simplificada e desburocratizada;
II - conscientizar os pais e responsáveis da importância de registrar, o mais cedo

possível, no órgão público competente, a impressão digital de seus filhos;
III  -  conscientizar  os  pais  e  responsáveis,  escolas  e  órgãos  públicos  de  que  a

medida visa combater o desaparecimento de crianças e adolescentes e sequestros e
dificultar  a  ação de quadrilhas  que  praticam  o  tráfico  nacional  e  internacional  de
crianças.

Art.  3°  -  Cabe  ao  governo  do  Estado  sistematizar  e  executar  o  Programa de
Identificação Civil para Crianças e Adolescentes por meio de suas secretarias afins
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com o programa, de acordo com a legislação pertinente.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Segundo pesquisas, a cada 11 minutos desaparece uma pessoa no

Brasil. São 141 pessoas que desaparecem por dia e 51.703 por ano, das quais 40 mil
são crianças ou adolescentes.

Fuga de casa devido aos maus tratos dos pais, dependência química, mendicância,
prostituição  infantil,  crimes  de  pedofilia  (estupro,  a  grande  maioria  com  morte),
quadrilhas que atuam em território nacional e internacional, adoção ilegal, trabalho
escravo e tráfico de órgãos são algumas das possíveis causas de desaparecimento.

Com  a  instituição  do  Programa  de  Identificação  Civil  para  as  Crianças  e
Adolescentes, o Estado poderá armazenar em um único banco de dados informações
que podem ser úteis na localização e identificação dos desaparecidos, auxiliando as
milhares de famílias que sofrem hoje com a ausência de seus entes queridos.

Assim, conto com o apoio dos deputados para a aprovação desta proposição, que é
de suma importância para o futuro das crianças e adolescentes do Estado.

-  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 246/2015
Dispõe  sobre  regras  de  avaliações  físicas  em  concursos  públicos  e  processos

seletivos no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  avaliações  físicas,  indispensáveis  em  alguns  concursos  públicos  e

processos seletivos de empresas privadas, nas escolas de formação de vigilantes e
bombeiro civil e nas modalidades esportivas, deverão ser:

I - programadas e acompanhadas por um profissional formado em educação física;
II - preferencialmente em área aberta e com sombra nos dias de sol forte;
III  -  em ambiente  fechado e  climatizado quando a  temperatura  externa exceder

38ºC;
IV - com a possibilidade de acesso a bebedouros.
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Parágrafo único - O profissional com formação em educação física deverá estar
inscrito no conselho correspondente.

Art. 2º - A contratação do profissional em educação física será de responsabilidade:
I - das organizadoras dos concursos públicos;
II - das empresas privadas, quando estas forem responsáveis pelas avaliações;
III - das escolas de formação de vigilantes e bombeiro civil para avaliação de seus

alunos;
IV - das instituições desportivas de qualquer modalidade;
V - das instituições militares do Estado, quando as avaliações estiverem sob sua

responsabilidade,  devendo,  para  tal,  empenhar  como  avaliador  físico  profissional
ocupante  de  cargo  efetivo  das  correspondentes  corporações  desde  que  tenha
formação em educação física e o respectivo registro.

Art. 3º - A inobservância das regras impostas por esta lei acarretará as seguintes
penalidades, conforme a reincidência:

I  -  interrupção  do  concurso  público  em  andamento  até  que  seja  sanada  a
irregularidade, quando se tratar de primeira infração;

II - devolução da taxa de inscrição ao concursando que se sentir prejudicado, desde
que a reprovação tenha ocorrido na fase de avaliação física;

III - pagamento de multa em 30% do valor total arrecadado com as inscrições no
concurso público, quando se tratar de reincidência;

IV - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que  pertence  o  profissional  de  educação  física,  quando  se  tratar  de  empresas
privadas;

V - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que pertence o profissional de educação física, multiplicado pelo número de vagas
oferecidas, quando se tratar de escolas de formação de vigilantes e bombeiro civil;

VI - pagamento de multa no valor de um salário mínimo regional referente à faixa a
que  pertence  o  profissional  de  educação  física,  multiplicado  pelo  número  de
inscrições realizadas quando essas forem cobradas, respeitado o limite de 30% do
valor arrecadado, podendo ser aplicado o inciso IV deste artigo quando se tratar de
gratuidade em todas as inscrições nas modalidades esportivas.
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Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É competência do profissional de educação física coordenar, planejar,

programar,  supervisionar,  dinamizar,  dirigir,  organizar,  avaliar  e executar  trabalhos,
programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e
assessoria,  realizar  treinamentos  especializados,  participar  de  equipes
multidisciplinares  e  interdisciplinares  e  elaborar  informes  técnicos,  científicos  e
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Por essa razão, torna-se imprescindível que esse profissional, com a sua habilidade
técnica e pedagógica, participe da elaboração e da aplicação das avaliações físicas
exigidas nos concursos públicos, nos processos seletivos de empresas privadas, nas
escolas  de  formação  de  vigilantes  e  bombeiro  civil,  bem  como  em  todas  as
modalidades esportivas.

Já foram noticiados inúmeros episódios envolvendo as altas temperaturas durante
as  atividades  físicas,  algumas  resultando  em  mortes,  o  que  nos  traz  grandes
preocupações.  Devemos  buscar  meios  eficientes  para  a  prevenção  de  novos
incidentes,  e  este  projeto  tem  como  único  objetivo  garantir  que,  na  prática,  as
avaliações físicas sejam aplicadas por profissionais competentes, garantindo assim a
integridade  física  daqueles  que  buscam  uma  vaga  no  mercado  de  trabalho,  em
concurso público ou uma simples qualificação profissional.

A verdade é que muitas empresas sérias já realizam suas avaliações físicas com a
presença de um profissional habilitado; porém, a exigência imposta por lei fará com
que  aqueles  que  buscam  somente  auferir  lucro  sejam  obrigados  a  rever  seus
conceitos.

A imposição das sanções não tem como objetivo arrecadar fundos, e deve-se levar
em consideração o objetivo do ente envolvido. Se a organização buscar lucro pagará
mais;  senão,  pagará  apenas  um  valor  equivalente  ao  que  teria  pago  se  tivesse
contratado o profissional de educação física.

Pelas razões expostas é que conto com o apoio dos nobres parlamentares para que
este projeto seja aprovado.
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- 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 247/2015
Estabelece  a  exigência  de  tradução,  para  a  língua  portuguesa,  na  forma  que

menciona,  dos  rótulos  de  embalagens  e  das  bulas  dos  produtos  importados
comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a tradução, para a língua portuguesa, dos rótulos de

embalagens e das bulas dos produtos importados comercializados no Estado.
Parágrafo único - Aplica-se a obrigatoriedade descrita no caput a todos os produtos

postos à venda, independentemente de prescrição médica.
Art. 2º - A tradução para o idioma português abrangerá a composição, a indicação,

o modo de uso, o número do lote e as datas de fabricação e de validade do produto.
Art.  3º  -  A  tradução  será  apresentada  de  forma  facilmente  compreensível  e

prontamente legível, dispensando a utilização de instrumento óptico por pessoa que
não necessita de correção visual, e em caracteres definidos por órgão competente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias decorridos da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Em 25/5/2012, o presidente do Senado assinou decreto que alterou a

Lei nº 6.360, de 1976, que tão somente dispunha sobre a impressão do número de
lote e das datas de fabricação e de validade nos medicamentos.

No  que  se  refere  à  tradução  para  o  idioma  português,  o  projeto  não  recebeu
modificação, mas o fato é que a legislação é bem antiga e, como em muitos casos, é
aplicada em parte. É muito comum encontrarmos produtos importados prescritos por
médicos  e  nutricionistas,  por  exemplo,  vendidos  em  farmácias,  lojas  e  até  em
mercados, sem tradução para o idioma nacional.

Precisamos normatizar e encontrar uma alternativa para minimizar os riscos que as
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pessoas  correm,  ao  comprarem um  produto  e  o  utilizarem de forma inadequada,
porque não sabem o idioma do país onde o produto foi fabricado.

Como, a meu ver, se trata de proteção ao direito do consumidor, tomo a iniciativa de
apresentar este projeto de lei para regular a matéria no âmbito do Estado.

- 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 248/2015
Cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito da saúde pública, o Programa Estadual de Cuidados

Paliativos.
Parágrafo único - Os cuidados paliativos seguem uma filosofia de cuidado para as

pessoas que enfrentam sofrimentos com o avançar de suas doenças crônicas e a
proximidade  da  morte,  comumente  abandonadas  no  modelo  assistencial
preponderante em nosso país.

Art. 2º - Cuidados paliativos - CPs - são aqueles que podem e devem ser oferecidos
o mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica potencialmente fatal, com
o objetivo de garantir uma abordagem que melhore a qualidade de vida de pacientes
e de suas famílias na presença de problemas associados a doenças que ameaçam a
vida, mediante prevenção e alívio de sofrimento pela detecção precoce e tratamento
de dor ou outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais, estendendo-se
à fase de luto, e regem-se pelos seguintes princípios:

I - defesa do direito natural à dignidade no viver e no morrer;
II - promoção do alívio da dor e de outros sintomas estressantes;
III - reafirmação da vida e abordagem da morte como um processo natural;
IV - não pretensão de antecipar nem postergar a morte;
V - integração dos aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado quando solicitado

pelo paciente ou pela família;
VI  -  oferecimento  de  um sistema de suporte que auxilie  o paciente a viver  tão

ativamente quanto possível até a sua morte;
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VII - auxílio à família e aos entes queridos para que se sintam amparados durante
todo o processo da doença.

Art. 3º - Os CPs devem ser iniciados o mais precocemente possível, junto a outras
medidas  de  prolongamento  de  vida,  como  quimioterapia,  radioterapia,  cirurgia,
tratamento antirretroviral, drogas modificadoras do percurso da doença, entre outras,
e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos
sintomas.

Art. 4º - O Programa Estadual de Cuidados Paliativos poderá firmar convênios para
a criação de uma rede de cuidados paliativos nos municípios que assim desejarem.

Parágrafo único -  Os municípios com mais de 100 mil  habitantes contarão com
Centro de Referência em Cuidados Paliativos.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os apelos para a atenção aos doentes em terminalidade de vida foram

acolhidos  pela  Organização Mundial  da  Saúde,  que  desenvolveu  as  diretrizes  da
atenção em cuidados paliativos e as difundiu a todos os países membros. No Brasil,
houve eco no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde, no Inca, na Fundação
Oswaldo Cruz, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e em várias organizações
da sociedade.

Seguindo  tendência  mundial,  nota-se,  no  Brasil,  uma  progressiva  ascensão  da
incidência  e  da  mortalidade  por  doenças  crônicas  não  transmissíveis  -  DCNT  -,
processo conhecido como transição epidemiológica, que tem como principal fator o
envelhecimento da população, resultante do intenso processo de urbanização.

Apesar  de todos os avanços tecnológicos da  medicina  moderna,  muitas  são as
doenças que não se consegue curar.  Atualmente a doença crônica,  progressiva e
incurável é a principal causa de incapacidades funcionais, sofrimento e morte, como é
o caso do câncer, da aids e de outras enfermidades que acometem órgãos vitais,
como coração, pulmão, sistema nervoso, fígado e rins. No caso específico do câncer,
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que tem seu crescimento progressivo em todas as faixas etárias, e é descoberto em
estadiamento tardio no Brasil,  com taxas de incidência cada ano maior e com um
saldo de incapacidades de toda ordem para os seus portadores, tendem a ocorrer
grandes  demandas  ao  sistema  de  saúde  brasileiro  (Hennemann-Krause,  2012;
Fiocruz, 2012).

O maior desafio para a saúde pública brasileira no século XXI será cuidar de uma
grande população idosa, a maioria com baixo nível socioeconômico e educacional e
experimentando uma alta prevalência de doenças crônicas e com suas incapacidades
funcionais (LIMA-COSTA, 2003). Para corroborar essa informação, em 2003, segundo
as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad -, 29,9% da
população brasileira reportou ser portadora de, pelo menos, uma doença crônica. O
fato marcante em relação às doenças crônicas é que elas crescem de forma muito
peculiar com o passar dos anos: entre as pessoas até 14 anos, foram reportados
apenas 9,3% de doenças crônicas, mas, entre os idosos, atingem 75,5% do grupo,
sendo 69,3% entre os homens e 80,2% entre as mulheres (IBGE, 2009).

Recentemente,  no  Brasil,  foi  lançado  o  Plano  de  Ações  Estratégicas  para  o
Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis para o decênio 2011-2022,
que aponta as doenças crônicas não transmissíveis como um problema de saúde de
grande magnitude. São responsáveis por 72% das causas de morte, com destaque
para doenças do aparelho circulatório  (31,3%),  câncer (16,3%),  diabetes (5,2%) e
doença  respiratória  crônica  (5,8%).  Atingem  indivíduos  de  todas  as  camadas
socioeconômicas  e,  de  forma  mais  intensa,  aqueles  pertencentes  a  grupos
vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda. O plano tem como
objetivo principal ações que visam ao fortalecimento da capacidade de resposta do
Sistema Único  de  Saúde e  à  ampliação das  ações  de cuidado integrado para  a
prevenção e o controle das DCNT (BRASIL, 2011).

A prática em cuidados paliativos tende a crescer. Estima-se que no País, a cada
ano, cerca de 500 mil pessoas necessitem recorrer a essa modalidade de atenção e
80%  desse  número  corresponde  a  pacientes  com  câncer  (INCA,  2014).  Essa
realidade vai  exigir  uma resposta mais  qualificada da política de saúde brasileira,
necessitando  estar  ancorada  numa  perspectiva  de  apoio  global  aos  múltiplos
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problemas dos pacientes que se encontram na fase mais avançada da doença e no
final da vida.

A Constituição Federal  de 1988,  no seu art.  198,  inciso II,  estabelece que,  nas
ações e nos serviços públicos de saúde, o Estado deve oferecer atendimento integral
ao cidadão (BRASIL, 1988). Logo, a qualidade de vida deve alcançar a democracia, a
igualdade, o respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, na perspectiva de o
cidadão  manter  garantida  a  cidadania  plena  até  seu adoecimento  e  consequente
morte. Ou seja, é uma prerrogativa de cidadania integralizadora de tantas quantas
sejam as variáveis envolvidas na saúde das pessoas, garantindo com isso o acesso
universal à saúde.

As doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e as neoplasias aumentam com o
envelhecimento populacional, demandando esses cuidados paliativos. Tais doenças
exigem atendimento especializado, que no geral é feito em unidades de emergência,
muitas vezes sem que esses pacientes tenham possibilidade de ter alta, o que os
leva muitas vezes a morrer no hospital, por não terem condições de voltar para casa
por falta de cobertura de atendimento domiciliar e ambulatorial.

Para tanto, considera-se de fundamental importância a estruturação dos cuidados
paliativos  na  Rede de  Atenção  à  Saúde,  principalmente  no  seu  eixo  da  Atenção
Básica à Saúde, ressaltando a necessidade e o reconhecimento da abordagem dos
CPs como braço assistencial importantíssimo para a implementação de uma política
de saúde de forma abrangente e equitativa, principalmente em nossa realidade.

A  prática  dos  cuidados  paliativos  visa  tratar  pacientes  com  doença  ativa  e
prognóstico reservado, desviando o foco de sua atenção da cura para a qualidade de
vida. O Brasil tem a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que, desde 2005,
estabelece critérios de qualidade para os serviços de cuidados paliativos e abriu o
debate  sobre  a  questão no âmbito  dos  Ministérios  da  Saúde e  da  Educação,  do
Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, obtendo a inclusão
dos cuidados paliativos no Novo Código de Ética Médica.

- 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 249/2015
Torna  obrigatória  a  afixação  de  cartazes  em  todos  os  estabelecimentos  de

comercialização de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos
arts.  47  e  48  da  Resolução  Anac  nº  9,  de  5  de  junho  de  2007,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  de  comercialização  de  passagens  aéreas

localizados no Estado obrigados a afixar cartazes em locais visíveis aos funcionários
e aos consumidores, informando o inteiro teor dos arts. 47 e 48 da Resolução Anac nº
9, de 5 de junho de 2007, que estabelece que, na hipótese de a empresa aérea exigir
a presença de um acompanhante para o passageiro portador de deficiência, deverá
oferecer para o acompanhante desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da
tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o caput deste artigo serão afixados
em local visível e deverão ser confeccionados no formato A3 (297mm de largura e
420mm de altura),  com texto impresso com letras proporcionais  às  dimensões da
área do local e do cartaz e de fácil visualização.

Art. 2º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará multa de 5.000 Ufemgs
(cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição objetiva o cumprimento da Resolução Anac nº 9, de

5/6/2007,  que  concede  desconto  de  80%,  no  mínimo,  na  passagem  aérea  do
acompanhante do passageiro portador de deficiência.

Os arts. 47 e 48 da mencionada resolução preconizam:
“Art. 47 - Caberá aos passageiros portadores de deficiência, a fim de resguardar-

lhes  o  direito  à  autonomia  e  ao  livre  arbítrio,  definir,  junto  à  empresa  aérea,  se
necessitam ou não de um acompanhante, observando o que consta no art. 10.

Art. 48 - As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um
acompanhante  para  o  passageiro  portador  de  deficiência,  independentemente  da
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manifestação  de  seu  interesse,  quando  a  critério  da  empresa  aérea  ou  das
operadoras  de  aeronaves,  por  razões  técnicas e  de  segurança de vôo,  mediante
justificativa  expressa,  por  escrito,  considere  essencial  a  presença  de  um
acompanhante.

§ 1º - Na hipótese de a empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para
o  passageiro  portador  de  deficiência,  deverá  oferecer  para  o  seu  acompanhante
desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

§ 2º - O acompanhante deverá viajar na mesma classe e em assento adjacente ao
da pessoa portadora de deficiência”.

A  referida  resolução  está  em  vigor  desde  2007  e  é,  em  grande  parte  dos
estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas, descumprida, causando
enorme prejuízo aos consumidores portadores de deficiência, comprometendo seu
direito à autonomia e ao livre-arbítrio.

Assim sendo, é de suma importância que haja uma divulgação maciça, tanto para
os responsáveis pelos estabelecimentos citados quanto para os consumidores.

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

PROJETO DE LEI Nº 250/2015
Dispõe sobre  as  condições  de  vida  e  de  trabalho  dos  profissionais  da  limpeza

urbana e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas que executam serviços de limpeza urbana obrigadas a

garantir  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras do  setor  condições  adequadas para  o
exercício de suas funções.

Parágrafo único - Entende-se por limpeza urbana toda atividade destinada a realizar
a coleta, a cata, a separação e a reciclagem dos resíduos sólidos de origem urbana,
industrial e hospitalar.

Art. 2º - As condições adequadas de que trata o caput do art. 1º compreendem:
I  -  instalação  de  micropontos  de  apoio  aos  profissionais,  com  espaço  para

refeições, troca de roupa e sanitários;
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II - fornecimento de equipamentos de proteção individual;
III - definição de pausas oficializadas para descanso;
IV - realização de treinamento adequado às funções que serão exercidas, inclusive

o manuseio dos equipamentos, especialmente dos veículos coletores de lixo;
V  -  realização  de  cursos  ministrados  por  especialistas  com  experiência

comprovada,  com  objetivo  de  orientar  os  profissionais  quanto  à  importância  dos
princípios da saúde e aos riscos inerentes ao processo de trabalho;

VI  -  fornecimento  de  assistência  médica  integral  e  serviço  de  segurança  no
trabalho;

VII  -  aplicação  de  vacinas  para  a  prevenção  de  doenças  infecto-contagiosas
comuns na ocupação;

VIII - realização de exames preventivos quando da admissão do profissional para
identificar indícios ou predisposição a doenças relacionadas com o trabalho;

IX - realização de exames periódicos ocupacionais ou requeridos pelos profissionais
para identificar indícios ou predisposição a doenças relacionadas com o trabalho;

X  -  realização  de  campanhas  informativas,  formativas  e  de  orientação  sobre
doenças relacionadas com o trabalho;

XI - promoção de eventos e atividades culturais, programas de ginástica laboral,
atividades de alfabetização de adultos, programas de recuperação de dependentes
químicos e acompanhamento psicológico.

§ 1º - Os equipamentos de proteção individual devem ser adaptados à compleição
física dos profissionais, especialmente das trabalhadoras.

§ 2º - Nos cursos de que trata o inciso V deste artigo, deverão constar módulos
sobre saúde e condições adequadas de preservação a doenças relacionadas com o
trabalho.

§ 3º - A identificação de indícios ou predisposição a doenças relacionadas com o
trabalho nos exames de que trata o inciso VIII  deste artigo não pode caracterizar
impedimento para a contratação do profissional.

§ 4º - Quando da realização do exame periódico de que trata o inciso IX deste
artigo,  diante  da  presença  de  alterações  de  condições  de  saúde,  deverá  ser
viabilizado tratamento adequado para garantir a reabilitação do profissional.
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Art. 3º - O Poder Executivo deverá definir  a forma de acondicionamento do lixo,
determinando padrão  compatível  com a  capacidade física  de  manuseio  dele pelo
profissional.

Art.  4º -  Nos processos licitatórios para contratação de terceiros, o cumprimento
desta lei entrará, automaticamente, como pré-requisito para as empresas na licitação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Há uma compreensão comum na sociedade do importante papel social

e de relevância pública dos profissionais na coleta de lixo urbano. No entanto, essa
compreensão muitas vezes se materializa em reconhecimento desses profissionais e
na  garantia  de  condições  adequadas  de  trabalho  e  de  vida.  Várias  pesquisas
realizadas em diversos Estados e municípios demonstram que eles sofrem toda a
sorte de discriminação e constrangimentos no exercício de suas funções, que vão
desde a dificuldade de realizarem suas necessidades fisiológicas, com a inexistência
de banheiros públicos, por exemplo, até o acometimento de doenças relacionadas
com o trabalho. As doenças relacionadas com o trabalho devem-se às condições de
exercício da função.  Os trabalhadores,  por realizarem suas atividades ao ar livre,
ficam  expostos  ao  calor,  ao  frio,  à  chuva  e,  ainda,  às  variações  bruscas  de
temperatura.  Durante  o  processo  de  trabalho,  o  compactador  de  lixo  é  acionado
frequentemente, ocasionando ruído que se soma aos ruídos produzidos no trânsito e
nas  ruas.  No  recolhimento  do  lixo,  os  coletores  chegam  a  percorrer  muitos
quilômetros a pé.

O  acondicionamento  inadequado  do  lixo  pode  ocasionar  cortes  ou  ferimentos
devidos  à  presença  de  objetos  perfurocortantes.  Além  disso,  frequentemente
recipientes de lixo servem de criadouros para vetores de doenças infectocontagiosas,
definindo risco biológico importante. Somam-se o peso dos recipientes, a existência
de  esforços  físicos  e  posições  inadequadas  repetitivas,  causando  problemas  às
extremidades corporais e à coluna vertebral.  Tais  condições provocam contusões,
hérnia de disco, dor muscular, contusão lombar, entre outros problemas. Identifica-se
ainda como agente causal  de agravo a saúde o veículo coletor de lixo que pode
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causar acidentes levando a fraturas, com sequelas muitas vezes permanentes.
A ausência de espaços de apoio aos profissionais para refeições, troca de roupa e

sanitários também é fator que agrava a saúde física e mental desse trabalhadores. O
fato de não terem acesso a banheiro público, por exemplo, faz com que eles, para
não se submeterem ao constrangimento de pedir aos estabelecimentos comerciais a
utilização  desse  equipamento,  exercitem  a  retenção  urinária,  que  traz  problemas
renais, infeções urinárias, inchaços por retenção de liquido por muito tempo, entre
outros.

Conclui-se,  portanto,  que esses profissionais  estão expostos a fatores de riscos
físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, biológicos e sociais. Entre esses riscos
observados  destacam-se:  atropelamento,  queda  grave,  cortes,  ferimentos,  esforço
excessivo,  ruído,  inalação  de  gases  tóxicos,  contato  com  agentes  biológicos
patogênicos.

Assim,  este  projeto  de  lei  se  reveste  de  suma  importância  para  garantir  aos
profissionais da limpeza urbana plenas condições para o exercício de sua função,
contribuindo para o exercício de sua cidadania.

Pelo  exposto,  espero  contar  com o  apoio  dos ilustres  pares à  aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 251/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes sobre a síndrome alcoólica

fetal - SAF - nas unidades públicas de saúde do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a afixação de cartazes, em local visível ao público, com os

seguintes dizeres: “O consumo de álcool durante a gravidez pode causar a síndrome
alcoólica fetal-SAF”.

Parágrafo único - Os cartazes de que trata o caput deste artigo serão afixados nos
espaços interno e externo das unidades públicas de saúde do Estado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A síndrome alcoólica fetal - SAF - é causada pelo consumo de álcool

pelas  mulheres grávidas.  Quando a futura mãe bebe,  o  álcool  é passado para  a
criança pela placenta e pode ter muitos efeitos tóxicos. A bebida alcoólica prejudica
algumas  áreas  do  cérebro  do  bebê  e  compromete  funções  importantes,  como  o
equilíbrio,  o  aprendizado,  a  memória  e  o  relacionamento  social.  A  Organização
Mundial de Saúde estima que a cada ano 12 mil bebês no mundo nascem com SAF;
são 2,2 em cada mil nascimentos.

A SAF  tem  vários  níveis  de  gravidade;  provoca desde alterações  no  rosto,  até
atraso  no  crescimento,  má  coordenação  motora,  retardo  mental,  dificuldades  de
aprendizado e  de relacionamento.  As alterações corporais  são menos  percebidas
depois  que a criança cresce,  mas também podem aparecer  vários  distúrbios,  tais
como  hiperatividade,  impaciência,  falta  de  concentração,  raciocínio  deficiente.  O
conjunto  de  sintomas  chama-se efeito  alcoólico  fetal.  Se  não forem ajudadas,  as
crianças podem se isolar, por causa da baixa autoestima.

O álcool é uma substância com livre passagem pela placenta, portanto com livre
passagem  para  o  feto.  O  fígado  do  bebê  metaboliza  o  álcool  duas  vezes  mais
lentamente que o fígado da sua mãe, isto é, o álcool permanece por mais tempo no
organismo do bebê do que no da sua mamãe. O aborto espontâneo e o trabalho de
parto  prematuro,  assim  como  outras  complicações  da  gravidez,  também  estão
relacionados  com  o  uso do  álcool,  mesmo em  quantidades  menores.  O  risco  de
aborto espontâneo quase dobra quando a gestante consome álcool. A exposição do
feto  ao  álcool  não  tem  como  consequência  necessariamente  a  SAF.  Não  se
conhecem níveis seguros de consumo de álcool durante a gravidez. Na maioria dos
recém-nascidos prejudicados pela ação do álcool não ocorrem anomalias faciais e a
deficiência do crescimento que identificam a SAF. Mesmo assim, todos sofrem danos
cerebrais e outros comprometimentos tão significativos quanto os que ocorrem com
os portadores da SAF.

A SAF é irreversível. Por vezes, o bebê, ao nascer, não apresenta defeito físico,
mas alguns sintomas podem não ser óbvios até que complete 3 ou 4 anos. Já o peso
de um bebê que foi exposto ao álcool é normalmente inferior ao dos bebês de mães
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que não beberam durante a gravidez. Por ocasião do nascimento, o peso de bebês
afetados pelo álcool é de aproximadamente 2kg, e o dos bebês saudáveis é de 3,5kg.
Conforme a criança cresce,  outros prejuízos começam a aparecer,  entre os  quais
memória  deficiente,  falta  de  concentração,  raciocínio  lento  e  incapacidade  de
aprender com a experiência.

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

PROJETO DE LEI Nº 252/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.320/2014)

Dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Acidente
Ferroviário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Acidente

Ferroviário no calendário oficial de eventos do Estado, a ser realizada anualmente na
última semana do mês de abril.

Art.  2°  -  Durante  a  Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  ao  Acidente
Ferroviário as concessionárias responsáveis pelo transporte ferroviário fomentarão a
conscientização da população sobre os acidentes ferroviários.

Parágrafo único - Para o disposto no art. 2°, as concessionárias poderão adotar
estratégias como:

I - receber visitas da população e alunos das redes municipal, estadual e privada
com  a  finalidade  de  conhecer  sua  história  e  suas  instalações,  aproveitando  a
oportunidade  para  promover  demonstrações  de  situações  de  risco  em  seus
simuladores;

II - ministrar palestras em escolas próximas a linha férrea;
III - disponibilizar funcionários nos pontos de cruzamento sobre a linha férrea para

conscientizar a população sobre as situações de risco.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
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Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  dispõe  sobre  a  criação  da  Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  ao
Acidente Ferroviário.

Minas  Gerais  tem  uma  malha  ferroviária  de  5.080km.  Grandes  empresas  de
logística operam no Estado, uma vez que Minas Gerais é um ponto de convergência
de ferrovias  e rodovias que ligam o Sul  ao Norte do Brasil.  As ferrovias fazem a
ligação entre Minas Gerais e os Estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, da
Bahia, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, do Tocantins e de São
Paulo,  permitindo  o  escoamento  dos  produtos  mineiros.  O  complexo  ferroviário
garante o acesso dos produtos do País aos principais portos marítimos.

Nesse  contexto,  a  ocorrência  de  acidentes  ferroviários  é  apontada  pelas
concessionárias  como  um  grande  problema  enfrentado,  sendo  um  importante
componente estratégico na gestão do serviço, já que os acidentes podem provocar
consequências graves tanto à sociedade quanto à empresa.

Por exemplo, para a RMS Logística S.A., as perdas econômicas resultantes dos
334 acidentes ferroviários em 2010 são da ordem de R$4.8000.000,00, uma vez que
esses infelizes eventos podem gerar interdições de linhas, prejudicando a circulação
de trens e veículos, além de danos aos ativos da empresa, à carga transportada e,
principalmente, à segurança dos colaboradores e da população.

Portanto,  é imprescindível  para o Estado,  marcado pelo transporte ferroviário,  a
implementação  de  políticas  de  conscientização  para  a  prevenção  e  combate  a
acidentes  ferroviários,  promovendo  maior  segurança  à  população  e  melhores
condições para uma gestão eficiente das concessionárias.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 253/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.319/2014)

Cria a Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado como Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno - APA

Mata  do  Inferno  -  o  terreno  de  203ha  (duzentos  e  três  hectares)  localizado  nos
Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Sabará,  entre  os  meridianos  43°53'08,3"  W  e
43°53'13,2" W e os paralelos 19°53'53,7" S e 19°52'59,6" S.

Art.  2°  -  A APA Mata  do  Inferno  destina-se  à  recuperação,  à  preservação  e  à
conservação da área mencionada no art. 1° e:

I - à proteção do ecossistema natural da área;
II - à melhoria das condições ambientais para a recuperação e proteção da fauna e

da flora locais;
III - à proteção de mananciais e do patrimônio paisagístico.
Art. 3° - Para a implantação, administração e gestão da APA Mata do Inferno será

constituído conselho consultivo composto por representantes dos poderes públicos
estadual e municipal, de Sabará e Belo Horizonte, de entidades da sociedade civil
organizada e da população residente na área abrangida pela APA de que trata esta
lei.

Parágrafo único - O conselho a que se refere o caput deste artigo acompanhará a
elaboração do plano de manejo e o zoneamento da APA Fazenda Capitão Eduardo,
observado o plano diretor dos municípios envolvidos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que

cria a Área de Proteção Ambiental Mata do Inferno.
Trata-se de área localizada na divisa dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará,

resquício  de  mata  atlântica,  onde  se  encontram  espécies  vegetais  raras,  animais
silvestres, nascentes e grutas, de crucial importância para a saúde da Bacia do Rio
das Velhas.

Infelizmente, a Mata do Inferno continua sendo alvo de um impasse entre o avanço
imobiliário e a necessidade da população local de tê-la preservada. Por isso, visando
garantir a preservação do ecossistema e das belezas naturais da região, mostra-se
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extremamente relevante a criação da unidade de conservação descrita neste projeto
de lei.

Vale ressaltar que a proposta está em consonância com o art. 225 e parágrafos da
Constituição  Federal,  que  impõe  ao  poder  público  defender  e  preservar  o  meio
ambiente, para as presentes e futuras gerações.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 254/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.726/2013)
Cria  o  Programa  Metropolitano  de  Combate  à  Evasão  Escolar  e  Garantia  de

Acessibilidade à Escola e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no Estado o Programa Metropolitano de Combate à Evasão

Escolar e Garantia de Acessibilidade à Escola.
Paragrafo único - O Programa tem como finalidade assegurar o acesso à escola

aos  estudantes  regularmente  matriculados  em  escolas  públicas  estaduais  e  que
residam em municípios diversos dos de suas unidades escolares.

Art. 2º - Os estudantes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no artigo
anterior  farão  jus  ao  desconto  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  tarifa
correspondente ao percurso de ida e volta entre sua residência e a escola.

§ 1° -  O benefício instituído por esta lei  será concedido, preferencialmente, aos
estudantes cujas famílias sejam beneficiárias de outros programas sociais, conforme
critérios a serem definidos em regulamento.

§ 2° - O benefício instituído por esta lei será válido exclusivamente para as linhas de
transporte público coletivo intermunicipal e convencional de passageiros que atendam
às regiões metropolitanas do Estado.

§ 3° - O benefício será suspenso em caso de frequência escolar inferior  a 80%
(oitenta por cento) do calendário escolar.

Art. 3º - Fica criado o Fundo Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar, de natureza
contábil,  com autonomia  administrativa  e financeira,  com a finalidade de captar  e
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gerenciar os recursos necessários à execução desta lei.
§ 1º - Constituem recursos do Fundo Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar:
I  -  recursos  do  Tesouro  Estadual  correspondentes  às  dotações  que  lhe  forem

consignadas na Lei Orçamentária Anual, após previsão na respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

II - recursos provenientes de outras fontes, mediante convênios ou transferências
fundo a fundo, nos termos da legislação vigente;

III  -  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  recursos  provenientes  de  publicidade
veiculada nos ônibus de transporte coletivo intermunicipal.

Art. 4º - Fica criado o Conselho Estadual de Auxílio ao Acesso Escolar, que terá a
função de acompanhar a concessão dos benefícios e a gestão do Fundo Estadual de
Auxílio ao Acesso Escolar e contará com representantes do Estado, da Assembleia
Legislativa e de estudantes, conforme regulamento.

Art. 5º - O art. 2º da Lei nº 14.786, de 19 de setembro de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º - A receita líquida advinda da publicidade a que se refere o art. 1° desta lei
será distribuída da seguinte forma:

I - 75% (setenta e cinco por cento) da receita serão destinados ao Fundo Estadual
de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans;

II - 25% (vinte e cinco por cento) da receita serão destinados ao Fundo Estadual de
Auxílio ao Acesso Escolar.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  cria  o  Programa Metropolitano de  Combate  à  Evasão Escolar  e  Garantia  de
Acessibilidade à Escola e dá outras providências.

Sabe-se que a Constituição Federal  de 1988 garante aos brasileiros  o direito  à
educação; contudo a distância geográfica entre a residência do estudante e a escola
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em que ele se encontra matriculado pode ser impeditivo insuperável para o efetivo
exercício desse direito.

Neste contexto, este projeto de lei  visa assegurar o amplo acesso à escola aos
estudantes  matriculados  em  escolas  públicas  estaduais  distantes  de  suas
residências,  no  que  diz  respeito,  especificamente,  aos  deslocamentos  entre
residência  e  escola,  para  que  não  haja  evasão  escolar  por  falta  de  recursos
financeiros para o transporte.

Importa  reforçar  que a  proposta  contempla  tais  deslocamentos  justamente  para
garantir  o  direito  constitucional  de  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e
permanência na escola,  conforme o  art.  206,  I,  da Constituição Federal  de 1988,
priorizando  os  matriculados  em  instituições  públicas  e  em  especial  aqueles  que
apresentem condições socioeconômicas mais desfavoráveis.

Como  se  vê,  a  proposta  visa  a  corrigir  uma  dificuldade  que  impede  muitos
estudantes de concluir  seus estudos,  sobretudo aqueles  que residem nas regiões
metropolitanas  do  Estado  e  precisam  se  deslocar  para  outros  municípios  para
estudar.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto,
uma vez que se reveste de interesse público.

- 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 255/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.115/2014)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-431 localizado entre o trevo da

Rodovia BR-352 com a Rodovia MG-431, situado no Bairro Santos Dumont, até a
Rua Papa João XXIII (acesso ao Bairro Padre Libério), a partir do Km 15 + 75m até o
Km 15 + 673m.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pará de Minas a
área de que trata o art. 1°.
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Parágrafo único - A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro
urbano do Município de Pará de Minas e se destinará à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Pará de Minas o trecho que especifica.

Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município. Trata-se
de um trecho da Rodovia MG-431 com área total de 6.536,71 m² (já incluídas faixas
de domínio e áreas non aedificandi),  o qual está estritamente inserido em perímetro
urbano com grande adensamento populacional e de grande interesse do município
em promover a regularização no local, uma vez que neste trecho há várias invasões
ocorridas devido ao crescimento e expansão da cidade.

O objetivo do município é também urbanizar devidamente o referido trecho dotando-
o com pistas adicionais, eletrificações e melhorias na mobilidade.

Neste arcabouço, este projeto de lei visa à transferência dos direitos de posse do
trecho  em  comento  com  fincas  à  municipalização,  justificando-se  como  medida
adequada à futura regularização da titularidade do bem, possibilitando ao Município
de  Pará  de  Minas  assumir  a  gestão  sobre  a  via,  equacionar  os  problemas  ali
existentes e tomar posse dela. Além disso, com a transferência do citado terreno ao
Município de Pará de Minas, será possível a implantação de políticas públicas de
incentivo ao crescimento econômico do município, com geração de emprego e renda,
o que terá, sem dúvida, reflexos na melhoria da qualidade de vida da população.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 256/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.783/2013)

Institui  o  Plano  Estadual  para  a  Humanização  do  Parto  e  dispõe  sobre  a
administração de analgesia  em partos  naturais  de  gestantes no Estado de Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda gestante tem direito a receber assistência humanizada durante o parto

por  parte  da  Rede  de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  integrante  do
Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado parto humanizado, ou assistência
humanizada ao parto, o atendimento que:

I - não comprometer a segurança do processo, a saúde da parturiente nem a do
recém-nascido;

II - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham sido objeto
de revisão e avaliação científica por parte da Organização Mundial da Saúde - OMS -
ou de outras instituições de excelência reconhecida;

III  -  garantir  à  gestante  o  direito  de  optar  pelos  procedimentos  eletivos  que,
resguardada  a  segurança  do  parto,  lhe  propiciem  maior  conforto  e  bem-estar,
incluindo procedimentos médicos para alívio da dor.

Art. 3º - São princípios do parto humanizado ou da assistência humanizada durante
o parto:

I - harmonização entre segurança e bem-estar da gestante ou parturiente, assim
como do nascituro;

II - mínima interferência por parte do médico;
III - preferência pela utilização dos métodos menos invasivos e mais naturais;
IV - oportunidade de escolha dos métodos naturais por parte da parturiente, sempre

que não implicar risco para sua segurança ou do nascituro;
V - fornecimento de informação à gestante ou à parturiente, assim como ao pai,

sempre que possível, dos métodos e dos procedimentos eletivos.
Art. 4º - Diagnosticada a gravidez, a gestante terá direito à elaboração de um Plano

Individual de Parto, no qual deverão ser indicados:
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I - o estabelecimento onde será prestada a assistência pré-natal, nos termos da lei;
II - a equipe responsável pela assistência pré-natal;
III - o estabelecimento hospitalar onde o parto será preferencialmente efetuado;
IV - a equipe responsável, no plantão, pelo parto;
V - as rotinas e os procedimentos eletivos de assistência ao parto pelos quais a

gestante fizer opção.
Art.  5º  -  A  elaboração  do  Plano  Individual  de  Parto  deverá  ser  precedida  de

avaliação  médica da gestante,  na qual  serão identificados os fatores de  risco  da
gravidez, reavaliados a cada contato da gestante com o sistema de saúde durante a
assistência pré-natal, até mesmo quando do atendimento preliminar ao trabalho de
parto.

Art. 6º - No Plano Individual de Parto, a gestante manifestará sua opção sobre:
I - a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor;
II - a administração de medicação para alívio da dor;
III - a administração de anestesia peridural ou raquidiana;
IV - o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos fetais.
Parágrafo único - O médico responsável poderá restringir as opções em caso de

risco à saúde da gestante ou do nascituro.
Art. 7º - Durante a elaboração do Plano Individual de Parto, a gestante deverá ser

assistida por um médico obstetra, que deverá esclarecê-la de forma clara, precisa e
objetiva sobre as implicações de cada uma das suas disposições de vontade.

Art. 8º - O poder público deverá informar a toda gestante atendida pelo SUS, de
forma  clara,  precisa  e  objetiva,  todas  as  rotinas  e  procedimentos  eletivos  de
assistência ao parto, assim como as implicações de cada um deles para o bem-estar
físico e emocional da gestante e do recém-nascido.

Art.  9º  -  As disposições de vontade constantes no Plano Individual  de Parto só
poderão ser contrariadas quando assim o exigir a segurança do parto ou a saúde da
mãe ou do recém-nascido.

Art.  10  -  O poder  público  publicará,  periodicamente,  protocolos  descrevendo as
rotinas e procedimentos de assistência ao parto, expostos de modo conciso, claro e
objetivo.
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Art.  11  -  O  poder  público  disponibilizará,  por  meio  de  boletins  periódicos
atualizados, os dados sobre os tipos de parto e dos procedimentos adotados como
rotina por opção da gestante.

Art.  12  -  O  poder  público  só  poderá  prescrever  e  encorajar  as  práticas  de
assistência obstétrica ou neonatal cuja extensão e conteúdo tenham sido objeto de
revisão e avaliação científica por parte da Agência Nacional de Saúde - ANS -, do
Ministério  da Saúde ou,  na omissão destes,  da  Organização Mundial  de Saúde -
OMS.

Art.  13  -  Será  objeto  de  justificação  por  escrito,  firmada  pelo  chefe  da  equipe
responsável pelo parto, a adoção de qualquer dos procedimentos que os protocolos
mencionados nesta lei classifiquem como:

I  -  desnecessários  ou  prejudiciais  à  saúde  da  gestante,  da  parturiente  ou  do
nascituro;

II - de eficácia carente de evidência científica;
III  -  suscetíveis  de  causar  dano  quando  aplicados  de  forma  generalizada  ou

rotineira.
§ 1º - A justificação de que trata este artigo será averbada no prontuário médico

após a entrega de cópia à gestante ou ao seu cônjuge, companheiro ou parente.
§  2º  -  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,  ficam  sujeitas  à

justificação de que trata este artigo:
I - a administração de enemas;
II - a administração de ocitocina, a fim de acelerar o trabalho de parto;
III - os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante processo expulsivo;
IV - a amniotomia,
V - a episiotomia, quando indicado.
Art. 14 - A equipe responsável pelo parto deverá:
I  - utilizar materiais descartáveis ou realizar desinfecção apropriada de materiais

reutilizáveis;
II - utilizar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na dequitação

da placenta;
III - esterilizar adequadamente o corte do cordão;
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IV - examinar rotineiramente a placenta e as membranas;
V - monitorar cuidadosamente o progresso do trabalho de parto, fazendo uso do

partograma recomendado pela OMS;
VI - cuidar para que o recém-nascido não seja vítima de hipotermia.
§ 1º - Ressalvada a prescrição médica em contrário, durante o trabalho de parto

será permitido à parturiente:
I - manter liberdade de movimento;
II - escolher a posição que lhe pareça mais confortável;
III - ingerir líquidos e alimentos leves.
§ 2º - Ressalvada prescrição médica em contrário, será favorecido o contato físico

precoce entre a mãe e o recém-nascido, após o nascimento, especialmente para fins
de amamentação.

Art.  15 - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: O movimento pelo parto humanizado teve início há muitos anos no

Brasil.  A título  de  ilustração,  transcrevemos  trecho  de  artigo  sobre  a  Rede  pela
Humanização  do  Parto  e  Nascimento  -  ReHuNa:  "A  ReHuNa  -  Rede  pela
Humanização do Parto e Nascimento - é uma organização da sociedade civil que vem
atuando desde 1993 em forma de rede de associados em todo o Brasil. Seu objetivo
principal é a divulgação de assistência e cuidados perinatais com base em evidências
científicas e em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de
Saúde.  Esta  rede  desempenhou  um  papel  fundamental  na  estruturação  de  um
movimento  que  hoje  é  denominado  “humanização  da  assistência  ao  parto  e
nascimento”, que pretende diminuir as intervenções desnecessárias e promover um
cuidado  ao  processo  de  gravidez-parto-nascimento-amamentação  baseado  na
compreensão do processo natural e fisiológico, com base em evidências científicas. O
artigo relata a história da ReHuNa e suas principais realizações, assim como aponta
os futuros caminhos para a organização".
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Ressalte-se que esse movimento alicerça e permeia medidas adotadas no âmbito
do SUS para garantir a realização do parto humanizado em suas unidades de saúde.
Como  exemplo,  o  Ministério  da  Saúde  adotou,  desde  2005,  o  manual  técnico
intitulado  Pré-Natal e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada,  que se inicia
com  os  seguintes  parágrafos:  "A atenção  obstétrica  e  neonatal,  prestada  pelos
serviços  de  saúde,  deve  ter  como  características  essenciais  a  qualidade  e  a
humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a
mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.

A humanização diz respeito à adoção de valores de autonomia e protagonismo dos
sujeitos,  de  corresponsabilidade  entre  eles,  de  solidariedade  dos  vínculos
estabelecidos,  de direitos dos usuários  e de participação coletiva  no processo de
gestão.

A  atenção  com  qualidade  e  humanizada  depende  da  provisão  dos  recursos
necessários,  da  organização  de  rotinas  com  procedimentos  comprovadamente
benéficos,  evitando-se  intervenções  desnecessárias,  e  do  estabelecimento  de
relações baseadas  em princípios  éticos,  garantindo-se  privacidade e  autonomia  e
compartilhando-se  com a  mulher  e  sua família  as  decisões  sobre  as  condutas  a
serem adotadas”.

O  extenso  Manual  contém  não  só  princípios  e  diretrizes,  mas  também
especificações técnicas minuciosas sobre os exames e procedimentos que integram
uma assistência ao parto com características humanizadas.

A despeito da existência dessas normas infralegais,  o SUS não tem conseguido
garantir  as  condições para  que as  parturientes  brasileiras  exerçam seu direito  ao
parto humanizado, como demonstram os vários casos de gestantes dando à luz nos
corredores  lotados  de nossos  hospitais  e  de  bebês  sem acesso  a leitos  em UTI
neonatal.

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei,  que almeja trazer para a esfera
legal a obrigatoriedade de o Estado de Minas Gerais oferecer condições para o parto
humanizado e obrigar as unidades de saúde a seguir as recomendações necessárias
para garantir o exercício desse direito.
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- 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 257/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.729/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Buenópolis  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  Buenópolis

imóvel  com  área  de  1.872,00  m²  (  mil  e  oitocentos  e  setenta  e  dois  metros
quadrados),  sem  benfeitorias,  situado  no  Bairro  Bela  Vista,  nesse  município,
registrado sob o n° 4.000, a fls.  015 do Livro n° 636, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Buenópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento
de atividades econômicas e sociais na região.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: No ano de 2000 o Município de Buenópolis doou ao Estado o imóvel

objeto  deste  projeto  de  lei  com a  finalidade de se  construir  no local  uma cadeia
pública. Contudo, a área, além de imprópria para a construção de cadeia pública por
estar localizada às margens da BR 135, é hoje local de acúmulo de lixo, entulho e até
mesmo  de  animais  mortos,  ocasionando  problemas  de  saúde  pública  e  grande
transtorno para a administração municipal.

Dessa forma, o imóvel está sem destinação, e o Município de Buenópolis necessita
da  área  para  construção  de  galpões  visando  o  desenvolvimento  de  atividades
econômicas e sociais para os produtores rurais e artesãos da região.

Assim, apresento este projeto de lei,  esperando contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para sua aprovação.
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- 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 258/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.206/2013)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  compras  realizadas  pelos  órgãos  da
administração  pública  direta  e  indireta  recaírem  sobre  produtos  industriais  que
tenham  pelo  menos  60%  (sessenta  por  cento)  dos  seus  componentes  ou  peças
fabricadas no País.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  compras  realizadas  pelos  órgãos  da administração pública  direta  e

indireta  devem  recair  sobre  produtos  industriais  que  tenham  pelo  menos  60%
(sessenta por cento) dos seus componentes ou peças fabricadas no país.

§1º - Os editais para a aquisição de produtos deverão explicitar a obrigatoriedade
prevista no caput.

§ 2º - Será admitida a compra de produtos de fabricação estrangeira apenas no
caso de inexistência de produto nacional que satisfaça as especificidades técnicas
imprescindíveis ao uso a que se destina, caso em que a necessidade de aquisição do
produto estrangeiro deverá estar devidamente fundamentada no respectivo processo.

§ 3º - A substituição dos produtos importados por nacionais, conforme previsto no
caput,  será  realizada  pelo  Poder  Executivo,  de  acordo  com  suas  atribuições,
devendo, portanto, regulamentar as condições, prazos e formas em que se fará essa
transição e obedecer a um limite máximo de noventa dias para regulamentar a lei e
três anos para a completa substituição desses produtos.

Art. 2º - O percentual dos componentes ou peças fabricadas no país será elevado
anualmente em 5% (cinco por cento) após o terceiro ano de vigência da presente lei,
até completar a totalidade,

Art. 3º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o cumprimento
desta lei.

Parágrafo único - A falta de regulamentação pelo Poder Executivo não impedirá a
execução da presente lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Valorização dos produtos nacionais.
- 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 259/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.132/2013)
Acrescenta parágrafos ao art.12 da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que

uniformiza  os  critérios  de gestão  e execução para  transferência  gratuita  de bens,
valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual,
compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 12 da Lei nº 18.692, os seguintes §§ 1º, 2º e

3º:
“Art. 12 - (…)
§  1º  -  Nos  casos  de  não  execução  do  plano  de  trabalho  objeto  do  convênio

decorrente de fato superveniente e alheio à vontade do beneficiário, este não poderá
ser cobrado pela contrapartida não utilizada.

§ 2º - A vedação de cobrança não atinge as parcelas da contrapartida que, à época
da inexecução do objeto, já eram exigíveis e não foram empregadas pelo beneficiário
em decorrência de conduta dolosa ou culposa.

§ 3º - O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se a todos os convênios celebrados pelo
Poder  Executivo  em  que  seja  exigido,  por  parte  do  beneficiário,  o  emprego  de
contrapartida.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  municípios  mineiros,  objetivando

implementar e ampliar, cooperativamente, seus programas e ações de governo e, via
de consequência, assegurar melhores condições de vida para a população, firmam,
com frequência, parcerias.
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Entre os instrumentos jurídicos utilizados para formalizar tais parcerias, estão os
convênios administrativos, que, de acordo com o Manual de Direito Administrativo de
José dos Santos Carvalho Filho, são “ajustes firmados por pessoas administrativas
entre  si,  ou  entre  estas  e  entidades  particulares,  com  vistas  a  ser  alcançado
determinado objetivo de interesse público”.

O  Poder  Executivo  estadual,  ao  celebrar  convênios  com  outras  entidades,
comumente realiza transferências voluntárias de recursos públicos para a entidade
parceira, transferências essas vinculadas ao cumprimento de um plano de trabalho
previamente pactuado entre as partes.

É  comum,  também,  nesses  convênios,  a  existência  de  cláusulas  fixando  a
obrigatoriedade de aportes financeiros (as chamadas contrapartidas) pelas entidades
parceiras do Estado, a fim de se alcançar o objeto descrito no plano de trabalho.

Cumpre ressaltar que tais contrapartidas devem ser utilizadas na consecução do
plano  de  trabalho,  ou  seja,  para  que  o  objeto  do  convênio  celebrado  seja
efetivamente realizado; todavia,  existem Municípios  que, por razões alheias à sua
vontade, se viram impossibilitados de executar o previsto no acordo firmado e, ainda
assim, estão sendo compelidos a recolher,  à  conta do  Estado,  valores pactuados
como contrapartida, sem que sequer tenham sido iniciadas as atividades previstas
para a consecução do produto descrito no plano de trabalho.

Por essas razões, apresentamos a esta Casa projeto de lei que visa tornar mais
claro  o  entendimento  da  legislação  vigente  que  trata  desse  tema  e,
consequentemente, coibir eventuais abusos, no Estado, por parte dos signatários de
convênios administrativos.

- 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 260/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.123/2014)

Institui a Comenda da Liberdade Chico Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  criada  a  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  que  se  destina  a

condecorar  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  tenham  realizado  trabalhos  e  ações
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relevantes  em  prol  dos  afrodescendentes  no  Estado,  através  de  atividades
relacionadas com:

I - campanhas para a igualdade racial;
II  -  movimentos  e  manifestos  a  favor  da  cidadania  e  da  defesa  do  cidadão

afrodescendente;
III  -  trabalhos  e  projetos  que combatam  o  racismo,  a  xenofobia  e  todo  tipo  de

intolerância;
IV - políticas públicas e projetos voltados para a inserção do negro no sistema de

educação;
V - contribuições ao desenvolvimento espiritual da humanidade no que se refere à

religiosidade africana;
VI - ações que contemplem políticas de ação afirmativa;
VII - contribuições literárias, artísticas e culturais;
VIII - ações para a promoção da dignidade humana.
Parágrafo único - A Comenda da Liberdade Chico Rei poderá ser conferida  post

mortem, e sua entrega, nesse caso, será feita a uma das seguintes pessoas, nesta
ordem: ao cônjuge supérstite, a descendente, a ascendente ou a irmão.

Art. 2º - A cerimônia de entrega da Comenda da Liberdade Chico Rei será realizada
anualmente,  no  dia  20  de  novembro,  como parte  das  comemorações  do  Dia  da
Consciência Negra, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Art.  3º  -  As condecorações serão entregues pelo  Governador  do Estado e pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de acordo com o
cerimonial estabelecido pelo regimento do Conselho da Comenda da Liberdade Chico
Rei.

§ 1º - Os agraciados receberão diplomas assinados pelo governador do Estado,
pelo  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  pelo
presidente  de  Honra,  pelo  vice-  presidente  e  pelo  secretário  do  Conselho  da
Comenda.

§ 2º  -  A relação dos agraciados com a Comenda da Liberdade Chico Rei  será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 4º - A Comenda da Liberdade Chico Rei será administrada por um conselho



497
____________________________________________________________________________

constituído de um representante de cada um dos seguintes órgãos,  indicado pelo
titular e nomeado pelo governador do Estado:

I - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado de Cultura;
III - Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra;
IV - União Espírita Mineira;
V - Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia

do Alto da Cruz (Ouro Preto) - Amirei;
VI - Associação Estadual dos Congadeiros;
VII - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;
VIII - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.
§ 1º - O Conselho da Comenda da Liberdade Chico Rei elegerá o presidente, o

vice-presidente  e  o  secretário  entre  seus  membros,  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas por seu regimento.

§  2º  -  O  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Participação  e  Integração  da
Comunidade Negra será o presidente de Honra do conselho, sem direito a voto.

§ 3º - Os membros do conselho não serão remunerados pelo exercício do cargo.
§ 4º - O presidente do Comitê Permanente da Comenda da Liberdade Chico Rei

representará social e juridicamente a comenda.
Art. 5º - Compete privativamente ao Comitê Permanente da Comenda da Liberdade

Chico Rei:
I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da comenda e deliberar sobre ela;
II - velar pelo prestígio da comenda e pela fiel execução da lei e do regulamento a

ela pertinentes;
III  -  propor  medidas  que  se  tornem  necessárias  ou  indispensáveis  ao  bom

desempenho de suas funções;
IV - administrar a comenda no que se refere a seus objetivos;
V - elaborar o seu regimento interno;
VI  -  suspender  ou  cancelar  o  direito  de  uso  da  comenda,  em  razão  de  ato

incompatível com a sua dignidade, por deliberação da maioria de seus membros.
§  1º  -  Para  a  concessão  da  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  o  Comitê
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Permanente deliberará por maioria absoluta de seus membros.
§ 2º - A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no caput deste

artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo do Comitê Permanente.
Art. 6º - O Comitê Permanente manterá livro de registro, no qual serão inscritos, por

ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a comenda, sua identificação e
suas realizações.

Art. 7º - Compete ao Conselho da Comenda da Liberdade Chico Rei:
I - elaborar seu regimento;
II  -  deliberar  sobre a escolha dos candidatos indicados para receber a medalha

analisando um breve currículo que conterá:
a) nome completo;
b) qualificação do candidato à homenagem;
c) dados biográficos;
d)  relação  de  serviços  prestados  nas  áreas  cultural  e  artística  e  relação  das

condecorações que possui;
III - zelar pelo prestígio da comenda;
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da comenda, nos termos do regimento.
Art.  8º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  e

definirá  as  especificações  da comenda e  do  diploma,  bem como as  condições  e
particularidades de sua concessão.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei

que  institui  a  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  fruto  do  trabalho  do  professor,
escritor e pesquisador da cultura afro-brasileira Vicente Oliveira.

De acordo com o professor,  uma indagação merece ser feita:  porque os negros
devem  ser  lembrados?  O  professor  fez  uma  pesquisa,  no  mínimo,  bastante
interessante,  e  o resultado não poderia  ser  diferente  nem espantoso:  existem no
ordenamento  jurídico  mineiro  dezenas  de  leis  de  criação  de  medalhas,  méritos,
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honrarias  e  comendas,  porém  nenhuma  prestigia  ou  exalta  o  afro-mineiro.  Há
medalha  para  tudo.  Então,  perguntamos:  será  que  ninguém  reconhece  a
corresponsabilidade do negro na construção de Minas e do Brasil?

É sabido que Minas teve grandes vultos africanos em sua história e que, apesar do
sofrimento nas senzalas,  calabouços e pelourinhos e da dor da saudade de seus
valores deixados na África, os escravos deixaram para a sociedade herança na fé e
na cultura e manifestações riquíssimas como o congado, a capoeira, o candomblé e
muitos  outros  símbolos  de  luta,  além de destaques  no  barroco como Aleijadinho,
mestre Valentim e mestre Ataíde.

Dos  heróis,  podemos  citar  Chico  Rei  (patrono  do  congado,  herói  símbolo  do
reconhecimento que propomos), que, apesar de deportado do Congo como escravo,
conquistou sua liberdade e a de mais de 400 negros escravos nas minas de ouro de
Vila Rica. Não podemos deixar de citar ainda Chica da Silva, mulher negra que deixou
sua marca na história mineira, Ambrósio e outros tantos que a história suprimiu e são
nossos  referenciais  de  luta  até  aos  dias  atuais.  Esses  vultos  poderiam  tornar-se
marca dos negros, a partir do momento em que os revivêssemos em homenagens.
Quem já  assistiu  à  entrega  dessas  medalhas  confirma as  estatísticas  de  que  os
afrodescendentes  são menos  de  1% dos  privilegiados  com as  comendas.  Então,
“cadê” nossos negros?

Quem  é  rei  nunca  perde  a  majestade.  O  ditado  poderia  muito  bem  refletir  a
surpreendente  e  pouco  conhecida  história  de  um  dos  maiores  libertadores  de
escravos do Brasil, Chico Rei, que virou monarca em Ouro Preto, antiga Vila Rica, em
Minas Gerais, no séc. XVIII, com a anuência do governador-geral Gomes Freire de
Andrada, o conde de Bobadela.

Chico  Rei,  nascido  Galanga  no  Congo,  como  um  monarca  guerreiro  e  sumo
sacerdote  do  deus  pagão  Zambi-Apungo,  foi  capturado  com  toda  a  corte  por
comerciantes portugueses de escravos. O navio negreiro Madalena partiu do Congo
com  191  prisioneiros.  As  mulheres  foram  batizadas  de  Maria,  e  os  homens,  de
Francisco; por isso, Galanga passou a ser conhecido, no Brasil, por Chico Rei.

Numa tempestade durante a viagem, o capitão do navio decide jogar ao mar 20
escravos, entre mulheres e idosos, para, segundo ele, diminuir o “excesso de carga”.
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Nesse episódio foram mortas a companheira e a filha de Galanga. A rainha Djalô e a
filha, a princesa Itulo, foram jogadas no oceano pelos marujos do navio para aplacar a
ira dos deuses da tempestade,  que quase o afundou. O navio chegou ao Rio de
Janeiro em 1740, após 50 dias de viagem, com apenas 112 sobreviventes. Chico Rei
e  seu  filho  Muzinga  foram  comprados  por  um  só  senhor.  Este  dava  folgas  aos
sábados  e  aos  domingos  para  os  escravos  mais  produtivos.  Chico  logo  mostrou
serviço, sendo contemplado com as folgas, que eram vendidas a seu próprio patrão
na mineração e na lavoura. O que ganhava tinha uma única finalidade: comprar sua
liberdade. Durante muitos anos Chico Rei trabalhou na mina de ouro da Encardideira,
numa fazenda próxima a Vila  Rica. A sociedade mineira diferia das restantes: era
urbana  e  com  uma  mobilidade  social  maior  do  que  nos  engenhos.  Escravos  e
escravas compravam às vezes a alforria, sobretudo quando as minas entravam em
exaustão. Em 1739 os libertos são 1,2% dos escravos da região. É neste contexto
que Chico Rei  e seus companheiros  conseguem, depois  de juntarem o  ouro  que
guardavam em seus cabelos e no pó que ficava em seus corpos, comprar suas cartas
de alforria. Eles passam, então, a trabalhar pela liberdade de seus irmãos.

Chico Rei casou-se com a filha de um congolês. Já liberto, entra para a Irmandade
de N. Sra. do Rosário e continua seu trabalho de compra de cartas de alforria, tendo
conseguido a liberdade de cerca de 400 escravos. A irmandade era composta de
negros livres e dava apoio à luta contra a escravidão. Além disso, significava, mesmo
que  limitadamente,  o  espaço  de  manifestação  cultural  da  comunidade  negra,
reprimida duramente pelas autoridades portuguesas. Antes do trabalho, reuniam-se
para rezar em coro. Com a crise provocada pelas sucessivas derramas, ordenadas
pela Coroa Portuguesa, a irmandade compra a mina da Encardideira, e Chico Rei
passa a explorar  seu ouro.  Ele  passa a  usá-lo  para a  libertação dos escravos e
também  para  a  construção  de  uma  igreja,  a  de  Santa  Ifigênia  (a  santa  negra).
Durante uma prisão de Chico Rei, a mando do governador local, uma multidão cerca
o  palácio  e  exige  sua  libertação.  Com  medo  de  que  a  rebelião  se  tornasse
incontrolável,  o governador cede aos reclamos do povo e liberta Chico Rei,  que é
aclamado nas ruas de Ouro Preto. Por muitos anos Chico Rei manteve a luta pela
liberdade de seu povo.
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O prestígio de Chico Rei crescia na região, e, com sua simpatia, ganhava amigos
brancos e negros. Um padre, sentindo sua devoção, ajudou-o a criar a corte real,
acompanhada da guarda do Congo ou reinado. Com sua opulência, Chico tornou-se
o rei dos guardas. Aos domingos, aprontava a corte de coroa de ouro na cabeça e
com mantas bordadas, ao lado de sua esposa. O filho o protegia com a umbrela
bordada  com  franjas  de  ouro  carregadas  por  mucamas.  Na  frente,  tocadores  de
instrumentos  e  dançantes  abriam  o  caminho  para  a  corte  passar.  As  mulheres
empoavam o cabelo  com ouro  e  subiam o  morro  para  assistir  à  missa na igreja
construída por Chico. Terminada a cerimônia, as mulheres lavavam a cabeça na pia
batismal com água benta, deixando as riquezas para a irmandade. Consta que Chico
Rei teria feito uma promessa a N. Sra. do Rosário: iria festejar durante oito dias e oito
noites, com a congada, a data em que todos os escravos fossem livres no Brasil.

Chico Rei teria morrido em 1774, mas há controvérsias sobre a data exata de sua
morte,  havendo  relatos  de  que  teria  morrido  em  1781,  com  72  anos  de  idade.
Galanga, rei do Congo, tornou-se, aqui no Brasil, o rei da congada. O reinado de
Chico  Rei  espalhou-se  pelo  Brasil.  Sob  a  influência  de  brancos  e  índios,  foram
criando  outros  grupos,  como os  moçambiqueiros,  a  marujada,  a  caboclada  e  os
catopês. Hoje, a tradição é mantida no interior das Minas Gerais.

Por estas considerações, curvamo-nos diante do legado de contribuições de Chico
Rei  e  vários  afrodescendentes  na  formação  histórica  de  Minas  Gerais.  Assim,
conclamamos os nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 261/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.192/2013)

Proíbe,  no  âmbito  do  Estado,  a  cobrança  de  taxa  de  10%  sobre  serviços  de
compras coletivas na internet e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que ofereçam seus serviços e produtos

por meio das denominadas compras coletivas em sites da internet ficam proibidos de
cobrar taxas de serviço.
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Art. 2º - Os órgãos de defesa do consumidor serão responsáveis pela fiscalização
do disposto no art.  1º  e pela adoção de medidas administrativas no caso de seu
descumprimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por escopo proibir a cobrança da taxa de 10% sobre

serviços  de  compras  coletivas  na  internet.  Trata-se,  por  exemplo,  dos  chamados
vouchers ou  cupons,  adquiridos  pelos  consumidores  na  modalidade  de  compras
coletivas.

- 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 262/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.862/2014)

Obriga  os  supermercados  e  estabelecimentos similares  de  varejo ou  atacado a
divulgarem a data de validade dos produtos por meio do código de barras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, incluindo os

hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou  atacado,  que  utilizem  o
sistema de código de barras para apreçamento deverão inserir nesse sistema a data
de validade dos produtos.

Art. 2º - As informações inseridas no código de barras dos produtos - preço e data
de validade - devem ser visualizadas pelos consumidores nas caixas registradoras,
antes do pagamento.

Art. 3º - Deverá ser possível aos consumidores consultar a data de validade dos
produtos nos equipamentos de leitura ótica fornecidos pelos estabelecimentos para
consulta de preço, os quais deverão estar localizados na área de vendas, com fácil
acesso.

Art.  4º  -  Os  produtos  que  não  têm  código  de  barras  não  estão  sujeitos  ao
cumprimento das determinações desta lei.

Art. 5º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas
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no art.  56 do Código de Defesa do Consumidor -  Lei Federal  nº 8.078,  de 11 de
setembro de 1990 - e aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Um dos princípios básicos em que se assenta a ordem econômica é a

defesa do consumidor. A Lei Federal nº 8.078, de 1990, em seu art. 6º, inciso III (com
a redação que lhe  foi  conferida  pela  Lei  nº  12.741,  de  2012),  relaciona entre os
direitos básicos do consumidor: "A informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem".

Diariamente,  muitos  consumidores  compram  produtos  com o  prazo  de  validade
vencido, cujo consumo pode acarretar sérios danos à saúde. Isso porque não existe
um sistema de automação que permita a rápida visualização da data de validade,
muitas vezes ilegível nas embalagens.

Esta proposição visa facilitar a informação ao consumidor através da inserção da
data  de  validade  no  código  de  barras  dos  produtos  comercializados  em
supermercados e estabelecimentos similares de varejo ou atacado, permitindo sua
visualização  no  decorrer  das  compras,  nos  equipamentos  de  leitura  ótica  (já
obrigatórios  por  força  da  Lei  Federal  nº  10.962,  de  11  de  outubro  de  2004,
regulamentada pelo Decreto nº 5.903, de 20 de dezembro de 2006) ou mesmo por
ocasião do pagamento nos caixas, o que é facilmente permitido pela adaptação do
sistema de automação fiscal.  A inserção dessa informação - data de validade - no
código de barras é simples, rápida e não acarretará nenhum custo aos fornecedores
ou consumidores, consoante explanado na sequência.

O  código  de  barras  é  o  meio  de  catalogação  e  identificação  formado  por  um
conjunto de barras impressas de diferentes larguras que permitem identificar o país
de origem, o fabricante e o produto, podendo ser lido por leitores óticos. No Brasil, o
padrão adotado é o EAN-13.

Usualmente, a única informação inserida pelos fabricantes no código de barras dos
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produtos é o número do lote. Os comerciantes, utilizando o mesmo código de barras
já  impresso  nas  embalagens,  inserem  as  demais,  como  preço,  denominação  do
produto, etc.

Assim, adicionar o prazo de validade dos produtos comercializados não implicará
em  custos  ou  restrições  à  livre  concorrência,  já  que  o  mesmo código  de  barras
impresso  nas  embalagens  poderá  ser  utilizado.  Mesmo  que  assim  não  fosse,  a
inserção  dessa  informação  poderia  ser  facilmente  efetuada  imprimindo-se  uma
segunda fita de código de barras nos produtos.

Importa salientar, outrossim, que tal obrigação não acarretará troca de  hardware,
leitores óticos, balanças ou caixas, uma vez que basta uma simples adaptação do
sistema de automação já utilizado pelos estabelecimentos.

A inserção  do  prazo  de  validade  dos  produtos  no  código  de  barras,  além  de
beneficiar os consumidores, facilitará a gestão e administração dos estabelecimentos
comerciais, aos quais a regra é destinada, na medida em que permitirá um melhor
controle de seus estoques, identificando os lotes cujo vencimento se aproxime.

De igual modo, a automação dessa informação auxiliará os idosos, as pessoas com
deficiência  visual  parcial  e  as  crianças  na  verificação  da  data  de  validade  dos
produtos que serão adquiridos.

Quanto à necessidade e constitucionalidade da proposição, poder-se-ia argumentar
que o Código de Defesa do Consumidor já prevê, em seu art. 31, que a oferta e a
apresentação de produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa, inclusive sobre os prazos de validade. Contudo,
trata-se de norma abrangente, o que torna legítima a regulamentação por lei estadual,
a qual é prevista no art. 55 do mesmo diploma, que dispõe:

"Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§  1º  -  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  fiscalizarão  e
controlarão  a  produção,  industrialização,  distribuição,  a  publicidade de produtos e
serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da
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segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias.".

De igual modo, a competência concorrente em relação a matéria atinente ao direito
de informação do consumidor é prevista na Constituição Federal (art. 24, incisos V e
VII). Tal matéria constitui, assim, objeto de condomínio legislativo, partilhado entre os
estados membros e a União.

Destarte,  por  sua relevância  e por  visar  a  proteção do consumidor  e da saúde
pública, espero a aprovação deste projeto de lei pelos meus 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 263/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.839/2014)

Estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pessoa jurídica de direito privado que realizar operação de minerodutos

no Estado fica obrigada a implantar sistema de bombeamento que permita o retorno
para o território mineiro de, no mínimo, 50% do volume de água utilizado no processo
de transporte do minério.

Parágrafo único - O prazo para adequação a esta lei é de cinco anos contados da
data de sua publicação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado.
O mineroduto é um sistema de tubulações por  onde se transportam minérios  a

longas distâncias, com baixo impacto ambiental. Porém, um dos principais problemas
desse sistema é o uso da água para transportar o minério, sob a forma de pasta, até
o litoral, onde ela é tratada e descartada.

A  água,  considerada  cada  vez  mais  como  elemento  estratégico  para  o
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desenvolvimento de qualquer comunidade, é ainda mais importante para a atividade
agrícola.  Assim,  torna-se extremamente  necessário  reduzir  os  impactos  causados
pela subtração dos recursos hídricos em grande quantidade.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, uma vez que revestido de interesse público.

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

PROJETO DE LEI Nº 264/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.196/2014)

Altera a Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.304, de 26 de julho de 2012,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à realização de

atividades nas áreas da saúde, educação e assistência social.”.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  Em  2012  o  governo  do  Estado  doou  ao  Município  de  Presidente

Juscelino,  por  meio  da  Lei  nº  20.304,  de  26  de  julho  de  2012,  imóvel  para  a
construção de área cultural e ao cultivo de horta comunitária.

Tem-se que o projeto horta comunitária foi extinto logo no seu início e deu lugar ao
projeto horta domiciliar. Esse projeto, realizado em parceria com a Emater, tem por
objetivo orientar atividades que favoreçam a geração de emprego, renda, segurança
alimentar e nutricional. Tudo isso por meio de metodologia participativa de extensão
rural.

De  acordo  com  o  prefeito  municipal,  o  imóvel  destinado  à  construção  de  área
cultural e ao cultivo de horta comunitária localiza-se no centro da sede do município,
especificamente  em frente  à  Secretaria  Municipal  de Saúde.  E é de  interesse de
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todos que a unidade de fisioterapia e o núcleo de assistência à saúde da família
sejam construídos próximos à Secretaria de Saúde.

O gestor municipal ressalta que o imóvel é o único de que atualmente o município
dispõe e  que,  além da construção das  unidades  acima citadas,  existe  também a
intenção de se construir a sede do centro de referência social e um centro cultural.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 265/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.725/2015)

Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora
concluídas, não estejam em condições de atender à população.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  proibidas  as  inaugurações  e  as  entregas  de  obras  públicas

incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de atender aos
fins a que se destinam.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como obra pública todas as
construções,  reformas,  recuperações ou ampliações custeadas pelo  poder  público
que servem ao uso direto ou indireto da população, tais como:

I - hospitais, unidades de pronto-atendimento, unidades básicas de saúde;
II - escolas, centros de educação infantil e estabelecimentos similares;
III - restaurantes populares;
IV - rodovias e ferrovias.
Art. 2º - Consideram-se obras públicas incompletas aquelas que não estão aptas a

entrar em funcionamento por não preencherem as exigências do Código de Obras e
Edificações, do Código de Posturas do Município e à Lei de Uso e Ocupação do Solo,
ou por falta de emissão das autorizações, licenças ou alvarás dos órgãos da União,
do Estado ou do município.

Art. 3º - Consideram-se obras públicas que não atendam aos fins a que se destinam
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aquelas  que,  embora  completas,  não  apresentam  condições  mínimas  de
funcionamento pelos seguintes motivos:

I - falta de número mínimo de profissionais que possam prestar o serviço;
II  -  falta  de  materiais  de  uso  corriqueiro  necessários  à  finalidade  do

estabelecimento;
III - falta de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: O projeto de lei  que ora apresentamos tem como principal  objetivo

proibir  a  inauguração  solene  de  obras  públicas  incompletas  ou  que,  embora
concluídas, não tenham como atender ao fim a que se destinam, seja por falta de
número  mínimo  de  profissionais,  de  materiais  básicos  e  de  equipamentos
necessários.

Mais  do  que isso,  almejamos  que haja  maior  moralidade da administração,  em
desfavor de agentes políticos que fazem uso de estratégias eleitoreiras que visam tão
somente  à  promoção  pessoal,  sem  se  preocupar  com  o  real  atendimento  das
inúmeras necessidades da população.

Infelizmente, é fato que há agentes políticos que realizam verdadeiras cerimônias
festivas e solenidades para a inauguração de obras que não atendem as condições
mínimas de ser inauguradas, ou não estão a ponto de atender as finalidades que as
originaram. Como exemplo, podemos citar a obra campeã de inaugurações, que é a
Ferrovia Norte-Sul. Iniciada no governo Sarney, em seu projeto original a obra terá
3.700km entre Açailândia, no Maranhão, e Estrela d'Oeste, no Estado de São Paulo.
A ferrovia foi aproveitada para oito inaugurações ao longo dos últimos 17 anos, mas,
até agora, nenhum trem percorreu os trilhos.

Para tanto, o projeto traz a conceituação de obras públicas e também delimita o que
consideramos incompletude ou não atendimento às suas finalidades. As obras seriam
todas  as  construções  realizadas  pelo  poder  público  com  o  intuito  de  servir  à
população, tais como escolas, hospitais, prédios de atendimento à população. Tais
obras devem atender aos requisitos previstos no Código de Obras e Edificações, no
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Código de Posturas do Município e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, além de estar
em dia com a emissão de alvarás, autorizações e licenças. A inobservância dessas
normas automaticamente classificaria a obra como incompleta.

Além disso,  pretendemos inibir  a inauguração de obras que,  embora completas,
ainda não estejam em condições de atender ao fim para o qual foram planejadas, por
subsistirem faltas graves que impeçam seu uso pela população, tais como falta de
número mínimo de profissionais,  de materiais de uso ordinário e de equipamentos
afins ou situações similares. Tais solenidades provocam expectativa das populações
locais, configurando desrespeito e deslealdade das autoridades com a comunidade.

Por  esses  motivos,  solicitamos  o  apoio  dos  nobres  pares  para  que  possamos
transformar em lei essa necessária vedação.

-  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 266/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.662/2014)

Autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao Instituto Federal  de Educação,  Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais o imóvel que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-MG - imóvel situado em Corinto,
na Gleba nº 3 da Fazenda Aliança, registrado sob o n° 678, a fls. 177 do Livro n° 2-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do
IFN-MG, com sede no Município de Corinto.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 21.452, de 4 de agosto de 2014.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
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Justificação: Conforme a Lei nº 21.452, de 4 de agosto de 2014, o imóvel objeto
desta proposição foi  doado ao Município de Corinto para implantação do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET.

Ocorre que recebi solicitação do chefe do Poder Executivo Municipal de Corinto
para que o referido imóvel seja doado diretamente ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-MG.

Os  institutos  federais  de  educação,  ciência  e  tecnologia  são  instituições  de
educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e  multicampus,
especializados  na  oferta  de  educação  profissional  e  tecnológica  nas  diferentes
modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de  conhecimentos  técnicos  e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os institutos federais compõem a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, são 38 institutos
federais de educação, ciência e tecnologia no país.

Portanto, a fim de ampliar a oferta educacional no Estado, o que sem sombra de
dúvidas contribuirá para a elevação das condições sociais, econômicas e financeiras
não só da comunidade regional, mas também de Minas Gerais, conto com o apoio
dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 267/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.686/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de
Unaí.

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com
sede no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
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Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego tem por finalidade sustentar e defender
os interesses e aspirações comuns de seus associados, defendendo e incentivando a
produção  e  o  aumento  da  produtividade  de  produtos  agropecuários  e  o
desenvolvimento da comunidade rural.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa à 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 268/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.138/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Caminhos  da  Serra,  com  sede  no
Município de Gouveia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caminhos da Serra, com

sede no Município de Gouveia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Caminhos  da  Serra,  com  sede  no  Município  de  Gouveia.  A referida
entidade  encontra-se  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por
finalidade estatutária máxima a promoção, a participação e o incentivo de ações que
visem à educação, à proteção ambiental e ao patrimônio artístico, cultural, histórico,
turístico;  ao  desenvolvimento  sustentável  comunitário,  urbano  e  rural;  e  ao
aprimoramento  da  consciência  associativa  e  cooperativista  de  membros  das
comunidades urbanas e rurais.

Tem ainda,  entre outros,  o  objetivo de  influir  na cooperação e  na parceria com
entidades congêneres e afins, órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais.
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Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos
nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 269/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.172/2013)

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor - Apam
-, com sede no Município de Pitangui.

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

Menor - Apam -, com sede no Município de Pitangui.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A Associação de Proteção e Amparo ao Menor - Apam -, com sede no

Município  de  Pitangui,  é  uma associação  civil  sem  fins  lucrativos  que tem  como
principais objetivos prestar apoio, orientação e abrigo à criança e ao adolescente de
ambos os sexos que se encontrem em situação de risco.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 270/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.381/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Espaço Amizade, com sede
no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Espaço
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Amizade, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A Associação Beneficente Espaço Amizade, com sede no Município de

Bom  Despacho,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Entre  seus  principais
objetivos, está o de prestar  assistência à criança e ao adolescente desassistidos,
assegurando-lhes oportunidade para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e
social em condições de liberdade e dignidade, salvaguardando-se, desse modo, seus
direitos fundamentais.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 271/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.648/2014)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Sociedade de  Recuperação e  Vida  -
Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Recuperação e Vida - Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  A  Associação  Sociedade  de  Recuperação  e  Vida  -  Comunidade

Terapêutica São Paulo Apóstolo tem por finalidade prestar assistência aos alcoólicos
e dependentes  químicos,  promovendo seu bem-estar  e  ajustamento  à  sociedade,
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mediante a prática de ações que recuperem o assistido, orientar a população e as
famílias com o intuito de promover mais rápida recuperação e despertar o interesse
público  para  o  problema das  pessoas  com deficiência,  desenvolvendo programas
comunitários com esse objetivo.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 272/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.671/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,  com sede no
Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,

com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  Constituída  em  16/8/2004,  a  Associação  Santo  Anjo  da  Guarda  é

entidade  sem  fins  lucrativos,  com  atividades  nas  áreas  assistencial,  cultural,
beneficente e filantrópica.

Sua  finalidade  é  oferecer  apoio  à  criança  carente  através  de  programas  de
atendimento,  visando  a  sua  integração  social  através  da  música,  do  teatro  e  da
dança, orientado-a para uma formação consciente,  livre das drogas e do álcool  e
promovendo sua inserção social.

A referida associação preenche todos os requisitos legais para sua declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 273/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.677/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos Produtores Rurais
Cabeceira Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.

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

Produtores  Rurais  Cabeceira  Ribeirãozinho,  Melado  e  Varginha,  com  sede  no
Município de Josenópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  A  Associação  Moradores  Pequenos  Produtores  Rurais  Cabeceira

Ribeirãozinho,  Melado  e  Varginha  funciona  regularmente  desde  a  sua  fundação,
ocorrida em 27/4/1997, sendo sua sede localizada no Município de Josenópolis.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem. De
acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  priorizar  todas  as
atividades e ações que valorizem a assistência social, promover o desenvolvimento
comunitário através de realização de obras e melhoramentos dentro da comunidade
em que está inserida,  proporcionar  a melhora  do convívio  entre sócios,  mediante
realização de reuniões e atividades econômicas, culturais e esportivas, entre outros
objetivos.

Diante  do  exposto,  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio  de
nossos ilustres pares à aprovação desta proposição.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 274/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.556/2013)

Institui  a  Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação,

a ser realizada, anualmente, na quarta semana do mês de junho.
Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o

calendário de eventos do Estado.
Art.  2º  -  Fica  estabelecido  como  objetivo  da  Semana  de  Conscientização  e

Combate  à  Automedicação  informar  e  orientar  a  população  sobre  os  perigos  da
automedicação,  conscientizar  os  comerciantes  de  medicamentos  acerca  da
relevância  de  seu  papel  social  para  a  redução  de  ocorrências  ligadas  às
consequências  da  automedicação  e,  especificamente,  divulgar  a  importância  e  a
competência  técnica  do  profissional  farmacêutico  no  ato  da  dispensação  de
medicamentos, que pode, inclusive, prescrever medicamentos isentos de prescrição
médica.

Art. 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar palestras de esclarecimento à
população,  propagandas  publicitárias,  distribuição  de  folhetos  informativos  e
explicativos.

Parágrafo  único  -  Na  realização  das  ações  descritas  neste  artigo  poderão  ser
envolvidas a rede pública de ensino e de saúde e as instituições de defesa e proteção
dos direitos do consumidor, bem como as entidades do terceiro setor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação e dá outras
providências.

A população brasileira culturalmente faz uso abusivo de medicamentos, na maioria
das vezes sem a devida orientação e com o risco de graves efeitos para a sua saúde.
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Temos nas farmácias e drogarias uma legião de balconistas leigos, sem nenhuma
formação na área de saúde, cuja remuneração é, via de regra, complementada por
“comissões” sobre a venda de medicamentos.

A presença do farmacêutico, obrigatória por lei, é, por si só, incapaz de evitar ou
mesmo  inibir  práticas  abusivas  no  tocante  ao  que  popularmente  se  chama  de
“empurroterapia”, em que um leigo, movido por interesses comerciais, sugere, indica,
estimula o uso de medicamentos desnecessários,  e sem o  mínimo conhecimento
técnico para fazer indicações nessa área.

Ao  propormos  a  Semana  de  Conscientização  e  Combate  à  Automedicação,  a
intenção é alertar a sociedade para os perigos da automedicação e do excesso de
medicalização da saúde, estimulada pela indústria farmacêutica, em detrimento da
qualidade de vida da população.

Dados do Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas demonstram que
a  intoxicação  por  medicamentos  ocupa  a  primeira  posição  entre  as  causas  de
intoxicação  no  Brasil.  Entre  estes,  os  chamados  antigripais,  medicamentos
comumente usados para tratar os sintomas da gripe, figuram em segundo lugar como
causa de intoxicação.

Como parte das ações de enfrentamento do problema, a proposição da Semana de
Conscientização e Combate à Automedicação certamente contribuirá para chamar a
atenção e dar visibilidade a essa grave questão de saúde pública.

Pelas rezões expostas, peço a meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 275/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.069/2013)
Altera a denominação do Estádio Governador Magalhães Pinto.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O Estádio Governador  Magalhães Pinto passa a denominar-se Estádio

Mineirão.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
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Paulo Lamac
Justificação: A Lei n° 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, determina, em seu art. 2º, que a
escolha  da  denominação  recairá  em  nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha
destacado  por  suas  notórias  qualidades  e  por  relevantes  serviços  prestados  à
coletividade ou em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Como se vê, a legislação mineira exige que as pessoas a serem homenageadas
apresentem  predicados  positivos  como  condição  para  que  seus  nomes  possam
denominar  bens  públicos  estaduais.  Assim,  sendo  constatado  fato  histórico  que
desabone  a  pessoa  homenageada,  torna-se  necessário  avaliar  a  pertinência  da
manutenção da homenagem prestada.

No caso em tela, é público e notório o envolvimento direto da personalidade que dá
nome ao estádio no golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil, sendo, inclusive,
um dos que assinaram o Ato Institucional nº 5, o mais repressivo do regime.

Além disso, em 1963, o homenageado foi o mandante do Massacre de Ipatinga, no
qual centenas de pessoas que protestavam contra as más condições de trabalho na
Usiminas foram mortas por policiais militares.

Portanto, se há intenção de se perpetuar o nome de certa figura, deve-se fazê-lo
adotando critérios mais compatíveis com o nosso Estado Democrático de Direito e
respeitando a memória de quem sofreu direta ou indiretamente com a ditadura.

Por  outro  lado,  vale  registrar  que  o  estádio  indicado  nesta  proposição  já  é
nacionalmente conhecido como Mineirão, sendo considerado uma referência cultural
no Estado. Dessa feita, entendemos ser extremamente pertinente a escolha desse
nome, pois coaduna-se com a história de Belo Horizonte e com a do Estado.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 276/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.104/2012)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Condomínio Park Areia, com
sede no Município de Unaí.

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

com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A Associação Comunitária Condomínio Park Areia é uma entidade sem

fins  lucrativos,  que tem como principal  objetivo  promover  a  prática de  esportes  e
lazer.

Sua  atividade  é  voltada  ao  auxílio  e  integração  dos  cidadãos  na  sociedade,  à
prática de esportes e a atividades de lazer, oferecendo aos seus membros melhores
condições físicas e de saúde, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade
mais justa e menos desigual.

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um ano, tem
personalidade jurídica,  e sua diretoria  é  composta por  pessoas idôneas,  que não
percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 14 do seu estatuto determina que nenhum membro da diretoria
será remunerado pelo desempenho de suas funções; e o art. 30 dispõe que, em caso
de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere.

Portanto, a referida associação atende à exigência consubstanciada no art. 1º da
Lei  nº  12.972,  de  1998,  reguladora  do  processo declaratório  de  utilidade  pública,
razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 277/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.383/2012)

Dispõe sobre a informação, em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou
comercializados no Estado, sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos
por ele causados ao meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As embalagens plásticas dos produtos produzidos ou comercializados no

Estado conterão informação sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos
por ele causados ao meio ambiente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação:  O  plástico  é  um  material  relativamente  novo  na  natureza,  tendo

surgido em 1862, com sua criação pelo britânico Alexander Parkes. Cada uma de
suas moléculas possui centenas de milhares de átomos, principalmente carbono e
hidrogênio.  Como  as  ligações  entre  os  átomos  são  muito  estáveis,  as  bactérias
decompositoras não conseguem quebrar o material em partes menores para destruí-
lo.

O  resultado  dessa  estabilidade  é  que  alguns  tipos  de  plástico,  como  os
denominados PET, utilizados em embalagens de refrigerantes, levam mais de 200
anos  para  se  decompor  e  desaparecer.  Pesquisadores  acreditam  que,  com  a
evolução,  os  microrganismos  devem se adaptar,  o  tornaria  a  decomposição mais
rápida, mas isso pode levar milhões de anos. Até lá o descarte de plásticos é um
grande problema ambiental.

O  plástico  produz  gases  tóxicos  quando é  incinerado,  o  que  faz  com  que  sua
eliminação por meio da queima se torne complicada e indesejável.  Assim, a única
saída  é  desenvolver  modelos  biodegradáveis  como  o  PHB,  que,  em  aterros
sanitários, vira pó em apenas seis meses.  Mas esses modelos custam caro -  até
cinco vezes mais que os convencionais - e, por isso, respondem por apenas 1% do
total de plásticos utilizados no mundo.
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Como fundamento legal, para embasar este projeto de lei, citamos a Constituição
do Estado de Minas Gerais, que prevê:

“Art. 10 - Compete ao Estado:
( ...)
V - proteger o meio ambiente;
(...)
Art. 11 - É competência do Estado, comum à União e ao Município:
( ..)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
(...)
Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à
coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações
presentes e futuras.

§1º - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao
Estado, entre outras atribuições:

I - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na
forma  da  lei,  as  informações  necessárias  à  conscientização  pública  para  a
preservação do meio ambiente;

II - assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente;

III - prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de
degradação ambiental;

IV - exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política
ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou
reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio
ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial;

V - proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos
ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as
práticas  que  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a
crueldade;
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VI - definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com
base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que
mereçam proteção especial;

VII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente,
bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território;

VIII  -  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas  e  outras  unidades  de
conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infra-estrutura
indispensável às suas finalidades;

IX - estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da sociedade civil,
normas  regulamentares  e  técnicas,  padrões  e  demais  medidas  de  caráter
operacional,  para proteção do meio ambiente e controle da utilização racional dos
recursos ambientais;

X -  manter  instituição de  pesquisa,  planejamento  e  execução que assegure  ao
órgão  indicado  no  inciso  anterior  o  suporte  técnico  e  operacional  necessário  ao
cumprimento de sua finalidade;

XI - preservar os recursos bioterapêuticos regionais”.
Este projeto visa educar toda a sociedade e conscientizá-la sobre o uso nocivo do

plástico e os efeitos adversos que ele causa ao meio ambiente.
Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para

aprovação desta proposição.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 278/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.462/2012)
Altera  a  Lei  nº  15.476,  de  12  de  abril  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de

conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e
médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, passa a ter a seguinte

redação:
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“Art.  1º  -  As  disciplinas  cidadania  e  ética  e  ética  social  e  política,  de  caráter
obrigatório, integrarão, respectivamente, a grade curricular dos ensinos fundamental e
médio das escolas do sistema estadual de educação.”

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 2° - Os conteúdos das disciplinas a que se refere o art. 1° deverão incluir os
seguintes temas:

I - direitos humanos, compreendendo:
a) direitos e garantias fundamentais;
b) direitos da criança e do adolescente;
c) direitos políticos e sociais.
II - noções de direito constitucional e eleitoral;
III - organização político-administrativa dos entes federados;
IV - noções sobre riscos do uso de drogas lícitas e ilícitas e sua prevenção;
V - direitos do consumidor;
VI - direitos do trabalhador;
VII - formas de acesso do cidadão à justiça,
VIII - formação ética, social e política do cidadão;
IX -  a compreensão do exercício da cidadania  e dos valores éticos em que se

fundamentam a sociedade.”
Art. 3º - O art. 3º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 3° - Sem prejuízo ao previsto no art. 1º, as escolas de ensino fundamental e

médio integrantes do sistema estadual de educação incluirão em seu plano curricular
conteúdos e atividades relativos aos temas previstos no art.  2º desta lei,  a serem
abordados transversalmente.”

Art.  4º  -  Esta lei  entra em vigor  no segundo ano letivo subsequente ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº

278/2015, que altera a Lei nº 15.476, de 2005.
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A interdisciplinaridade, na forma como prevista na lei mencionada, sem a devida
formalização  dos  conceitos  a  serem  abordados,  vem  se  mostrando  falaciosa  e
ineficaz,  transformando,  em grande medida,  a referida lei  em letra morta.  Dada a
importância  inequívoca  da  intenção  do  legislador,  propomos  a  reformulação  do
referido diploma legal, de forma a atingir o objetivo original.

A desejável abordagem transversal dos conteúdos relativos ao pleno exercício da
cidadania  depende da  introdução de  conceitos  e  reflexões  iniciais  acerca  de  sua
relevância. O momento para tal se dará nas disciplinas propostas, que possibilitarão
efetividade nas atividades interdisciplinares ou transversais, a serem desenvolvidas.

No  mesmo  sentido  da  proposição  ora  apresentada,  o  Senado  Federal  já  se
manifestou  favoravelmente,  com  a  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  2/2012,  pela
introdução na LDB de disciplinas obrigatórias com o objetivo de abordar os temas
apresentados na proposição que ora apresentamos.

Conforme manifestação recente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado Federal,  em seu parecer sobre o projeto de lei  mencionado, os inúmeros
problemas  cruciais  da  nossa sociedade somente  conseguirão  ser  superados  pela
implantação de uma política  educacional  cada vez mais  voltada para a formação
moral e ética das nossas crianças, refletindo positivamente na formação do caráter
dos nossos jovens, preparando-os para o exercício responsável da cidadania.  Por
isso,  faz-se  necessário  que  a  escola  oriente  a  formação  do  caráter  dos  nossos
jovens,  contribuindo para que desenvolvam  uma visão crítica  dos  principais  fatos
sociais  e  políticos  e  conheçam  os  ditames  básicos  da  democracia,  sem  filtros
ideologizantes, como apenas a escola pode apresentar.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 279/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.725/2013)

Altera a Lei n.º 12.990, de 30 de julho de 1998, que dá nova redação ao art. 1º da
Lei nº 12.762, de 14 de janeiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e
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a  integralizar  o  capital  social  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -
Copasa-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O art.  2º  da  Lei  n.º  12.990,  de  30  de  julho  de  1998,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.2º - (...)
§ ... - É vedada a cobrança de tarifa de esgoto, na conta de consumo dos serviços

mencionada  no  caput deste  artigo,  nos  municípios  onde  não  seja  realizado  o
tratamento de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do esgoto.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor após dois anos da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Este projeto de lei tem como principal objetivo evitar a perpetuação da

prática  abusiva  de  cobrança  de  tarifa  pelo  serviço  de  esgoto  sem  que  haja
contrapartida.  A  iniciativa  tem  como  foco  a  defesa  do  consumidor,  procurando
equilibrar uma relação que sempre lhe é desfavorável, principalmente pelo caráter
exclusivo da prestação do serviço.

Ora,  a prestação devida pela concessionária de águas e esgoto é justamente a
distribuição de água tratada, a coleta e o tratamento do esgoto. Portanto, somente a
prestação desse serviço de forma integral  e  efetiva  caracteriza  a  contraprestação
justificadora da cobrança de tarifa desse serviço público.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, uma vez que revestido de interesse público.

- 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 280/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.030/2013)

Dispõe  sobre  a  implantação  do  sistema  biométrico  de  identificação  de  recém-
nascidos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  O Estado implantará  o  sistema biométrico  de identificação dos  recém-
nascidos nas maternidades e nos hospitais públicos e privados.

Art.  2º  -  O sistema de identificação biométrico  dos recém-nascidos consiste  na
implantação de um banco de dados civil vinculando as impressões digitais dos recém-
nascidos aos de suas mães.

Art. 3º - As impressões digitais serão recolhidas por leitor biométrico eletrônico que
será implementado e controlado pelas maternidades e hospitais.

Art. 4º - As impressões digitais dos recém-nascidos serão recolhidas imediatamente
após o seu nascimento.

Art. 5º - Para o cumprimento do disposto no caput do art. 3º desta lei, as despesas
decorrentes de sua implementação, no que se refere às maternidades e aos hospitais
públicos, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um sistema de identificação de

recém-nascidos mais eficiente do que o atualmente em vigor em nosso Estado. O
atual sistema de coleta de desenhos papilares dos pés com tinta não é eficiente, uma
vez que a coleta muitas vezes inviabiliza a leitura técnica dos desenhos.

Esse sistema servirá como importante fator de prevenção na resolução de casos de
subtração e troca de bebês nas maternidades, podendo até auxiliar  nos casos de
abandono de recém-nascidos.

A implantação de equipamentos leitores de impressão digital aliada ao banco de
dados  de  recém-nascidos  em  aeroportos  e  rodoviárias  também  facilitará  a
identificação  da  pessoa  que  acompanha  um  bebê  ou  uma  criança,  em  qualquer
viagem, coibindo crimes contra as crianças.

Nesse  sentido,  solicito  aos  meus  nobres  pares  o  necessário  apoio  para  o
aperfeiçoamento e a aprovação deste projeto de lei.
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-  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 281/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.046/2013)

Torna obrigatória a exibição de sessões de cinema para pessoas com deficiência
visual e/ou auditiva nas salas cinematográficas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As salas cinematográficas com capacidade igual ou superior a cem lugares

ficam  obrigadas  a  exibir  sessão  especial  adaptada  às  pessoas  com  deficiência
auditiva e/ou visual.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no caput, a sala cinematográfica
deverá  promover,  pelo  menos  semanalmente,  a  exibição  de  sessão  especial
adaptada às pessoas com deficiência auditiva e/ou visual.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
I  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  curta  metragem  aquela  cuja

duração é igual ou inferior a quinze minutos;
II  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  média  metragem  aquela  cuja

duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
III  -  obra  cinematográfica  ou  videofonográfica  de  longa  metragem  aquela  cuja

duração é superior a setenta minutos;
IV -  closed caption ou legenda oculta o sistema de transmissão de legendas que

possibilita que as pessoas com deficiência auditiva tenham acesso à comunicação
veiculada no filme exibido.

Art.  3º -  Para o cumprimento do disposto no “caput”  do art.  1º  desta lei,  a sala
cinematográfica deverá:

I - disponibilizar fones de ouvido, sem fio, para pessoas com deficiência visual; e
II - adotar o sistema de legendas closed caption, em cada filme, para pessoas com

deficiência auditiva.
Art. 4º - O valor do ingresso nas sessões para as pessoas com deficiência auditiva
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e/ou visual não poderá ser superior  ao valor do ingresso para as demais sessões
cinematográficas.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas  no  Código  de  Defesa do Consumidor  -  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de
setembro de 1990.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A medida proposta visa contribuir positivamente para a inclusão social

das pessoas com deficiência visual e/ou auditiva no Estado, assegurando-lhes uma
vida digna através do acesso à cultura e ao lazer e garantindo o exercício pleno de
sua cidadania.

A nossa Carta Magna prevê o princípio da igualdade como um dos alicerces do
Estado Democrático de Direito. É preciso que os serviços prestados àquela parte da
população sejam adaptados,  a  fim de atendê-la de forma ampla,  em situação de
igualdade em relação às demais pessoas.

Desta forma, para atender à pessoa com deficiência auditiva, o projeto de lei inclui a
exibição dos filmes com closed caption, ou seja, com os elementos sonoros incluídos
na legenda. Por outro lado, as pessoas com deficiência visual poderão assistir aos
filmes com fones de ouvido oferecendo uma narração das imagens.

Impende ressaltar que a exibição semanal adaptada para pessoas com deficiência
não prejudicará em nada a sessão cinematográfica para as demais pessoas.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta
importante medida legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 282/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.052/2013)

Dispõe sobre  a  afixação de cartazes  nos  estacionamentos  públicos  e  privados,
alertando sobre o abandono involuntário de menores no interior do veículo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os proprietários e os responsáveis por estacionamentos públicos e

privados  obrigados  a  afixar  nas  suas  dependências,  em  local  visível,  cartaz
informativo,  com  o  seguinte  dizer:  “Aviso  a  pais  e  responsáveis:  solicitamos  aos
senhores que atentem para seus filhos ou menores de idade no interior do veículo ao
sair dele”.

Art.  2º  -  Os  estacionamentos  que  descumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  às
seguintes penalidades:

l - advertência na primeira ocorrência;
II - multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Têm  ocorrido  muitos  episódios  de  esquecimento  involuntário  de

menores no interior de veículos em estacionamentos, públicos ou privados, abertos
ou fechados, provocando desdobramentos trágicos e lamentáveis.

Esta  proposição  tem  o  intuito  de  prevenir  que  pais  e  responsáveis  esqueçam
menores dentro de seus veículos nos estacionamentos. Trata-se de medida simples,
que não requer grande dispêndio financeiro e que evitará que esses fatos aconteçam,
levando à infelicidade uma família inteira e toda a sociedade.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa no Estado de Minas Gerais.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº  205/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que o posto de atendimento da
região do Barreiro volte a funcionar. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº  206/2015,  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 26/2/2015,  em  Pouso  alegre,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  detenção  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  207/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em Uberaba, 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  208/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  mais
câmeras do projeto Olho Vivo no Município de Sete Lagoas.

Nº 209/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a
ampliação do efetivo da Polícia Civil no Município de Sete Lagoas.

Nº 210/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia
Militar pedido de providências para a ampliação do efetivo policial no Município de
Sete Lagoas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  211/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  o
andamento da fiscalização do sistema BRT-Move na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Nº  212/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Transportes pedido de informações sobre a concessão
do Sistema BRT-Move da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de envio  de
cópia do contrato da referida concessão.

Nº  213/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre a paralisação
das obras dos hospitais regionais no Estado.

Nº  214/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o número de
profissionais  cedidos  para  as  Apaes  prejudicados  pela  declaração  de
inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100/2007,  bem  como  sobre  as
alternativas para a continuidade da cessão de profissionais da educação para essas
instituições.

Nº  215/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Trabalho pedido de informações sobre o pagamento
do Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  demonstrando  o  repasse efetuado a  cada
município em 2014 e 2015 e sobre a proposta de reajuste do referido piso para o ano
corrente. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  216/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência do Senado pedido de providências para que seja colocado em votação o
Projeto de Lei nº 250/2005, de autoria do senador Paulo Paim.

Nº  217/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que solicita  seja encaminhado aos
deputados federais por Minas Gerais e aos líderes dos partidos na Câmara Federal
pedido de providências com vistas à aprovação do Projeto de Emenda à Constituição
nº 54/1999.

Nº  218/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
bancada mineira da Câmara Federal pedido de providências com vistas à aprovação
do Projeto de Lei nº 3.592/2012, de autoria do senador Paulo Paim.

Nº  219/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  criada  a  Comissão
Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais - Coetrae-MG.

Nº  220/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
bancada mineira e aos líderes de bancadas na Câmara dos Deputados pedido de
providências com vistas à aprovação do Projeto de Lei nº 4.434/2008.

Nº 221/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja enviado à presidência
da Câmara dos Deputados pedido de providências com vistas à aprovação do Projeto
de Lei nº 4.434/2008.
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Nº  222/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais pedido de providências para a
abertura  de  linha  de  crédito  para  a  compra  de  motocicletas  e  equipamentos  de
proteção individual.

Nº  223/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que apoie  o
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na realização
da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Nº  224/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  conferir
tratamento especial aos dados relativos ao atendimento das pessoas com deficiência,
notadamente os que se referem aos serviços de proteção social básica no domicílio
para  pessoas  com  deficiência  e  idosos  e  proteção  especial  para  pessoas  com
deficiência, idosas e suas famílias.

Nº  225/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  vinculação  imediata  dos
servidores  da  Lei  nº  100  ao  INSS,  com  reconhecimento  de  todo  o  tempo  de
contribuição para fins previdenciários, inclusive os de carência.

Nº 226/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de
congratulações com a comunidade de Lagamar pelo aniversário desse município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  227/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais
pedido de providências para a realização de estudos e a consequente adoção de
medidas para permitir que o consumidor que utilize quantidade de água inferior ao
consumo mínimo estabelecido em regulamento  também seja beneficiário  da  tarifa
social. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 228/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de
congratulações com a comunidade de Grupiara pelo aniversário desse município.

Nº 229/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de



533
____________________________________________________________________________

congratulações com a comunidade de Arapuá pelo aniversário desse município.
Nº 230/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de

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

Nº 231/2015, do deputado Thiago Cota,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Bernardo Santana, secretário de Defesa Social, pela sua
eleição para a presidência do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública
para o biênio 2015-2016. (- À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  504/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.337/2011.
Nº  505/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.338/2011.
Nº  506/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.365/2011.
Nº  507/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.742/2013.
Nº  508/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.488/2011.
Nº  509/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.490/2011.
Nº  510/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.741/2013.
Nº  511/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.740/2013.
Nº  512/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.972/2011.
Nº  513/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.724/2013.
Nº  514/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.722/2013.
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Nº  515/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.710/2013.

Nº  516/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.611/2012.

Nº  517/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.592/2011.

Nº  518/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.664/2011.

Nº  519/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.779/2011.

Nº  520/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.505/2012.

Nº  521/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.835/2012.

Nº  522/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.488/2012.

Nº  523/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.921/2012.

Nº  524/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 2.937/2012.

Nº  525/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.009/2012.

Nº  526/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.415/2012.

Nº  527/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.066/2012.

Nº  528/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.135/2012.

Nº  529/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.393/2012.

Nº  530/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.201/2012.
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Nº  531/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.215/2012.

Nº  532/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.266/2012.

Nº  533/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.282/2012.

Nº  534/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.283/2012.

Nº  535/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.295/2012.

Nº  536/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.376/2012.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Leandro Genaro.
O deputado Leandro Genaro* - Sr. Presidente, caros colegas deputados, caríssimas

colegas  deputadas,  pessoas  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  ou  das
galerias desta Casa, boa tarde. Primeiramente gostaria de cumprimentar a todos e
expressar meu sentimento de responsabilidade ao assumir uma cadeira nesta Casa,
ciente do compromisso assumido junto à sociedade mineira. Aliás, o primeiro motivo
que me traz a esta tribuna é a vontade de agradecer a cada um os 127.868 votos em
mim depositados  pelos  eleitores  que  confiaram na minha proposta  de  trabalho  e
fizeram deste o terceiro deputado mais votado em todo o Estado. Vamos lutar pela
diminuição  das  diferenças  sociais,  o  que  nos  levará  ao  aperfeiçoamento  da
democracia, baseados principalmente no seguinte tripé: defesa da família tradicional,
defesa da vida e combate às drogas.

A instituição familiar é um tesouro. Deus nos criou e designou a família como a mais
fundamental das relações humanas. Na Bíblia, a família começa com Adão e Eva,
quando Deus disse: “Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne”. Esse plano é claro: um homem ligado a uma
mulher.  Milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que esse ainda é o plano de
Deus. Ele citou o mesmo versículo do Gênesis, mas acrescentou: “Portanto, o que
Deus ajuntou não o separe o homem”.
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Quero lembrar também que a Constituição Federal brasileira de 1988 sistematiza o
modelo  de  família  no  art.  226,  §  3°.  A família,  base  da sociedade,  tem especial
proteção do Estado: “§ 3° - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento”.

Vou  lutar  também  nesta  Casa  em  defesa  da  vida,  que  é  um  direito  inviolável.
Quando  falo  na  vida  como  direito  inviolável,  quero  me  referir  principalmente  ao
aborto. Quem tem o poder ou o direito de tirar a vida? Porventura o homem tem o
poder ou o direito de decidir o futuro de um outro quanto ao momento ou à maneira
da sua morte? Como pastor, não posso deixar de citar como minha regra de conduta
e de fé a Bíblia, que, em I Samuel 2,6, diz: “O Senhor é que tira a vida e a dá: faz
descer à terra e faz tornar a subir dela”. A vida, portanto, inicia-se - e não sou eu
quem o diz, mas a ciência - na concepção, mesmo em caso de estupro. Por que,
então, há pena de morte para o feto, que está no ventre da mãe, e, quando muito,
alguns anos de prisão para o agente do estupro? Por que punir com a morte a vítima
e muitas vezes nem punir o violentador?

Por que, então - eu pergunto -, há pena de morte para o feto que está no ventre da
mãe e, quando muito, alguns anos, algum tempo de prisão para aquele que foi o
agente do estupro? A criança que está no ventre da mãe é um ser com identidade
própria. Isso é interessante, porque o primeiro órgão a surgir após a concepção é o
coração, então ali  já está a vida, 21 dias após a concepção. Nesse sentido quem
aborta está assassinando um ser humano criado por Deus.

Fechando esse tripé, estarei também trabalhando incessantemente no combate às
drogas, principalmente por ser membro da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso do Crack e Outras Drogas nesta Casa. Apresentei requerimento à comissão, já
aprovado,  para  que  seja  realizada  uma  audiência  pública  junto  às  autoridades
competentes, às igrejas evangélicas e comunidades terapêuticas a elas ligadas, por
serem instrumentos de grande importância no combate à droga, hoje chamada de
mal do século.

O  famoso  pintor  do  século  XIX,  Van  Gogh,  disse  certa  vez,  quando  alguém
observava  uma  de  suas  obras  e,  por  não  entendê-la  bem,  a  depreciava:  “Para
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entender isso, é preciso um olhar  mais demorado”.  Na minha opinião, é isso que
precisamos fazer, debruçar sobre o problema real das drogas na nossa sociedade, ou
seja, ter um olhar um pouco mais demorado. As pessoas não querem aprender sobre
o assunto e muito menos se envolver. Vivemos como se esse mal, como se esse
terrível  mal  que são as drogas fosse entrar  somente na casa do outro,  como se
fôssemos imunes. Os números são alarmantes e preocupantes. Não são poucas as
famílias que têm entrado em colapso e falência, ao ter um dos seus consumidos por
esse mal. Se o evangelho é o antídoto enviado do Céu, as drogas são o veneno do
Inferno. Se por meio do evangelho pessoas são mudadas, se com o evangelho eu
mudo, eu conserto, eu incluo o indivíduo na sociedade e num futuro promissor, com
as drogas a pessoa é excluída, perde os valores morais e sociais e se entrega a um
futuro incerto e imoral, passando a fazer o que repudiou por toda a vida. Lutar contra
as drogas é lutar em favor da família e da vida, em busca de ordem e progresso.

Sr.  Presidente,  deputado Hely Tarqüínio,  quero  registrar  aqui  um agradecimento
especial à Igreja do Evangelho Quadrangular, berço de toda a minha formação como
cristão, em especial a meus líderes, pastor Mário de Oliveira, presidente nacional da
nossa igreja, e a meu pai, pastor Antônio Genaro, presidente da igreja no Estado de
Minas Gerais.  Estendo também esse agradecimento a todos os superintendentes,
pastores, líderes em geral e membros da Igreja Quadrangular.

Quero  ainda,  antes  de  finalizar,  Sr.  Presidente,  externar  meu  sentimento  de
responsabilidade e orgulho ao continuar aqui,  nesta Casa, o trabalho exercido por
meu  pai,  Deputado  Antônio  Genaro,  que  serviu  à  sociedade  mineira,  junto  ao
Legislativo,  durante  oito  mandatos,  sendo  o  primeiro  como vereador  na  Câmara
Municipal desta capital, quando, na ocasião, em 1982, obteve 23.411 votos, a maior
votação da história de um vereador nesta cidade.

E os seus últimos sete mandatos foram exercidos nesta Casa Legislativa com um
trabalho árduo e efetivo junto aos mineiros, sempre legislando em prol da família e
conforme os princípios cristãos. Meu pai, deputado Antônio Genaro, é e sempre foi
para mim um exemplo de coragem, integridade e, sobretudo, de humildade, notada
pela forma como todos nesta Casa se referem a ele com carinho e respeito, tanto os
nobres colegas deputados que com ele conviveram aqui quanto os servidores em
geral.
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Uma de tantas coisas que aprendi com meu pai é que devemos falar pouco. Por
isso já vou encerrando por aqui. É provável que os nobres colegas aqui presentes
não me vejam subir com muita frequência a esta tribuna, a não ser que tenha algo
relevante a dizer.

Finalizo dizendo que acredito na capacidade que temos de mudar, acima de tudo,
de transformar as coisas, inspirados por Deus. Meu agradecimento maior é a Deus,
ao meu Deus que aqui me colocou, pois é quem nos ilumina, nos encoraja e, como
cita o apóstolo  Paulo  em Romanos 8,31:  “Se Deus é por  nós,  quem será contra
nós?”. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.
O  deputado  Glaycon  Franco  -  Sr.  Presidente,  demais  deputados,  deputadas,

servidores  desta  Casa,  distinto  público  que nos  acompanha pelas  galerias  e  nos
assiste  pela  TV  Assembleia.  Ocupo  esta  tribuna  hoje,  inicialmente,  para  fazer  o
registro da nossa alegria de retornarmos a uma das principais casas legislativas deste
país. Uma casa legislativa composta por servidores da mais alta competência, aliás
referência não só para o Brasil, mas também para outros países. Além disso, quero
agradecer o apoio e a amizade dos deputados com os quais tive o privilégio e a honra
de conviver  por  dois  anos e  quatro meses do mandato passado.  Acima de tudo,
presidente,  agradecer  ao  meu  povo  da  minha  querida  cidade  natal,  Conselheiro
Lafaiete, ao meu querido povo do Alto Paraopeba, do Vale do Piranga, do Campo das
Vertentes e dizer-lhes que estamos firmes nos nossos propósitos. Quem me conhece
sabe que sempre procurei o caminho do meio e defender os interesses da nossa
região, que por sinal contribui e muito para o engrandecimento do nosso estado.

Muitos dos senhores sabem que o Alto Paraopeba e o Vale do Piranga hoje são
uma das microrregiões que mais cresce economicamente em Minas Gerais.

Então precisa, sim, ter o seu reconhecimento. Precisa, sim, Sr. Presidente, ter um
olhar mais carinhoso do nosso governador.

Primeiramente  gostaria  de  agradecer  ao  governo  passado  pelas  inúmeras
conquistas que tivemos recentemente em nossa região. Começamos o nosso hospital
regional,  fizemos  algumas  interligações  asfálticas  que precisavam  ser  feitas,  mas
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temos de avançar ainda mais. E, hoje, com o novo governo, com o governo Fernando
Pimentel  -  que,  por  sinal,  foi  majoritário  em  nossa região  -,  temos  de  apoiar  as
questões importantes ao povo mineiro, aperfeiçoar as que foram acertadas e corrigir
os rumos daquelas que foram equivocadas. É desta maneira que me posicionarei
nesta  Casa:  buscando  o  melhor  caminho,  o  entendimento.  Não  podemos  neste
momento usar revanchismos. Temos de descer do palanque, buscar o caminho, a
serenidade, porque é isso que o povo mineiro irá cobrar, e é nesse sentido que temos
de nortear as nossas ações nesta Casa.

Então gostaria de deixar registrado que o governo do Estado pode contar com este
deputado no que for importante, no que for necessário a ser feito, para que possamos
corrigir alguns equívocos e dar sequência àquelas questões que foram exitosas. Por
exemplo,  na minha região temos alguns compromissos a serem cumpridos, como
terminar o nosso hospital - inclusive, já estou pedindo audiência pública à Comissão
de  Saúde  para  tratar  desse  assunto;  a  implantação  do  Olho  Vivo;  e  o  nosso
aeroporto,  que  já  está  incluído  no  caminho  aéreo.  Precisamos  avançar  nessas
questões,  salvar  os  nosso  hospitais,  que  estão  totalmente  sucateados.  Então,
governador Pimentel, conte comigo, com os nossos líderes e os secretários, porque
estaremos sempre firmes para defender as nobres causas do povo mineiro.

Com a palavra, o meu querido amigo, deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Glaycon Franco, primeiro

queria usar esse aparte para parabenizá-lo pela reeleição e também parabenizar a
população da região do Alto Paraopeba, que, de forma muito inteligente, o reconduziu
a esta Casa. E fizeram a melhor das escolhas: que V. Exa. representasse a região. V.
Exa.  é  um  homem  de  bem,  um  homem  experiente,  equilibrado,  conhecedor  dos
problemas e das dificuldades que aquela região tem, bem como das demandas e
reivindicações do seu povo. Então, quero aqui dar um testemunho à população do
Alto Paraopeba de que fizeram a melhor dentre todas as escolhas para que V. Exa.
os representasse nesta Casa.

Quero dizer, deputado Glaycon Franco, que da minha parte o governador também
poderá  contar  com  o  meu  auxílio,  com  a  minha  participação  e  com  a  minha
fiscalização. Acho que dessa forma também colaboramos com a construção de um
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novo estado, de um estado ainda melhor para todos os mineiros. Venho dizendo que
não há nenhuma posição pessoal contrária à do Sr. governador Fernando, do PT. Em
absoluto. Temos uma relação cordial e até muito amistosa quando nos encontramos
pessoalmente. Porém, como governador, preciso alertá-lo quando observar que há
alguns problemas que ele está enfrentando. Por exemplo, essa reforma administrativa
que está para ser votada - espera-se resolver a situação na próxima semana. No
entanto, espero convencer V. Exa. e os demais membros do bloco independente de
que  ela  não  é  benéfica  ao  Sr.  governador  e,  consequentemente,  ao  governo do
Estado, porque fizeram uma conta errada, deputado Glaycon Franco. Dizem que o
impacto é de apenas R$1.600.000,00 anual, o que não é verdade. O impacto dessa
pequena  reforma  que  o  Sr.  governador  traz  à  Casa  agora  é  de  mais  de
R$23.000.000,00.

São diversos os cargos, deputado Glaycon Franco, que estavam para ser extintos
em 31 de março próximo, e que estão sendo aproveitados para fazer parte de um
novo  trabalho,  de  uma  nova  conta  a  ser  distribuída  entre  a  companheirada,  os
subsecretários. Vejam, deputado Glaycon Franco, senhoras e senhores, em apenas 4
secretarias  a  mais  que  estão  criando  -  eram  17,  serão  21  -,  serão  mais  10
subsecretarias, que vêm com cargos de assessor jurídico, assessor de planejamento,
assessor de comunicação, assessor setorial, núcleo especial, entre outras coisas.

Esse é um alerta que faço, e tenho certeza de que V. Exa. quer ajudar o Estado,
sabedor das dificuldades que ele tem agora - a questão financeira, econômica. O
secretário de Planejamento tem dito aos quatro cantos que o Estado está quebrado,
que a situação está  difícil.  Trazer  o impacto de  mais  de R$23.000.000,00 para o
Estado,  neste momento, não é benéfico. Então,  para que V. Exa. possa ajudar  o
governador,  comece  caminhando  conosco,  votando  “não”,  contra  a  reforma
administrativa, que está trazendo um inchaço muito grande à máquina pública já na
próxima semana.

Muito obrigado a V. Exa., e sucesso pelos próximos quatro anos.
O  deputado  Glaycon  Franco  -  Obrigado  pelas  palavras  elogiosas,  deputado

Gustavo  Valadares.  Concedo  aparte  ao  meu  querido  amigo  deputado  Rogério
Correia.
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O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Glaycon Franco, em primeiro
lugar, como líder do Bloco Minas Melhor, que será o nome adotado pelo bloco de
sustentação do governo nesta Casa, quero agradecer a V. Exa. pela confiança no
governo e na plataforma do governador Fernando Pimentel. É claro que há pontos
diferentes em relação ao outro  governo,  mas são essencialmente  questões pelas
quais V. Exa. sempre lutou nesta Casa para que tivéssemos melhorias, notadamente,
como  foi  ressaltado  por  V.  Exa.,  no  campo  das  questões  sociais  -  educação,
segurança pública, saúde. Então o apoio de V. Exa. ao nosso governo nos dá muita
satisfação, pelo que V. Exa. representa e pela região que também representa. Tenho
certeza de que esse apoio será benéfico também à região de trabalho de V. Exa., aos
nossos mineiros, naquela nossa digníssima região do Estado.

Rebatendo, em poucas palavras, o líder da oposição, queria dizer a V. Exa. que não
há nenhum gasto a mais na reforma administrativa proposta. O que há além, por
terem sido criadas secretarias que são a cara do programa do governo, será retirado
de  cargos  da  administração  indireta,  como  estabelecido  já  em  artigo  da  lei.
Retiraremos 64 cargos da administração indireta, repito, isso está garantido em artigo
da  própria  lei,  exatamente  para  não  haver  diferença  entre  o  que  está  sendo
implantado  e  o  que  está  sendo  retirado.  Mas  são  secretarias  importantes,  que
refletem o próximo governo.

Por exemplo - esta foi uma crítica que fizemos ao governo passado -, acho que é
um  absurdo  um  governo  que  não  prioriza  a  agricultura  familiar,  os  pequenos
produtores, a reforma agrária,  os assentados. Que o governo olhe apenas para o
agronegócio,  como  olhava  anteriormente,  para  os  latifúndios  e  as  empresas
agrícolas,  não é  correto.  E  ao pequeno produtor,  nada? Ele  não merece ter  uma
secretaria, já que existe um ministério? Os negros, as mulheres, os jovens, políticas
públicas  para  esses  setores  são  fundamentais.  Há  muito  preconceito  na  nossa
sociedade, e esses setores também precisam ter participação nas políticas sociais do
governo.  Retiramos  coisas  que,  no  nosso  entender,  não  eram  necessárias.  A
deputada Marília Campos está lembrando bem: o Escritório Estratégico da estratégia
tucana  dos  estratégicos,  estratégicos,  da  estratégia  tucana,  esses  foram  todos
retirados. Achávamos que não cabia tanto tucano, não havia tanto poleiro para fazer
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tanta estratégia. Será tudo retirado. Os escritórios de prioridade política em São Paulo
e Rio de Janeiro, localizados no Leblon, em Ipanema, sei lá  onde, também serão
retirados; assim como o de Brasília não terá status de secretaria. Então modificamos
o panorama de enxergar o Estado, mas nem um centavo a mais além do que já há.
Pelo contrário, o governador Fernando Pimentel ainda ordenou - a palavra é essa - a
cada secretário que faça um corte de 20% no gasto do orçamento de recrutamento
amplo. Então, ao final, haverá economia no Estado.

E mais: sem lei delegada. Foram feitas quase 200, escondido do povo, para criar
mais de 4.500 cargos, aí, sim, para a companheirada tucana de bico grande. Então
há  uma diferença  real.  V.  Exa.  sentirá  que  o  nosso  governo  estará  pronto  para
atender a demandas sociais e não para conceder privilégios. Muito obrigado.

O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, para finalizar,  gostaria de deixar a
minha opinião pessoal sobre essa questão: acho, sim, que todo governo que assume
tem de mostrar sua característica própria, tem de dar o seu toque especial. Espero,
como expôs muito bem o deputado Rogério Correia, que a gente acerte mais do que
erre. Podem ter certeza de que este deputado que ocupa esta tribuna sempre vai
apoiar as ações corretas, os rumos certos que forem tomados. Tentaremos, com esta
Casa, acertar as questões que não forem pelo caminho correto. Vamos trabalhar com
afinco, para que ao final desses quatro anos possamos atender os grandes anseios
do povo mineiro. Não contem com este deputado para questões revanchistas, não
contem  com  este  deputado  para  questões  que  venham  denegrir  por  denegrir  o
governo passado.

Entretanto, contem com este deputado nas nobres questões, nas principais delas,
que, na minha opinião, é buscarmos, cada vez mais, a harmonia entre as regiões. Um
dos  principais  problemas  sofridos  pelas  famílias  mineiras  é  com  relação  às
desigualdades  regionais.  Precisamos  lutar  firmemente  contra  isso,  buscando  um
governo  justo,  com  justiça  social,  e  acima  de  tudo  buscando,  cada  vez  mais,  a
equiparação  no  Estado  de  Minas,  que  é  sinônimo  de  liberdade  e  altruísmo.
Precisamos fazer com que o povo mineiro seja atendido em relação aos seus anseios
e às suas necessidades.

Espero que o Alto Paraopeba e o Vale do Piranga possam ser contemplados no que
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diz respeito às suas melhorias, porque é uma região que contribui, e muito, para o
crescimento do Estado de Minas Gerais. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Bosco.
O  deputado  Bosco*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  que  dirige  os

trabalhos  da  Mesa  da  Assembleia  de  Minas  Gerais;  meus  colegas  deputados  e
deputadas, em maior número agora neste mandato, para honra e satisfação do povo
mineiro; meus prezados telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia;
público que nos acompanha nas galerias, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sr.
Presidente,  caros  deputados  e  deputadas,  em  que  pese  ao  nosso  mandato  ter
iniciado dia 1º de fevereiro, já trabalhamos muito, deputada Ione, no decorrer de um
mês, no meu caso, no segundo mandato. Mas esta é a primeira vez que faço uso da
tribuna. Quero, neste primeiro momento, fazer um agradecimento muito especial a
Deus,  por  ter  me  propiciado  a  oportunidade  de  ser  reeleito  e  continuar  aqui
representando meu povo mineiro e, de forma especial, meu povo do Alto Paranaíba,
Triângulo, Noroeste de Minas e também uma parte do Centro-Oeste.

Tivemos uma reeleição que realmente nos deixou extremamente emocionados, com
um crescimento de mais de 50% dos votos que obtivemos na eleição passada, na
minha primeira eleição como deputado estadual. Saímos da casa dos 32.400 votos,
caro  presidente,  deputados  e  deputadas,  atingindo  o  patamar  de  72.535  votos,
votação que nos coloca entre os deputados mais bem votados de Minas Gerais. Isso
é motivo para agradecer,  claro,  primeiro a Deus,  depois  a minha família,  a  meus
amigos e a meus eleitores, e dizer que continuamos com o mesmo entusiasmo, a
mesma devoção,  deputado Rogério Correia, que chegamos a esta Assembleia no
primeiro mandato.

Esse primeiro momento na Assembleia, principalmente no mês de fevereiro, foi de
fazer o trabalho interno, o trabalho junto aos deputados e ao nosso presidente eleito,
o deputado Adalclever Lopes, para que a Assembleia montasse, de fato, sua estrutura
de blocos partidários e comissões para que efetivamente o trabalho prosseguisse em
frente. Daí, o nosso partido, o PTdoB, que hoje conta, deputado Wander Borges, com
três deputados, este deputado e os deputados Emidinho Madeira e Fábio de Avelar,
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depois  de  muitas  reuniões,  muita  conversa,  optou  em  prosseguir  este  mandato
ouvindo o desejo, o interesse do povo mineiro.

Digo  isso,  caro  deputado  Rogério  Correia,  deputados  e  deputadas,  porque,  na
última eleição, apoiamos - e eu acompanhei o meu partido - o candidato do PSDB,
Pimenta da Veiga, que teve como vice o meu amigo, meu irmão, Dinis Pinheiro. Por
outro lado, tivemos a candidatura do PT, com o Pimentel e o Toninho Andrade. Porém
ocorre que o nosso trabalho foi feito na campanha eleitoral durante a eleição. Agora
estamos vivenciando um novo momento na política de Minas Gerais. É preciso, mais
do  que  nunca,  que  neste  momento  possamos  ouvir  a  voz  dos  mineiros  e  das
mineiras, porque os mineiros e as mineiras, tanto os que votaram em Pimenta da
Veiga ou em Pimentel, querem neste momento uma Minas para a frente, uma Minas
pungente, uma Minas crescendo, sobretudo com igualdade social e valorização das
pessoas. E é essa Minas que queremos aqui, junto com o PTdoB, defender e projetar
para o futuro.

Portanto nós e o nosso partido, o PTdoB - e o deputado Fábio de Avelar está aqui -,
estamos fazendo parte do Bloco Minas Melhor, bloco formado por 32 deputados cujo
objetivo  é  fazer  com  que  o  governo  que  aí  está,  o  governo  Pimentel,  tenha  a
governabilidade  necessária  para  desenvolver  os  projetos  de  que  Minas  precisa.
Acreditamos, sim, no projeto do governo Pimentel e queremos, juntamente com meus
companheiros do PTdoB e dos demais partidos que compõem a base do governo e,
por que não?, com a oposição, porque ela tem um papel relevante, importante e,
acima  de  tudo,  democrático,  de  fazer  com  que  o  governo  possa,  no  caso  de
necessidade, corrigir rotas.

Então é com essa disposição, com esse desejo e com essa vontade que estamos
aqui, neste nosso segundo mandato, para trabalharmos muito mais ainda, porque, se
já trabalhamos bastante no primeiro mandato, se conseguimos construir e projetar
coisas boas tanto para as regiões que representamos quanto para Minas Gerais, com
a experiência do primeiro mandato, o mandato passado, temos obrigação de fazer
ainda muito mais. É com esse objetivo, com essa disposição, que nós, do PTdoB,
firmamos esse compromisso com o povo de Minas, a fim de caminharmos com o
governo justamente para que faça um ótimo, um excelente governo.
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Quem  deve  sair  ganhando,  no  final  destes  próximos  anos,  é  o  povo  de Minas
Gerais.

Gostaria  de  dizer  que  foi  com  muita  alegria  e  satisfação  que,  dentro  dessa
composição, tive a oportunidade, deputada Cristina, de ser eleito, juntamente com V.
Exa., eu como presidente, e V. Exa. como vice-presidente, para dirigir os trabalhos da
Comissão de Cultura. Essa é uma comissão extremamente importante, relevante, que
vai  ajudar  muito  este  Parlamento,  sobretudo  ouvindo  as  regiões,  ouvindo  os
segmentos que fazem parte da nossa cultura, que é maravilhosa, que é riquíssima,
que é diversificada e que faz a diferença entre Minas Gerais e os outros Estados do
Brasil.

Também tive a oportunidade de ficar como vice-presidente da Comissão de Minas e
Energia, que é muito importante.  Contei ainda com o apoio dos companheiros do
Democratas e do PSDB para que fosse possível assumir essa vice-presidência tão
importante. O caro deputado Gustavo Corrêa, membro efetivo dessa comissão, foi um
interlocutor que também tornou possível o privilégio de minha atuação como vice-
presidente.

Portanto, o processo legislativo está criado, está montado, está elaborado. Agora
compete  a  cada  um  de  nós,  com  o  comprometimento  que  temos  com  o  nosso
eleitorado, com o nosso povo, fazer o melhor e ter o discernimento e a sabedoria para
decidir as melhores leis e os melhores projetos para Minas Gerais.

Concedo aparte, com muito prazer, ao nosso líder Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Bosco, é um prazer escutar V.

Exa. Como líder do nosso Bloco Minas Melhor, afirmo que é um prazer ter o PTdoB e
seus três representantes conosco nesse bloco.

V. Exa. disse muito bem: o nosso governo se inicia depois de outra experiência,
com  diferenças  evidentes  em  relação  ao  nosso  programa  de  governo,  cuja
construção V. Exa. também ajudou a fazer. São contradições que existem na política
brasileira, diante da ausência de uma reforma política, as quais temos de entender
como peças fundamentais ao funcionamento e à governabilidade necessária, tanto no
Estado de Minas Gerais como no Brasil.

É claro que a presença do PTdoB nos fortalece e nos dá a garantia para que esse
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programa  e  as  mudanças  necessárias,  que  foram  escolhidas  pelo  nosso  povo,
possam  ser  feitas.  Essas  mudanças  realizadas  em  sintonia  com  a  Assembleia
Legislativa encontram mais facilidades que se fossem feitas sem ouvir  esta Casa.
Nosso respeito à oposição e ao pensamento distinto e diferente tem de permanecer.
No entanto, também é nossa incumbência construir aqui um ambiente favorável às
mudanças  propostas pelo  governo  e  que foram  avaliadas e  abalizadas pelo  voto
popular.  Entendo a necessidade da presença de V. Exas.,  nesse contexto, para a
formação de nosso bloco.

Mais que isso, entendo também, Deputado Bosco, que V. Exa. e os companheiros
do PTdoB têm experiência e trazem das regiões assuntos que são fundamentais para
Minas Gerais. Araxá está de novo presente no bloco do governo. Tenho a certeza de
que terá um tratamento muito especial do nosso querido governador Pimentel. V. Exa.
será um grande representante,  mais uma vez,  dessa região de Minas.  Parabéns,
mais uma vez, pelo seu trabalho passado. Já o parabenizo também pelo que fará no
futuro.

O deputado Bosco* - Muito obrigado, deputado Rogério Correia. O tempo é muito
curto, são apenas 15 minutos. Gostaríamos de conceder novos apartes, mas tenho
dois assuntos que não poderia deixar de pelos menos citar aqui.

O primeiro deles é com relação a um grande projeto, a um megaprojeto iniciado na
gestão passada, deputado Gustavo Valadares. Refiro-me ao projeto da construção da
fábrica de amônio no Município de Uberaba, fruto de uma parceria do governo do
Estado passado com o governo federal.

Esse projeto já foi iniciado e conta atualmente com 800 funcionários trabalhando, a
todo o vapor, na construção dessa fábrica de amônia em Uberaba. Essa fábrica vai
revolucionar a história de nosso país, sobretudo no agronegócio, porque sabemos
que o agronegócio é um grande setor e é imprescindível para o desenvolvimento
deste país. Além disso, importamos mais de 50% de amônia. Com essa fábrica que
está sendo construída, vamos ser autossuficientes para atender à demanda do setor
de  mineração,  sobretudo  da  produção  dos  fertilizantes  que  utilizamos  no  País,
principalmente na região do Triângulo.

Nesse acordo feito entre o governo do Estado e o governo federal, deputado Fábio
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de  Avelar,  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  se  comprometeu a  construir  o
gasoduto, ou seja, levar o gás natural até Uberaba. Daí surgiu um grande projeto na
gestão passada. O gasoduto, em vez de partir do Estado de São Paulo para Uberaba,
como  previsto  inicialmente,  partiria  de  Minas  para  Minas,  saindo  da  região
metropolitana.  Ele teria uma extensão, um eixo de mais de 400km, passando por
diversas  cidades importantes  do  Centro-Oeste  de  Minas,  do Alto  Paranaíba e do
Triângulo. Estamos aqui para defender esse projeto do gasoduto mineiro, a fim de
que possa sair de Minas para Minas, beneficiando sobretudo a indústria mineira. Mais
de 50 cidades poderão ser beneficiadas com esse gasoduto no futuro. Serão mais de
310  mil  funcionários  e  mais  de  400  empresas  espalhadas  nesse  eixo,  nessas
cidades. Esse é um projeto importante, que tem o nosso apoio, tem o apoio sobretudo
da bancada do Centro-Oeste, do Alto Paranaíba e do Triângulo. Ele vai revolucionar
nossa indústria mineira e contribuirá, sobremaneira, para o desenvolvimento do nosso
estado.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) - Deputado Bosco, queria cumprimentá-lo. V.
Exa. é uma grande liderança de Araxá, cidade de que gosto tanto e que estamos
vendo crescer ao longo dos anos. Fomos companheiros nas Câmaras Municipais de
Uberlândia e de Araxá, no antigo PFL, aliás. V. Exa. está tocando num ponto muito
importante. Araxá é uma cidade maravilhosa, e o povo mineiro precisa conhecê-la. É
uma cidade que tem não só o Grande Hotel, mas a generosidade e o carinho daquele
povo. Ela é uma cidade maravilhosa para passear com a família, representa a paz, a
tranquilidade e a alegria de Minas Gerais.

Queremos  dizer-lhe,  Deputado  Bosco,  que  esse  projeto  do  gasoduto  é  muito
importante,  começou na nossa região quando tínhamos o Rondon Pacheco como
chefe da Casa Civil. Ele ficou sabendo, através dos japoneses, que o cerrado poderia
ser produtivo, então se juntou a Alysson Paulinelli  e,  juntos, fizeram o Polocentro.
Nossas terras não valiam nada. Rondon Pacheco foi governador de Minas Gerais e
colocou a Fosfértil em Uberaba, embora Uberaba fosse uma cidade de pecuária. A
região do grande Triangulo e Alto Paranaíba, no cerrado, seria um dos lugares mais
prósperos de Minas Gerais. Os japoneses já haviam lhe ensinado isso, quando ainda
era chefe da Casa Civil em Brasília. Esse projeto de levar o gasoduto para a cidade
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de Uberaba, passando por todo o Triângulo, foi muito importante.
Quero parabenizar-lhe, Deputado Bosco, e dizer que essa é uma das grandes lutas

que nossa bancada do Triângulo e Alto Paranaíba, do Centro-Oeste, tem de fazer
nesta  Casa  para  a  viabilização desse gasoduto.  Parabéns,  Bosco,  V.  Exa.  é  um
deputado que merece estar onde está, pois é um homem trabalhador.  Araxá está
muito bem representada nesta Casa por V. Exa.

O  deputado  Bosco*  -  Encerro  minhas  palavras  dizendo  aos  profissionais  da
educação,  principalmente  aos  afetados  pela  Lei  nº  100,  que  estão  vivendo  dias
negros,  que estamos atentos a esse assunto e ao seu futuro.  A Assembleia está
fazendo um debate amplo, mas não podemos deixar  que o calor  da emoção dos
deputados da situação e da oposição defina o futuro de mais de 50 mil servidores
sem que essa definição traga segurança e estabilidade. Então, precisamos ter muita
tranquilidade,  discernimento,  sabedoria  para  decidir  o  futuro  desses  servidores,
porque a responsabilidade é grande e não podemos criar falsas expectativas. Temos
de trabalhar com a verdade e em busca de uma solução definitiva. Muito obrigado,
presidente. Muito obrigado, deputadas, deputados.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.
O deputado Cristiano Silveira* - Exmo. Sr. Presidente, em cuja pessoa cumprimento

os  membros  da  Mesa,  colegas  parlamentares.  Quero  hoje  falar  do  início  dos
trabalhos  da  nossa  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que  presido.  Temos  a  difícil
missão, deputada Marília, de substituir o companheiro do nosso partido e hoje líder
do governo, deputado Durval Ângelo, que durante bom tempo de sua vida legislativa
se dedicou à defesa das minorias e dos direitos humanos. Ele impôs na Casa e na
comissão a sua marca, o seu estilo, o seu perfil. Sei do tamanho do desafio que é
substituir um companheiro que contribuiu muito para o debate dos direitos humanos
em Minas Gerais.

É  claro  que  nossa  participação  nessa  comissão  será  preservar  elementos
fundamentais que foram instituídos ao longo dos anos, mas também traremos novos
elementos. Acredito que um dos nossos maiores desafios, que não é apenas uma
obrigação do presidente, e sim uma responsabilidade de todos os membros, é fazer
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com que haja uma reconceituação do papel da Comissão de Direitos Humanos.
Existe uma deturpação das prerrogativas e da luta da comissão, que precisa ser

redefinida com a sociedade. Alguns dirão que ela passa a mão na cabeça de bandido;
outros  dirão  que  ela  defende a  união  entre  pessoas  do  mesmo sexo,  de  gays  -
falando de forma pejorativa; outros dirão que ela trata de assuntos não relevantes
para a sociedade. Talvez não haja obra tão importante para um político como cuidar
da vida das pessoas. O nosso grande objetivo será garantir a preservação da vida, os
direitos civis, políticos e econômicos previstos na nossa Constituição e nos tratados
de  que  o  Brasil  é  signatário,  como  a  própria  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos.

A nossa comissão também terá o objetivo, com a Comissão de Segurança Pública,
de pensar um pouco sobre o modelo de segurança que temos hoje em Minas Gerais.
O deputado Sargento Rodrigues é um membro muito atuante nessa temática, visitou-
nos  na  Comissão de Direitos  Humanos e  até  propôs  emenda a  requerimento  de
minha autoria.  Queremos debater o modelo socioeducativo no Estado partindo do
diagnóstico do que temos e o que queremos. Não tenho informações, não conheço
quem diga que existe um modelo ideal em algum lugar. Se houver, iremos copiá-lo.
As  boas  experiências  são  aquelas  que  razoavelmente  conseguem  ter  melhores
resultados  do  que  aqueles  que  estamos  tendo  e  precisam  ser  observados  com
atenção.  É  claro  que  não  nos  pode  faltar  criatividade  suficiente  para  pensar  em
modelos próprios.

Então,  este  também  é  um  debate  que  vai  nos  ocupar,  e  vamos  fazê-lo  em
consonância, em parceria com os atores aqui da Casa.

Preciso também dizer que, num contexto em que presido a Comissão de Direitos
Humanos, sendo essa uma temática importante para o nosso mandato, sendo um
debate  das  minorias,  dos  direitos  sociais,  que  esteve  presente  na  campanha  do
governador Fernando Pimentel, não há como deixar de citar a reforma administrativa
enviada a esta Casa,  dentro de toda a compreensão da mudança em geral,  mas
fazendo  um  recorte  especial  na  criação  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos.  É
importante debater as políticas públicas, mas é preciso ter vazão, espaço, condição
de  implementá-las.  Então,  vejo  que  o  Fernando  Pimentel,  nosso  governador,  ao
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estabelecer a criação dessa secretaria, sinaliza de maneira muito forte para todos os
atores, movimentos, entidades, todas as pessoas que trabalham na luta pelos direitos
humanos. Isso traz para nós uma grande expectativa: a de que a comissão tenha no
Poder Executivo o espaço devido para fazer esse diálogo.

Quero também, companheira Marília, inspirado na sua iniciativa, juntamente com as
demais  parlamentares,  de  criar  a  bancada  das  mulheres,  falar  da  importante
aprovação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados da lei que torna crime
hediondo  o  feminicídio.  O  Estado  brasileiro  e  o  nosso  Congresso  avançam  nos
direitos  da  defesa  das  mulheres  quando  aprovam  uma  lei  tornando  isso  crime
hediondo,  endurecendo as penas,  inclusive  as  circunstâncias  em  que esse crime
ocorre.  É  um  debate  que  também  faremos.  Vou  pedir  a  sua  colaboração,  a  sua
militância para que nos ajude,  na  Comissão de Direitos Humanos, a defender os
direitos  das mulheres,  a  enfrentar  a  violência  contra  a  mulher.  Sabemos  que,  no
Brasil, os dados são alarmantes. Muita gente vai dizer que não, que estamos fazendo
uma  segregação  maior  quando  pegamos  os  segmentos  que  são  os  mais
prejudicados,  atacados  pela  ausência  do  poder  público,  e  trazemos  para  essa
discussão, mas vamos corrigir isso. Temos paciência. A comissão não será tribunal
para fazer juízo de valor das mais diversas opiniões que temos, mas terá um papel
pedagógico.  Dentro  do  nosso  objetivo,  vamos  trabalhar  para  que  as  pessoas
entendam que,  neste país,  temos  minorias  que precisam de políticas  específicas,
para que possamos fazer correções, inclusive de injustiças históricas que temos no
Brasil.Em Minas Gerais não é diferente.

Então, faremos também esse debate das mulheres. Como estamos entrando na
semana do Dia Internacional das Mulheres, e a aprovação dessa medida se deu no
decorrer desta semana, eu não poderia deixar de fazer da tribuna essa importante
referência. Que o nosso país continue avançando nas políticas de inclusão!

Então,  Sr.  Presidente,  agradeço  aos  colegas  por  terem  ouvido  essa  nossa
exposição.  Coloco  a  comissão  à  disposição  de  todos.  Que  possamos,  de  uma
maneira bastante consonante, trabalhar aqui com os vários atores que compõem esta
Casa. É o meu primeiro mandato. Acredito que não há aquele que saiba tanto que
não possa aprender e nem aquele que seja tão ignorante do ponto de vista político
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que  não tenha algo  a  ensinar.  Humildemente  vamos aprender  com os  colegas  e
vamos trazer aqui a nossa reflexão, o nosso debate sobre temas importantes para a
Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente  Hely  Tarqüínio,  deputadas  e

deputados, 11 minutos é pouco para a dimensão do assunto que trago aqui, mas não
poderia deixar de trazê-lo hoje.

No dia de ontem, o jornal  Estadão,  meio que de forma envergonhada,  trouxe o
seguinte assunto: o nome do senador Aécio Neves foi citado por Youssef, aquele que
está preso e fazendo delação premiada, como recebedor de propina das empresas
da Operação Lava Jato. A repercussão, evidentemente, na imprensa, foi  pequena,
mas as palavras de Youssef foram contundentes.

Diz ele: (- Lê:) “O termo de colaboração nº 20 que registra a confissão do doleiro,
no fim do ano passado, tem como tema principal Furnas e o recebimento de propina
pelo Partido Progressista e pelo PSDB. Além de Aécio, são citados José Janene, o
executivo Airton Daré, sócio da empresa Bauruense. O doleiro disse que recolheu
dinheiro de propina na empresa Bauruense cerca de 10 vezes.  Em uma delas,  o
repasse  não  foi  feito  integralmente,  e  faltavam  4  milhões.  Youssef  afirmou  aos
investigadores ter sido informado de que alguém do PSDB já havia coletado a quantia
pendente. Indagado pelos procuradores, Youssef declarou não ter conhecimento de
qual parlamentar havia retirado, mas afirmou que o então deputado federal,  Aécio
Neves, teria influência sobre a diretoria de Furnas e que o mineiro estaria recebendo
o recurso através de sua irmã, segundo o texto literal da delação, sem especificar a
qual das duas irmãs” - nós sabemos, é a Andrea Neves - “o senador se referia. O
delator disse ainda não saber como teria sido implementado o comissionamento de
Aécio Neves.

Na delação, o doleiro descreve que de 1994 a 2001 o PSDB era responsável pela
diretoria de Furnas. Youssef declarou que recebia dinheiro de Janene na cidade de
Bauru e de São Paulo e enviava para Londrina. O doleiro disse ainda que os diretores
da  Bauruense  poderiam  fornecer  mais  informações  sobre  diretores  de  Furnas  e
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declarou ao Ministério  Público  ter  conhecimento  de  que há um inquérito  sobre  a
empresa de Bauru no STF”.

Por  que trago este  assunto  aqui?  Fui  vítima do PSDB, que tentou  cassar  meu
mandato durante toda a legislatura passada em conluio com a revista Veja. Naquela
ocasião,  disseram  que  eu  era  falsificador  da  chamada  Lista  de  Furnas,  que  diz
exatamente isso que o doleiro Youssef está dizendo agora.

Depois de mim, o jornalista Carone ficou quase um ano com prisão preventiva na
cadeia porque também denunciou no Novo Jornal as falcatruas feitas em Furnas, em
diretorias  que  engordavam  as  campanhas  eleitorais  do  senador,  do  candidato  a
governador Aécio Neves e de muitos outros. Carone ficou quase um ano na cadeia,
teve um ataque cardíaco e quase morreu.

Nilton Monteiro fez a denúncia do mensalão tucano e depois a de Furnas. Ele ficou
dois anos na cadeia mineira, na cadeia tucana, tido como falsário de tudo isso, sem
nenhuma condenação, tudo através de preventiva. Foi solto exatamente quando a
eleição acabou. Por quê? Porque também denunciou Furnas.

Os mineiros sabem que existiu caixa dois em Furnas. Há comprovações disso feitas
inclusive pelo deputado, hoje prefeito de Pará de Minas e ex-presidente desta Casa,
Antônio Júlio. Ele disse neste microfone que esse recurso existia e que ele próprio
havia recebido, não para ele, mas como repasse que Furnas fazia para formação de
blocos  próprios  na  Assembleia  Legislativa  e  que  isso  teria  sido  repassado  a  um
hospital. Ele disse isso aqui.

Roberto Jefferson confessou que recebeu o dinheiro de Furnas da mão de Dimas
Toledo, que era o presidente de Furnas naquela ocasião - exatamente o valor que
estava na lista.

A procuradora  da  República  Andreia  Baião  fiscalizou  a  empresa  Bauruense  e
apresentou denúncia -  ela era do Ministério  Público Federal  -  na Justiça.  Isso se
encontra na Justiça do Rio, com denúncia firmada pelo Ministério Público por meio da
Dra. Andreia Baião. Isso tudo são provas contundentes.

Por que trago este assunto? Agora o Dr. Janot, contrariamente aos procuradores
que analisaram o caso, recomendou que isso virasse pizza e que o inquérito contra o
senador Aécio Neves não fosse aberto, porque ele não tinha provas.
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Mas, pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, há um ano saímos daqui, em
avião de carreira, eu e os deputados Adelmo Carneiro Leão e Pompílio Canavez.
Encontramo-nos em Brasília com o deputado federal Padre João e entregamos ao
Janot,  que já  era do Ministério  Público  -  era o  procurador  -  todas as  denúncias,
pedindo que ele fiscalizasse o que tinha acontecido com Furnas, até no inquérito da
própria procuradora da República que se encontra engavetado. O Dr. Janot tem todas
as provas. Se quiser,  tenho mais, tenho todas as provas que ele quiser  sobre as
falcatruas que eram feitas em Furnas.

Fui  absolvido  no  Ministério  Público  Estadual  de  Minas  Gerais  depois  de  quatro
anos. Analisaram todas as minhas contas, até na Assembleia Legislativa, todos os
dados. O PSDB dizia que eu tinha usado a Assembleia Legislativa para falsificar a
lista de Furnas. Fui completamente absolvido, deputada Marília Campos, e sabe qual
foi o principal argumento que a procuradora usou? Que a lista era verdadeira, porque
há,  por parte da Polícia Federal,  os dados da análise da lista,  dizendo que ela é
verdadeira em relação às assinaturas e que, portanto, não houve nenhum tipo de
falsificação. O que falta é saber se o conteúdo dela é verdadeiro. Agora o Youssef diz:
“É verdade, e veio de uma delas que é a Bauruense”. Portanto, está atolado na Lava
Jato e atolado em Furnas como sempre esteve o senador Aécio Neves, que gosta de
se fingir de arauto da moralidade e da ética no País.

Sempre tratei esse assunto não desse ponto de vista mesquinho, que às vezes a
pequena burguesia e a UDN gostam de tratar, mas como assunto de política. Trata-se
de fazer no Brasil uma reforma política necessária, e o primeiro ponto é não receber
dinheiro  de  empresas.  Esse é o primeiro ponto fundamental  de qualquer  reforma
política. Porque tudo isso a que dão nome de mensalão tucano, mensalão do PT,
furnão,  trensalão,  não sei  o  que do HSBC,  é para  a  sustentação de campanhas
políticas bilionárias neste país. Ou não é? Opa, petrolão também, furnão, trensalão,
todas.  Qual  dessas  não  teve  dinheiro  de  empresas  para  fazer  caixa  dois?  Qual
partido  político  -  não  estou  dizendo  políticos  -  não  se  utilizaram  desse  mesmo
esquema, que infelizmente existe, que é a coleta de dinheiro das grandes empresas e
como é que isso resvala para caixa dois?

Mas preferem criminalizar a política a debater o assunto real da política. E um dos
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que mais gosta de fazer isso, como se fosse arauto da moralidade, é o senador Aécio
Neves. Está ele aí, foi pego com a boca na botija. É o Aeçalão, como chamaremos
agora, o Aeçalão de Furnas, da Bauruense, que já está comprovado. Com ele tem
156 políticos envolvidos na lista de Furnas, mais verdadeira que isso impossível. Está
mais que comprovado. E quase fui cassado, porque diziam que eu tinha ajudado a
falsificar uma lista. Depois disso, repito, o jornalista Carone ficou preso, teve ataque
cardíaco na prisão, quase morreu. Ele dizia isso no  Novo Jornal.  Mais,  o Newton
Monteiro foi tido pelos tucanos como estelionatário. Pode ser que seja, mas foi ele
quem fazia, até junto com a Bauruense, os pagamentos. Ele próprio foi condenado,
juntamente com o Dimas Toledo, era um dos que fazia a transação da Bauruense
com o PSDB, na época, em Furnas. Agora está aí.

Pediria ao Dr. Janot que investigasse esse caso também, que não fingisse que não
há provas. Dr. Janot, isso não é verdade, o senhor tem as provas. Repito que eu e os
deputados Padre João,  Adelmo Carneiro Leão e Pompílio  Canavez deixamos nas
mãos de V. Exa., no Ministério Público Federal. Está lá, tenho o protocolo de tudo que
foi recebido por V. Exa. Se não quiser confiar em mim e nos deputados, faça um
favor, Dr. Janot, chame a Dra. Andrea Baião, procuradora que está ao seu lado, e
peça  a  ela  a  denúncia  do  Ministério  Público  que  ela  própria  entregou  ao  juiz,
condenando a Bauruense, o Dr. Dimas e vários outros pela questão das falsificações
e das propinas de Furnas.

Era isso que não poderia deixar de dizer. Tive de sofrer aqui, quatro anos, com o
PSDB no meu calcanhar tentando se fazer de santo, especialmente o hoje deputado
federal Domingos Sávio. Espero que ele, amigo pessoal do senador Aécio Neves, vá
ao Ministério  Público,  também outro baluarte  da moralidade.  Vá lá  e  peça ao Sr.
Janot. Se precisar, venha aqui, que lhe passo todas as provas. Sr. Janot, não é por
falta de prova que o senhor vai deixar em liberdade o senador Aécio Neves.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues -  V. Exa. pode perceber,  de plano, que não há
sequer  15  deputados  em  Plenário.  Portanto,  não  há  número  regimental  para  a
continuação dos trabalhos. Peço encerramento de plano.
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Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 10, 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
10/3/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Cássio  Soares,  Inácio  Franco e  Dilzon  Melo,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cássio  Soares,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Inácio  Franco,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  empossar  o  vice-presidente  e  em  seguida  declara
empossado  o  deputado  Inácio  Franco.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Cássio Soares, presidente - Dilzon Melo - Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria, membros da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Antônio Jorge. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios (2) da Sra. Maria Coeli
Simões Pires,  ex-secretária  de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais
(22/1/2015); ofícios do Sr. Rasível dos Reis Santos Júnior,  secretário municipal de
Saúde de Betim (5/2/2015), e da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de
gabinete da Secretaria de Saúde (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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 8/2015.
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  132/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião,  no  Município  de  Pouso  Alegre,  para  debater,  em  audiência  pública,  as
dificuldades enfrentadas  pelo  Hospital  das Clínicas Samuel  Libânio,  um dos mais
importantes no Estado e referência no Sul de Minas;

nº 135/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
secretário de Saúde para tratar da situação da área da saúde no Estado;

nº 137/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a cancerologia em no Estado e a aplicação da Lei
nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de
pacientes com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início,
convidando  representantes  da  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  do  Ministério  da
Saúde, em especial a Sra. Patrícia Chueiri;

nº 139/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  do  Hospital
Luxemburgo, convidando o Sr. Osmânio Pereira, diretor da instituição;

nº 140/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  do  Hospital  da
Baleia, convidando a Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes, diretora-presidente da
entidade;
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nº 142/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  da  Fundação
Hospitalar  do Estado de Minas Gerais,  convidando o Sr.  Jorge Raimundo Nahas,
presidente da entidade;

nº  143/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  sejam  realizadas
reuniões, nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2015, para apresentação do
relatório detalhado do gestor do SUS no Estado, convidando o Secretário de Saúde;

nº 145/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita sejam realizadas visitas
ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Associação Médica de Minas
Gerais e Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, para ouvir as demandas dessas
entidades com relação à área de saúde pública do Estado;

nº 146/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para ouvir,  em audiência pública, a apresentação do projeto de reestruturação da
Santa  Casa  de  Belo  Horizonte,  convidando  o  superintendente-geral,  Sr.  Porfírio
Marcos Rocha Andrade;

nº  148/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, os efeitos da Lei nº 13.097, de 2015, que
promove a abertura de serviços de saúde ao capital estrangeiro no Estado; e

nº 149/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o programa Desafio da Fixação dos Médicos na
Atenção  Primária,  que  tem  por  objetivo  valorizar  e  conhecer  os  desafios  dessa
categoria profissional.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 120/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a problemática enfrentada por pessoas portadoras de
doenças raras e por seus familiares;

nº 122/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  possibilidade  de oferecimento  pela  rede  pública
estadual do exame que comprove a predisposição genética para o desenvolvimento
de câncer;



558
____________________________________________________________________________

nº 123/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o consumo de medicamentos utilizados no tratamento
do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) no Estado;

nº 125/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a prevenção e o combate à dengue no Estado;

nº 127/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o atendimento da pessoa com esclerose múltipla;

nº 129/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a destinação do lixo hospitalar e do lixo comum no
Estado;

nº 130/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  comercialização  no  Estado  de  refrigerantes
contendo substância cancerígena;

nº  134/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, as condições de saúde pública no Vale
do Aço e as medidas necessárias para o seu fortalecimento;

nº  152/2015,  do  deputado Lafayette de  Andrada,  em que solicita  seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a situação das Santas Casas e hospitais
filantrópicos do Estado;

nº 153/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação dos leitos de CTI no Estado;

nº  155/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião, no Município de Itaobim, para debater, em audiência pública, o atendimento
em saúde na Região  do Vale  do Jequitinhonha e Mucuri  e  que sejam realizadas
visitas aos hospitais da região;

nº 157/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a produção de medicamentos antimicrobianos;

nº 158/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião em
Uberlândia,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  dos
pequenos hospitais do interior do Estado localizados no Triângulo Mineiro;

nº  160/2015,  do  deputado  Ricardo  Faria,  em  que  solicita  sejam ouvidos  na  1ª
Reunião Ordinária  desta comissão os representantes do  Sindicato dos Servidores
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Públicos Municipais de Belo Horizonte -  Sindibel - e dos agentes comunitários de
saúde de Belo Horizonte;

nº 161/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para ouvir, em audiência pública, explanação do secretário municipal de Saúde, Sr.
Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, sobre a condução da gestão da saúde pública na
capital,  os  projetos  que  foram  e  estão  sendo  desenvolvidos  e  os  programas  e
estratégias a serem implementados pelo poder público municipal;

nº 162/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  dos  hospitais
federais no Estado;

nº 164/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião, no
Município  de  Janaúba,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades dos pequenos hospitais do Norte de Minas;

nº 166/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião, no
Município  de  Curvelo,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades  dos  pequenos  hospitais  do  interior  do  Estado  localizados  na  região
Central; e

nº 168/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião, no
Município  de  Pouso  Alegre,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades  dos  pequenos  hospitais  do  interior  do  Estado  localizados  no  Sul  de
Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Jean Freire - Ricardo Faria -

Glaycon Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 25/2/2015

Às  15h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Cristina  Corrêa
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(substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da liderança do PT) e os
deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, e Nozinho, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Fabiano Tolentino,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Emidinho Madeira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e a votar
proposições  da  comissão.  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 97/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho, em que
solicitam  seja  realizada  visita  técnica  ao  secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento para apresentar a nova composição desta comissão e convidá-lo a
comparecer em audiência pública para discussão das atividades dessa secretaria;

nº  109/2015,  do  deputado Antonio Lerin,  em que solicita  seja  realizada reunião
durante a Exposição Internacional de Raças Zebuínas - Expozebu -, para discutir, em
audiência pública, as políticas relacionadas ao setor de agronegócio; e

nº 114/2015,  do deputado Inácio Franco,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para
debater, em audiência pública, o pagamento pela prestação de serviços ambientais
aos  produtores rurais  e  agricultores  familiares  previsto  no  programa Bolsa  Verde.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente - Emidinho Moreira - Nozinho.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 3/3/2015
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Felipe Attiê, Rogério Correia, Thiago Cota, Tito Torres e Cristiano
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Silveira (substituindo o deputado Arnaldo Silva, por indicação da liderança do Bloco
Minas para Todos),  membros da supracitada comissão. Está presente,  também, o
deputado Iran Barbosa. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago
Ulisses, 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  discutir  e  votar  proposições  da
comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a votação é aprovado
o Requerimento  nº  96/2015,  dos  deputados  Felipe  Attiê  e  Arnaldo  Silva,  em  que
solicitam  seja  realizada  reunião  no  Município  de  Uberlândia  para  discutir,  em
audiência pública, a carga tributária do Estado, a guerra fiscal entre os estados, bem
como  o  consequente  reflexo  no  desenvolvimento  econômico  do  Estado.  São
recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 302/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  os  seguintes  assuntos  referentes  à
Loteria  Mineira:  o  número  de  contrato  em  vigor  entre  a  Loteria  Mineira  e  outras
empresas com o objetivo de exploração de jogos lotéricos; as empresas que atuam
via contrato com a Loteria Mineira que estão sendo inadimplentes; a possibilidade de
existência de algum contrato em que a Loteria Mineira figure como parte que tenha
sido  alvo  de  subcontratação  ou  cessão de direitos  e  deveres;  a verificação se  o
contrato entre a Loteria Mineira e a Intralot está sendo integralmente cumprido por
ambas  as  partes;  e  o  motivo  de  não haver  mais  terminais  operados  pela  loteria
convencional nas ruas; e

nº  303/2015,  do  deputado  Tiago  Ulisses,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao
presidente desta Casa pedido de providências para devolução do Projeto de Lei nº
5.497/2014,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 2015, a esta comissão para emissão de outro parecer
com  as  adequações  necessárias,  no  prazo  de  até  20  dias,  tendo  em  vista  a
desatualização do projeto diante da atual situação econômica. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
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comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Rogério Correia - Felipe Attiê - Cabo Júlio - Arnaldo Silva

- Tito Torres.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  o  PM Guilherme  Morais  do  Nascimento,  lotado  no  22°

Batalhão de Policia Militar, por sua formatura em medicina (Requerimento nº 1/2015,
do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 2/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 3/2015,
do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 4/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5/2015, do
deputado Cabo Júlio);

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
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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
(Requerimento nº 6/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/12/2014, em Coromandel, que
resultou  na  apreensão  de  45kg  de  maconha  e  na  prisão  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 7/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 9/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 10/2015, do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº  12/2015,  do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 15/2015, do deputado Cabo
Júlio);

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  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro,  arma  de  fogo  e  celulares  e  na
detenção de um homem (Requerimento nº 18/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
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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 (Requerimento  nº  19/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 20/2015, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 21/2015, do
deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  22/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na recuperação de três motocicletas roubadas (Requerimento nº 23/2015, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 24/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 25/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
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Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, 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
(Requerimento nº 27/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento
nº 28/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 29/2015, do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 30/2015, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento
nº 31/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 32/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
33/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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
(Requerimento nº 34/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 35/2015, do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 36/2015, do deputado Cabo
Júlio);

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 resultou na apreensão de duas armas de fogo e no impedimento de um homicídio
(Requerimento nº 37/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/1/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um menor, de drogas, radiocomunicadores, balanças de
precisão e munição (Requerimento nº 38/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
39/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 40/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
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um menor e de drogas (Requerimento nº 41/2015, do deputado Sargento Rodrigues);
de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 43ª CIA PM,10ª CIA

PM, 2ª CIA M ESP 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  (Requerimento  nº  42/2015,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de aplauso ao Cel.PM Márcio Martins Sant'Ana e ao Cel.  PM Divino Pereira de
Brito, pelo brilhante desempenho das funções, respectivamente, de comandante e de
chefe  do  Estado Maior  da  Polícia  Militar  (Requerimento  nº  43/2015,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 44/2015, do deputado Sargento
Rodrigues);

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 (Requerimento nº 61/2015, do deputado
Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 104/2015, do deputado
Sargento Rodrigues);

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 resultou na
apreensão de materiais ilícitos e na prisão de um homem (Requerimento nº 105/2015,
do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais  pelo  seu  65º  aniversário  de  fundação  (Requerimento  nº  107/2015,  do
deputado Duarte Bechir);

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
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pessoas de uma casa em chamas (Requerimento nº 108/2015, do deputado Sargento
Rodrigues);

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
(Requerimento nº 125/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 126/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 127/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 128/2015, do deputado Cabo
Júlio);

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 (Requerimento nº 129/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 130/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 131/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 132/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
133/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 134/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 135/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
quatro pessoas (Requerimento nº 136/2015, do deputado Cabo Júlio).

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,  drogas  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 145/2015, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio,  Fábio  Cherem  e  Luiz  Humberto
Carneiro,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Agostinho Patrus Filho, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Fábio Cherem, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior,  a  qual  é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na  pauta  e discutir  e  votar  proposições da comissão.  A seguir,
comunica o recebimento do ofício do Sr. Jairo Nogueira Filho, coordenador-geral do
Sindieletro-MG, publicado no  Diário do Legislativo, em 30/12/2014.  Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 107/2015. 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 83/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado ao Tribunal de
Justiça do Estado pedido de providências para que o fórum da Comarca de Campos
Altos receba a denominação de Fórum Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira;

nº 84/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja encaminhado
ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  o  fórum  da
Comarca de Botelhos receba a denominação de Fórum Dr. Sobral Pinto;

nº  85/2015,  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para que o fórum da Comarca
de Martinho Campos receba a denominação de Fórum Ministro Lafayette de Andrada.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,



572
____________________________________________________________________________

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
João Magalhães, presidente - Cristina Corrêa - Agostinho Patrus Filho - Cabo Júlio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge,
Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente, deputado Antônio Jorge,  declara aberta a reunião e,  em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Leandro  Genaro,  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  Missionário  Márcio  Santiago,  comunicando  sua  ausência  na  presente
reunião em virtude de problemas de saúde. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. O
presidente  passa  a  direção  dos  trabalhos  para  o  Deputado  Léo  Portela  para
apresentar requerimento de sua autoria. É recebido pela presidência, para posterior
apreciação, o Requerimento de Comissão nº 86/2015, do deputado Antônio Jorge, em
que solicita seja realizada audiência pública para debater o programa Expansão das
Vagas de Tratamento para Usuários e Dependentes de Substâncias Psicoativas, que
tem por objetivo ampliar a rede de atendimento aos toxicômanos. O deputado Antônio
Jorge  retoma a  direção  dos  trabalhos,  no  momento  em  que  são  recebidos  pela
presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  87/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  o  expressivo  aumento  do  abuso  de  drogas  por
crianças e adolescentes no Estado;

nº  88/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública  para  debater  o  consumo  de  drogas  entre  jovens  de  12  e  17  anos  e  a
dependência causada, bem como as políticas de combate às drogas no Estado.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Antônio Jorge, presidente -  Missionário Márcio Santiago - Léo Portela - Leandro

Genaro.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 25/2/2015

Às 10h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,
Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê,  Rogério Correia, Thiago Cota e Tito
Torres,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Tiago Ulisses, 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 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  das  sras.  Gillene  Barreto  Baptista  da  Silva,  subsecretária  de
Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura;
Ivanilde  Nascimento  de  Castro,  coordenadora-geral  de  Execução  Orçamentária  e
Financeira do Ministério da Cultura; e Vivian Cristina Ribeiro Barbosa, coordenadora-
geral  de  Convênio  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário;  e  dos  Srs.  Carlos
Leonardo  de  Araujo  Delgado,  do  BDMS  (8/1/2015);  do  Sr.  Helvécio  Miranda
Magalhães Júnior, secretário de Planejamento (30/1/2015); dos Srs. Mantoan Zoratto,
coordenador de Parcerias Estaduais do Cnpq; Paulo de Souza Duarte, subsecretário
do  Tesouro  Estadual;  e  Pedro  de  Souza  da  Silva,  diretor  do  Departamento  de
Execução e Avaliação do Pnsp do Ministério da Justiça (31/1/2015); dos Srs. Carlos
Augusto  Klink,  secretário  de  Mudanças  Climáticas  e  Qualidade  Ambiental  do
Ministério do Meio Ambiente; e Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de
Convênios  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República
(12/2/2015);  da Sra.  Romana Pessoa Picanço,  chefe da divisão de Convênios  do
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (14/2/2015); dos Srs. Djair Fiorillo Lopes,
diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério de Integração Nacional; e
Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP
do Ministério da Justiça (20/2/2015). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. É recebido
pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  de  Comissão  nº
96/2015, dos deputados Felipe Attiê e Arnaldo Silva, em que solicitam seja realizada
audiência pública dessa comissão no Município de Uberlândia para discutir a carga
tributária  do  Estado,  a  guerra  fiscal  entre  os  Estados,  bem como o  consequente
reflexo no desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Felipe Attiê - Rogério Correia - Thiago Cota - Tito Torres

- Vanderlei Miranda.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os deputados Fred Costa, Wander Borges, Dalmo Ribeiro Silva e Noraldino Júnior,
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  a  deputada  Marília
Campos. Havendo número regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.
Cristiane Coelho, assessora da chefia de gabinete do secretário de Estado de Defesa
Social, publicada no  Diário do Legislativo de 20/2/15. A presidência comunica que
adotará os seguintes procedimentos em relação aos requerimentos de 3º fase: todos
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os  requerimentos  protocolados  até  o  início  desta  reunião  serão  recebidos  e
apreciados nesta data. Informa também que os requerimentos de 3º fase recebidos
após  o  término  desta  reunião  serão  recebidos  em  uma  reunião  e  apreciados
posteriormente. O presidente indaga se os membros da comissão concordam com os
procedimentos expostos, e a aprovação é por unanimidade. 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  109  a  120.  Neste  momento,  retira-se  a
deputada Marília Campos e registra-se a presença do deputado Paulo Lamac. 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  112/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada audiência
pública  para  debater  as  condições  de  atendimento  ao  usuário do  Move  em Belo
Horizonte;

nº  116/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater o cronograma de obras da BR -040 entre o Anel Rodoviário e
Conselheiro Lafaiete;

nº  117/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater as implicações referentes aos editais de licitação para instalação
de 33 novas feiras nas nove regiões de Belo Horizonte;

nº  118/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos;

nº  119/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada audiência
pública  para  debater  a  invasão  de  imóveis  da  extinta  Rede  Ferroviária  Federal,
localizada na divisa dos bairros Belvedere, no Município de Belo Horizonte, e Vila da
Serra, no Município de Nova Lima;

nº  121/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o alto índice de poluição do Rio das Velhas;

nº  124/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  o  projeto  de  operação  urbana  consorciada  da  Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte;
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nº  126/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a ocupação ilegal de parte da Rua Coronel Gabriel Faria, na
região do Bairro Vila da Serra e Vale do Sereno;

nº  128/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a Lei Municipal nº 10.699, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza
a  alienação  à  PBH  Ativos  S.A.  sob  a  forma  de  doação,  de  bens  imóveis  de
propriedade do Município de Belo Horizonte;

nº  141/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  ocupação  na  região  do  Alphaville  e  adjacências,  nos
Municípios de Nova Lima e Itabirito;

nº  144/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação dos funcionários das caixas escolares do Município
de Belo Horizonte;

nº  147/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  política  de  desenvolvimento  urbano do  Município  de  Belo
Horizonte, principalmente a verticalização dos Bairros Santa Lúcia e São Bento;

nº  150/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater as condições dos acostamentos das BR-356 e BR-040, entre o
trevo do Belvedere e o acesso a Ouro Preto;

nº  151/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os investimentos aplicados pelo poder público do Município de
Belo Horizonte nos últimos 10 anos;

nº  154/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os desafios da mobilidade urbana no Aglomerado Santa Lúcia e
a implantação do Projeto Vila Viva no local;

nº  156/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o Projeto Olho Vivo;

nº  159/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  a  situação  dos  imóveis,  conhecidos  como  "doze  casas
coloridas",  tombadas  pelo  patrimônio  histórico  do  Município  de  Belo  Horizonte,
localizados no bairro Santo Antônio;
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nº  163/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a construção do Complexo Viário Barão-Raja no Município de
Belo Horizonte;

nº  165/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação do imóvel em que funcionou a Escola Estadual Sarah
Kubitschek, em Belo Horizonte;

nº  167/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a desafetação de rua no Bairro Jardim Canadá, no Município de
Nova Lima;

nº  169/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o esgotamento sanitário e a pavimentação do Bairro Vale do Sol,
em Nova Lima;

nº 173/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a transformação da Penitenciária José Maria Alckmin em uma
unidade educacional;

nº 176/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso
do solo metropolitano no Estado;

nº 179/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutiras implicações da utilização da área da Estação Ecológica do
Cercadinho, situada no Município de Belo Horizonte, para a execução de obras de
infraestrutura de interligação e acesso a Rodovia BR-356 à Rodovia MG-030;

nº 188/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a construção de ramal ferroviário na região de São Gotardo, no
Alto Paranaíba, para viabilizar o projeto Cerrado Verde - o Potássio de Minas Gerais;

nº 192/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a Política Nacional de Resíduos Sólidos e avaliar o estágio em
que se encontra sua aplicação nos municípios mineiros;

nº 194/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  discutiras  formas  de  reassentamento,  indenizações,  produção  de
moradia e desapropriações, oferecidas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte às
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famílias  que  vivem  às  margens  do  Anel  Rodoviário,  em  função  das  obras  de
revitalização da via;

nº 196/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  construção  de  estacionamentos  subterrâneos  em  Belo
Horizonte;

nº 211/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o projeto que prevê a construção do Anel Leste;

nº 212/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pela  Copasa-MG  no
Município de Belo Horizonte;

nº 213/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as permissões de táxis em Belo Horizonte;

nº 214/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os desafios da mobilidade urbana nos aglomerados e favelas;

nº 215/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a função pública relativa ao Ramal Ferroviário de Águas Claras;

nº 216/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a regularização fundiária de loteamento nos municípios mineiros;

nº 217/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião para
debater  a  invasão de imóveis  da  extinta  Rede Ferroviária  Federal,  na  divisa  dos
Bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima;

nº 218/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a outorga de permissão de serviços públicos de transporte de
táxi  nos  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  especialmente
Contagem, Ribeirão das Neves e Sabará;

nº 219/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
especialmente nos limites entre Belo Horizonte e os Municípios de Sabará e Nova
Lima;

nº 220/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o resgate do transporte ferroviário de passageiros no Estado;
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nº 221/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  temas  relacionados  aos  poços  artesianos  existentes  no
Município de Teófilo Otoni;

nº 222/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a taxa de esgoto cobrada pela Copasa-MG, a qualidade dos
serviços prestados e eventuais situações de quebra de contrato;

nº 223/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a instalação dos serviços de abastecimento de água e energia
elétrica por parte da Copasa-MG e da Cemig no Bairro Montes Claros, na Região
Nordeste de Belo Horizonte;

nº 224/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Projeto Olho Vivo nas esferas municipal e estadual;

nº 225/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o projeto  de ampliação e melhorias  nas linhas de  metrô  na
Capital mineira, assim como o seu financiamento;

nº  226/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o licenciamento de hotéis no Município de Belo Horizonte;

nº 227/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita à Lagoa
da Pampulha para acompanhamento das obras de recuperação;

nº 228/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita à área
da  extinta  Rede  Ferroviária  Federal,  na  divisa  dos  Bairros  Belvedere,  em  Belo
Horizonte, e Vila da Serra, em Nova Lima, atualmente ocupada de forma irregular por
alguns moradores;

nº  229/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a finalização das obras de recuperação da Lagoa da Pampulha;

nº  230/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação do Rio Paraopeba;

nº 231/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater, no Município de Divinópolis, as obras de recuperação da MG-50
e os impactos na mobilidade urbana, segurança e acessibilidade dos moradores dos
bairros adjacentes à via;
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nº 232/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
para tratar da legislação e gestão das regiões metropolitanas no Estado em face da
entrada em vigor da Lei Federal nº 13.089/2015, que institui o Estatuto da Metrópole;

nº  233/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  implantação  estratégica  do  Distrito  Industrial  de
Cambuí, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico da região e a localização
privilegiada do município para instalação de indústrias;

nº  234/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião, no Município de Itumirim, para debater, em audiência pública, a incorporação
da  antiga  Rede  Ferroviária  Federal  no  referido  município,  visando  assegurar  o
cumprimento da função socioambiental  desse patrimônio público no campo social,
sua destinação a programas de regularização fundiária e habitacional de interesse
social, a implantação de órgãos públicos, bem como a programas de reabilitação de
áreas urbanas e de preservação da memória ferroviária;

nº  235/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater as políticas públicas voltadas para o controle de natalidade de
cães e gatos no Estado;

nº  236/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Município de Sapucaí Mirim para debater as questões relativas
ao complexo piscicultor implantado na região, bem como estratégias possíveis para o
desenvolvimento e fortalecimento do setor;

nº 237/2015, dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, em que solicitam seja
realizada audiência pública para debater o funcionamento dos centros de castrações
gratuitas de pequenos animais em Belo Horizonte;

nº 238/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita à mata
do  Bairro  Planalto,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  para  conhecer  a  área a  ser
reduzida para a construção de 16 prédios residenciais;

nº  239/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
Centro  de  Referência  da  Pessoa Idosa,  espaço tradicionalmente  conhecido  como
"Tancredão", localizado no Município de Belo Horizonte;

nº  240/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
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pública para debater as condições de trânsito da MG-030;
nº  241/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência

pública  para  debater  as  condições  de  atendimento  do  Centro  de  Referência  da
Pessoa Idosa, em espaço conhecido como "Tancredão", localizado no Município de
Belo Horizonte;

nº  242/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  à  área  da  extinta  Rede
Ferroviária Federal, na divisa dos Bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da
Serra, em Nova Lima, atualmente ocupada de forma irregular por alguns moradores;

nº  243/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o possível reajuste da alíquota do Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis pela Prefeitura de Belo Horizonte;

nº  244/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  para  acompanhamento  das  obras  de
expansão do local;

nº  245/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a concessão de licença para a construção de condomínio na
mata do Bairro Planalto, localizado no Município de Belo Horizonte;

nº 246/2015, dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, em que solicitam seja
realizada audiência pública para debater o atendimento prestado pelos Centros de
Controle de Zoonoses dos municípios do Estado;

nº 247/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater debater o Sistema BRT-Move Metropolitano;

nº  248/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Município de São Thomé das Letras para debater a prestação de
serviços públicos, bem como o desenvolvimento urbano e econômico local;

nº 249/2015, do deputado Wander Borges e da deputada Rosângela Reis, em que
solicitam seja realizada audiência pública para debater o cronograma e andamento
das obras de duplicação da BR-381;

nº  250/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater os critérios adotados pelo Governo Federal relativos ao repasse
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do Programa de Financiamento Estudantil - FIES - e do Progama Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec;

nº 251/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as condições de trânsito e tráfego da Avenida Contagem, nos
limites dos Municípios de Belo Horizonte e Sabará;

nº  252/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação das obras de expansão do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves;

nº 253/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  as  condições  da  população em situação de rua  no  Estado,
sobretudo no Município de Belo Horizonte;

nº  254/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o acesso aos condomínios Vila Castela, Village Terrasse, Vila
Del  Rey,  Vila  do Conde e outros  condomínios  situados na região às  margens da
Rodovia MG-030;

nº 255/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater  o transporte de cargas sobre trilhos no perímetro urbano do
Município  de  Juiz  de  Fora,  bem  como  seus  impactos  e  consequências  para  a
população e ainda as formas de amenizar e solucionar tais impactos;

nº  256/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater as condições de atendimento e manutenção das instituições de
longa permanência em Minas Gerais;

nº  257/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o alto índice de violência contra os idosos no Estado;

nº  258/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o Projeto Rodoanel Sul, compreendendo o contorno rodoviário
sul da região metropolitana de Belo Horizonte, na Rodovia BR-040;

nº  259/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a situação da Estação Ecológica de Fechos no que se refere a
sua expansão e a sua importância para a manutenção da qualidade das águas que
abastecem a região sul de Belo Horizonte e parte de Nova Lima;
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nº  260/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater as concessões de táxi em Belo Horizonte;

nº  261/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a interrupção de repasse de recursos por parte do Estado em
benefício de alunos com necessidades educacionais especiais em Minas Gerais;

nº  262/2015,  do  deputado Fred Costa  e  da deputada Rosângela  Reis,  em  que
solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  duplicação  da  BR-381-
trecho Governador Valadares - Belo Horizonte -, incluindo a abordagem a respeito
dos estudos contratados e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT - para os melhoramentos e duplicação do referido trecho e as
soluções que serão adotadas para finalizar a obra;

nº  263/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a violência contra a mulher no Estado;

nº  264/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  nas  nove  regionais  do  Município  de  Belo  Horizonte  e  as
providências  que  adotadas  pelo  poder  público  municipal  para  a  solução  desse
problema;

nº  265/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a fiscalização do transporte de cargas pesadas nas estradas do
Estado;

nº  266/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debatera  implementação  do  tema  "Dislexia  nas  escolas  públicas  -
identificação e práticas de alfabetização";

nº  267/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater situação das obras do Rodoanel Norte - Região Metropolitana de
Belo Horizonte;

nº 268/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
com o tema "Desafios do gerenciamento e da utilização dos recursos hídricos em
Minas Gerais".

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Fred Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Celinho do Sinttrocel  e Tito Torres, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tito Torres,
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 em  25/2/2015:  comunicações  dos  deputados  Agostinho
Patrus Filho, Dirceu Ribeiro e Antonio Lerin. 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
60/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel. 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  98/2015,  da deputada Marília  Campos, em que solicita  seja encaminhado ao
governador  do  Estado,  pedido  de  providências  para  a  vinculação  imediata  dos
servidores  da  Lei  nº  100  ao  INSS,  com  o  reconhecimento  de  todo  o  tempo  de
contribuição, para fins previdenciários, inclusive os de carência;

nº 99/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  atual  situação do setor  metalúrgico  do  Município  de  Sete
Lagoas e região;

nº  100/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
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pública para debater  a aplicação da Lei nº  21.121,  de 3 de janeiro de 2014,  que
dispõe  sobre  a  gratuidade  do  transporte  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de
passageiro ao idoso e a pessoa com deficiência;

nº  101/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o alto índice de violência contra idosos no Estado;

nº  102/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o Plano Nacional de Educação, mais especificamente sobre as
implicações da aprovação da Meta 4 para as Associações de Pais  e Amigos dos
Excepcionais;

nº  103/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para
debater, em audiência pública, a implantação do cartão intermunicipal de transporte
gratuito para idosos no Estado;

nº  105/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  o  atendimento  e  a  manutenção  das  instituições  de  longa
permanência no Estado;

nº  106/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  as  condições  de  atendimento  e  manutenção  dos  asilos  no
Estado;

nº  107/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  para
debater, em audiência pública, a gratuidade do transporte intermunicipal de idosos;

nº  108/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para
debater  a transposição da roleta  pelo  idoso durante a  utilização do transporte da
Região Metropolitana e a qualidade do atendimento dispensado ao idoso durante a
utilização do transporte gerenciado pelo DER-MG, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte;

nº 110/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja enviado ao à
Câmara dos Deputados pedido de providências com vistas à aprovação do o Projeto
de Lei nº 4.434/2008, que recompõe as perdas de pensões e aposentadorias;
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nº 111/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
ao ministro da Saúde para discutir os Projetos de Lei nºs 2.295/2000 e 4.924/2009,
que  dispõem,  respectivamente,  sobre  a  jornada de trabalho  e  o  piso  salarial  dos
profissionais de enfermagem;

nº 133/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado pedido de providências para que seja criada a Comissão
Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais - Coetrae-MG;

nº 136/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais pedido de providências
para a abertura de linha de crédito para a compra de motocicletas e equipamentos de
proteção individual;

nº  170/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública  para debater o Projeto de Lei  nº  4.434/2008,  que recompõe as
perdas de pensões e aposentadorias, em tramitação na Câmara dos Deputados;

nº  171/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião no Vale do Aço, para debater, em audiência pública, a situação e a garantia
dos  direitos  previdenciários  aos  servidores  atingidos  pela  decisão  do  STF  de
considerar inconstitucional a Lei Complementar nº 100, de 2007;

nº 172/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada visita
à Secretaria de Educação, para discutir a garantia dos direitos previdenciários aos
servidores  atingidos  pela  decisão  do  STF  de  considerar  inconstitucional  a  Lei
Complementar nº 100, de 2007;

nº  174/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a segurança e a prevenção de acidentes de trabalho
no polo de produção de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte,  Japaraíba,
Moema, Arcos, Araújos, Lagoa da Prata, Itapecerica e Pedra do Indaiá;

nº  175/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a educação superior no Norte de Minas e no Vale do
Jequitinhonha, bem como as condições de trabalho no setor naquela região;

nº 177/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
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ao  Ministério  Público  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  informações  sobre  as
análises de acidentes fatais no Estado realizadas nos últimos cinco anos;

nº 178/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Bancada Mineira e aos líderes de bancadas na Câmara dos deputados pedido de
providências com vistas à aprovação do Projeto de Lei nº 4.434/2008, que recompõe
as perdas de pensões e aposentadorias;

nº  180/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação e a garantia dos direitos previdenciários
aos servidores atingidos pela decisão do STF de considerar inconstitucional a Lei
Complementar nº 100, de 2007;

nº  182/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o piso salarial dos advogados no Estado;

nº  183/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação do setor sucroenergético em Minas Gerais;

nº  184/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a atual situação do setor metalúrgico no Estado;

nº  185/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a abertura de capital da Caixa Econômica Federal;

nº  186/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  os  efeitos  e  as  medidas  cabíveis  diante  do
contingenciamento  orçamentário  nas  instituições  federais  de  ensino  superior  do
Estado;

nº  187/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a PEC nº 176/2012, em tramitação na Câmara dos
Deputados,  que  privilegia  os  idosos  e  os  portadores  de  doença  grave  ou
incapacitante na ordem de pagamentos de precatórios;

nº  189/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  regulamentação  da  Convenção  nº  151  da
Organização Internacional do Trabalho - relativa à proteção do direito de organização
e aos processos de fixação das condições de trabalho da função pública - que trata
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de negociação coletiva, direito de greve e resolução de conflitos no âmbito das três
esferas de governo e Poder;

nº  190/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes
de Trabalho;

nº  193/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para debater  o  processo minerário  no  Norte  do Estado  e  suas
implicações na vida dos trabalhadores do setor e da população da região;

nº  195/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições de trabalho dos fisioterapeutas e dos
terapeutas ocupacionais do Estado;

nº  197/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as mudanças tributárias apresentadas pela proposta
“Imposto Justo” produzida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil;

nº  198/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  os  efeitos  da  mecanização  do  corte  de  cana  no
Estado;

nº 201/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Bancada Mineira pedido de providências com vistas à aprovação do Projeto de Lei
nº  3.592/2012,  em  tramitação  na  Câmara dos  Deputados,  de  autoria  do  senador
Paulo Paim, o qual  dispõe  sobre  a  regulamentação do exercício  da  profissão de
comerciário;

nº  202/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a regulamentação da profissão de comerciário e suas
implicações no Estado;

nº 203/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à presidência do Senado pedido de providências para que seja posto em votação o
PLS  nº  250/05,  de  autoria  do  senador  Paulo  Paim,  que  estabelece  requisitos  e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos
portadores de deficiência;
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nº  204/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o PLS nº 250/05, de autoria do senador Paulo Paim,
que  estabelece  requisitos  e  critérios  diferenciados  para  a  concessão  de
aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência;

nº  206/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  as  condições  de  trabalho  dos  empregados  de
empresas de transporte de valores;

nº  207/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a questão da regulação fundiária no Estado;

nº  208/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  proposta  de  implantação  do  Sistema  Único  do
Trabalho e suas repercussões nos direitos sociais e na saúde dos trabalhadores;

nº 209/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
aos deputados federais por Minas Gerais e aos líderes dos partidos na Câmara dos
Deputados  pedido  de  providências  com  vistas  à  aprovação  da  PEC  54/99,  que
garante estabilidade dos servidores que ingressaram no serviço público no período de
1983 a 1988.

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

Sala das Comissões, 4 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Geisa Teixeira - Isauro Calais - Dirceu Ribeiro.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/2/2015
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Marília Campos e

Geisa  Teixeira  (substituindo  o  deputado  Doutor  Jean  Freire,  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)  e  o
deputado  Fábio  Cherem,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, a presidenta, deputada Marília Campos, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Fábio Cherem, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Azilton Ferreira Viana,
vice-presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual  de Minas Gerais,
solicitando a realização de audiência pública para debater o conceito contemporâneo
de família;  e  do  Sr.  Raimundo de Paula,  presidente  do  Observatório  de  Políticas
Públicas de Santa Luzia, solicitando a realização de audiência pública para debater a
situação dos usuários do BRT-Move no Município de Santa Luzia e no Distrito de São
Benedito.  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 270/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Fábio Cherem, em que
solicitam sejam ouvidos os presentes na 1ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº 271/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o sistema BRT-Move da região Metropolitana de Belo Horizonte,
por solicitação do Observatório de Políticas Públicas de Santa Luzia;

nº 272/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o conceito contemporâneo de família, por solicitação do Centro
de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais;

nº 273/2015, do deputado Fábio Cherem e da deputada Marília Campos, em que
solicitam seja realizada visita desta comissão à Secretaria de Planejamento e Gestão
para tratar de assuntos de interesse desta comissão;

nº 274/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Fábio Cherem, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Transportes e Obras Públicas pedido de
informações sobre o andamento da  fiscalização do sistema BRT-Move na Região
Metropolitana de Belo Horizonte; e

nº 275/2015, do deputado Fábio Cherem e da deputada Marília Campos, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Transportes e Obras Públicas pedido de
informações solicitando, com a máxima urgência, cópia do contrato de concessão do
Sistema BRT-Move da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.
Suzane Duarte Almada, vereadora do Município de Santa Luzia; e os Srs. Francisco
de Assis Maciel, representante da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da
Grande  BH;  Dener  Dias,  agente  penitenciário;  e  Sidney  Martins,  assessor  da
Prefeitura Municipal  de  Ribeirão das Neves.  Logo após,  a  presidência  concede a
palavra à deputada e ao deputado presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2015.
Marília  Campos,  presidenta  -  Doutor  Jean  Freire  -  Emidinho  Madeira  -  Fábio

Cherem.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2015

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/2/2015
Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Cabo Júlio e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João Leite, por
indicação da liderança do Bloco Verdade e Consequência), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que dá por
aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a 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.  Rafael
Arcângelo Machado, encaminhando manifestação sobre o aumento da violência e da
criminalidade no Estado, apesar do crescente investimento em segurança pública;
Marcos, encaminhando sugestão para aprovação de projeto de lei determinando o
fechamento  de  bares  localizados  em  áreas  residenciais,  às  22  horas;  Carlos,
encaminhado denúncias de tráfico de drogas e homicídios na região Centro-Sul de
Belo Horizonte; Clodoaldo João Duarte, encaminhando solicitação de esclarecimento
sobre a correta interpretação do Decreto nº  44.546, de 2007,  que dispõe sobre o
credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames de aptidão
física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir
veículo automotor, à renovação da Carteira de Habilitação e à troca de categoria, pois
entende que o cidadão tem o direito de optar por uma clínica credenciada localizada
próxima à residência ou trabalho, o que não ocorre; Alexandre Aristóteles Carneiro,
encaminhando denúncia de que foi preso injustamente ao tentar lavrar um boletim de
ocorrência na delegacia, uma vez que a mãe de sua filha não queria entregá-la para
passar  o  final  de  semana  com  ele;  Jerônimo  Francisco  da  Costa  Pimentel,
encaminhando denuncia de violação do direito de ir  e vir  previsto na Constituição
Federal, pois, em dias de jogos no Estádio Independência, os moradores do entorno
não conseguem transitar livremente; José Geraldo Costa, encaminhando denúncia de
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que a cidade de Presidente Bernardes está abandonada pelo poder  público,  pois
estão ocorrendo constantes assaltos, furtos, roubos e sequestros, e há somente um
policial  por  plantão;  Diomar,  encaminhando  solicitação  para  que  seja  debatida  a
segurança  pública  na  cidade  de  Montes  Claros;  Givaldo  da  Silva  Martins,
encaminhando  denúncias  de  espancamentos,  choques  e  ameaças  praticados  por
policiais  militares  lotados  no  Município  de  Nova  Porteirinha  contra  os  cidadãos;
Marcus C.  de Almeida,  solicitando providências  contra o aumento  da violência no
Município de Quartel  Geral;  comunica também o recebimento  de correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
do Sr. Jeferson Botelho Pereira, superintende de Investigação e Polícia Judiciária de
Minas Gerais (22/1/15); da Sra. Cristiane Coelho, assessora da Chefia de Gabinete
da Secretaria de Estado de Defesa Social (20/2/15). 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 1 a 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 a 25, 27 a 44, 61,
104, 105, 108, 121 a 136/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Atendendo  a
requerimento do deputado Cabo Júlio, aprovado pela Comissão, é adiada a votação
dos seguintes requerimentos:

nº  18/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir a segurança no Bairro Belvedere;

nº  19/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir a segurança nas nove regionais do Município de Belo Horizonte
e  as  providências  que  vem  sendo  tomadas  pelo  poder  público  municipal  para  a
solução do problema;

nº  20/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir  a  segurança nos Bairros  São Bento e Santa Lúcia,  em Belo
Horizonte;

nº  21/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir os serviços prestados ao idoso pela Delegacia de Proteção à
Pessoa Idosa;
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nº 22/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião com
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  audiência
pública  para  discutir  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  audiência
pública para discutir a segurança no entorno das escolas públicas e particulares de
Belo Horizonte;

nº  25/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir a segurança nos condomínios residenciais de Nova Lima;

nº  26/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para discutir sobre a segurança nas casas lotéricas do Estado;

nº  27/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para conhecer 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;

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 67/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja autorizada a
convocação dos candidatos excedentes do Curso de Formação de Sargentos - CFS -
BM/2014,  tendo  em  vista  a  falta  de  efetivo  na  Instituição  e  a  possibilidade  de
aproveitamento de todos os excedentes;

nº  68/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
comandante da 2ª Região da Polícia Militar de Betim pedido de informações sobre a
quantidade de máquinas de caça-níquel apreendidas nos últimos doze meses e o
sobre o número de Reds dessas apreensões;

nº  69/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
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governador do Estado e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que
seja autorizada a convocação dos excedentes ao cargo de perito criminal da Polícia
Civil - Acadepol -, tendo em vista a falta de efetivo na Instituição e a possibilidade de
aproveitamento dos excedentes;

nº  70/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado manifestação de aplauso pela nomeação dos excedentes ao
cargo de agente de segurança prisional, referente ao Edital Seplag - Seds nº 03/2012;

nº  71/2015,  do  deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável, no Município de Itabirito, para debater a atual situação do Rio Itabirito;

nº 72/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado ao
comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para o
restabelecimento  do  posto  policial  do  Distrito  de  Douradinho,  no  Município  de
Machado, tendo em vista o progressivo aumento de crimes na região, bem como a
sensação de insegurança vivenciada pela população;

nº 73/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado ao
comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para a
implantação de um posto policial no Distrito de Macuco de Minas, no Município de
Itumirim, tendo em vista o progressivo aumento de crimes na região, bem como a
sensação de insegurança vivenciada pela população,  observada a segurança dos
policiais militares na execução de suas funções;

nº  74/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Município de Andradas para debater a questão da segurança e
suas repercussões em toda a região Sul de Minas;

nº  75/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o aumento absurdo de furtos e roubos de aparelhos
celulares no Estado, bem como a adoção de medidas de segurança pública para
coibir esta prática;

nº 76/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam ouvidos nesta
reunião os candidatos excedentes aprovados no concurso público para provimento do
cargo de segurança penitenciário estadual, realizado em 2012;
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nº  77/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  total  falta  de  suporte  estrutural  e  logístico  aos
bombeiros militares do 3º BBM, em que pesem os recursos advindos do pagamento
da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais;

nº 78/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião
para proceder à entrega das manifestações de aplauso aos Cels. PM Márcio Martins
Sant'Ana  e  Divino  Pereira  de  Brito  pelo  brilhante  desempenho  das  funções  de
comandante  e  de  chefe  do  Estado  Maior  da  Polícia  Militar  respectivamente,  nos
termos do Requerimento nº 43/2015;

nº  79/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater os graves atos de ingerência realizados pelo Prefeito
Municipal  de Campo Azul,  Sr.  Arnaldo Alves de Oliveira,  na política de segurança
pública local;

nº 80/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja debatido, juntamente com os presidentes das comissões
permanentes, a aplicação do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, tendo em vista as
constantes  questões  controversas  que  estão  sendo  postas  quanto  à  autoria  dos
requerimentos de congratulações com servidores da segurança pública pelas notórias
ações realizadas em cumprimento do seu dever público.

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - João Leite - Celise Laviola - Cabo Júlio - João

Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2015

ATA
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes, Hely Tarqüínio e Lafayette de Andrada
Sumário:  Comparecimento  - Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 2 e 3/2015 - Projetos de Resolução
nºs  2 e 3/2015 -  Projetos  de Lei  nºs  283 a 332/2015 - Requerimentos nºs  232 a
240/2015  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  537  a  640/2015  -  Comunicações:
Comunicações  das  Comissões  de  Meio  Ambiente,  de  Saúde,  de  Cultura  e  de
Segurança  Pública  e  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Oradores  Inscritos:
Discursos dos deputados Duarte Bechir, Alencar da Silveira Jr., Arlen Santiago, Tito
Torres e Dilzon Melo - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos:  Requerimentos Ordinários nºs 504 a 540, 552 a 555,
557, 559, 541 a 551, 556, 558, 563, 560 a 562, 640, 564 a 602, 638, 603 a 637 e
639/2015;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  Ordinário  nº
402/2015;  aprovação;  Questões  de  Ordem;  verificação  de  votação;  ratificação da
aprovação - 2ª Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.706/2015; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; Prorrogação da Reunião; Questões de
Ordem; Suspensão e Reabertura da Reunião; requerimentos do deputado Gustavo
Corrêa (2); deferimento; discursos dos deputados Gustavo Valadares, Durval Ângelo,
Sargento Rodrigues,  Carlos  Pimenta,  João Leite,  Antônio Carlos  Arantes;  votação
nominal do Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques; aprovação; prejudicialidade
do Substitutivo nº 1; votação nominal do art. 11 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a
que  se  refere  o  art.  6º;  discurso  do  deputado  Felipe  Attiê;  rejeição;  Questão  de
Ordem; Suspensão e Reabertura da Reunião; votação nominal do art. 46; discursos
dos deputados Arlen Santiago e Durval Ângelo; aprovação; votação nominal do art.
49;  discursos  dos  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Durval  Ângelo;  aprovação;
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votação nominal do art. 50; discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Durval
Ângelo;  aprovação;  votação  nominal  do  art.  73;  discursos  dos  deputados  Dalmo
Ribeiro Silva, Iran Barbosa e Rogério Correia; aprovação; votação nominal do art. 74;
discurso do deputado João Leite - 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 - 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 - 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 - 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 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 Alencar  da  Silveira  Jr.,  2º-secretário,  procede à  leitura  da  ata  da



601
____________________________________________________________________________

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Rosângela Reis, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  secretário  de  Defesa  Social  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.202  e  9.203/2014,  da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Carlos Leonardo de Araujo Delgado, do BNDES, informando a liberação de
recursos  financeiros  para  a  Secretaria  de  Fazenda  no  âmbito  do  Contrato  nº
1220952l.  (-  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. Fausto Pereira dos Santos, secretário de Saúde, encaminhando o relatório
quadrimestral  de  saúde referente  ao  3º  quadrimestre de  2014.  (-  À  Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando de Souza Jácome, assessor jurídico da Câmara Municipal de Bom
Jesus  do  Amparo,  encaminhando  moção  de  aplauso  formulada  por  essa  Casa
Legislativa, em atenção a requerimento da vereadora Luzia Santos, às deputadas
Ione Pinheiro e Marília Campos e aos deputados Doutor Jean Freire e João Leite, por
terem votado contra o auxílio-moradia. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Helio de Sousa, da Sra. Larissa Gonçalves Mendes de Carvalho e do Sr.
Maximiliano  Silva  Baeta  Fortes,  respectivamente  presidente  da  Assembleia
Legislativa de Goiás, chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do
Piauí e presidente da Câmara Municipal  de Itabirito,  informando a composição da
mesa diretora dessas casas legislativas para o biênio 2015-2016.

Do Sr.  Jaime Nápoles  Villela,  chefe  de  gabinete  do  advogado-geral  do  Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  2.143/2011,  da Comissão de
Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Janaina de Andrade Dauro, promotora de Justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 9.085/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Agricultura (2), prestando informações
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relativas  aos  Requerimentos  nºs  9.141,  9.146  e  9.172/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular.

Do Sr. Josimar Ribeiro de Avelar, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio
do Amparo, encaminhando cópia do pedido feito a essa Câmara pelo Movimento dos
Atingidos  pela  Lei  Complementar  nº  100  e  pleiteando  o  apoio  desta  Casa  à
reivindicação dos professores integrantes do referido movimento. (- Às Comissões de
Administração Pública e de Educação.)

Da  Sra.  Mariza  Martins  Coelho,  presidente  do  Conselho  Regional  de
Biblioteconomia  -  6ª  Região  -,  solicitando  o  apoio  desta  Casa  aos  eventos
programados em comemoração do Dia do Bibliotecário. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 9.169/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 65/2014)
Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de

1969.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o art. 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, acrescido do

seguinte inciso V e do seguinte § 15.
“Art. 136 - (...)
V  -  cessado  o  período  de  exercício  de  mandato  eletivo,  o  Policial  Militar  ou

Bombeiro Militar poderá, mediante requerimento, retornar ao mesmo grau hierárquico
ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua
transferência para a reserva remunerada.

(...)
§ 15 - A reversão é o ato pelo qual o Policial Militar ou Bombeiro Militar agregado
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retorna  à  escala  hierárquica  tão  logo  cessa  o  motivo  que  determinou  a  sua
agregação, ocupando o lugar que lhe competir  na respectiva escala numérica, na
primeira vaga que ocorrer, e acontecerá nas seguintes hipóteses e condições:

I  -  cessado o  período de exercício  de  mandato  eletivo,  mediante  requerimento,
poderá  retornar  ao  mesmo grau hierárquico  ocupado  e  ao  mesmo lugar  que  lhe
competir  na  escala  numérica  no  momento  de  sua  transferência  para  a  reserva
remunerada;

II  -  o Policial  Militar  e o Bombeiro Militar  revertido que for  promovido passará a
ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo grau hierárquico, sendo
tal previsão aplicada somente à primeira promoção ocorrida após a reversão;

III - o retorno ao serviço ativo deverá ocorrer imediatamente ao término do mandato
eletivo;

IV - não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do Policial
Militar ou do Bombeiro Militar para a inatividade, em razão do exercício de mandato
eletivo, e o seu posterior retorno à corporação;

V - para fins de reversão, é obrigatório que o Policial Militar ou Bombeiro Militar não
tenha atingido a idade limite de sessenta anos.”.

Art. 2º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  Sabe-se  que  a  base  de  toda  e  qualquer  norma  é  a  Constituição

Federal. Nossa Carta Magna, em seus 250 artigos, além de prever direitos e deveres,
também cuida de traçar parâmetros sobre assuntos diversos, os quais precisam ser
regulamentados através da norma infraconstitucional. E tal fato não é diferente em se
tratando dos militares.

Nessa seara,  um artigo precisa ser  mais  bem estudado,  por  versar  diretamente
sobre o direito aqui pleiteado, qual seja, o inciso II do § 8º do art. 14 da Constituição
Federal de 1988, que diz:

“Art. 14 - (...)
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior

e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade”.
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Como se vê, o citado inciso é autoexplicativo. Ele deixa claro que o militar eleito
será removido de forma compulsória para a inatividade. Entretanto, uma conclusão
salta aos olhos, pois muito embora o citado artigo imponha a inatividade aos militares
alçados a cargos eletivos, inexiste proibição expressa quanto à reversão ao serviço
ativo após o término do mandato.

Há que se dizer ainda que texto semelhante pode ser encontrado no art. 136, IV, da
Lei nº 5.301, de 1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais):

“Art. 136 - Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou praça que:
(...)
IV - houver sido eleito para cargo e tiver 5 (cinco) anos ou mais de serviço.”
Ademais,  há  ainda  na  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  uma

complementação inexistente  na  Constituição da República,  a  qual  é representada
especificamente pelos §§ 1º, 2º e 3º:

“§ 1º - O oficial ou praça atingido pelas disposições deste artigo passará a pertencer
respectivamente ao Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) ou ao Quadro de Praças
da Reserva (QPR).

§ 2º - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo,
em caráter  transitório  e  mediante  aceitação voluntária,  a  juízo  do  Governador  do
Estado,  para  atender  a  necessidade  especial  relacionada  com  as  atividades  da
Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  PMMG  -,  segundo  dispuser
regulamentação  específica.  (Parágrafo  com  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Lei
Complementar nº 50, de 13/1/1998.)

§ 3º - O militar designado nos termos do parágrafo anterior fará jus a gratificação
mensal pró-labore correspondente a 1/3 (um terço) dos proventos da inatividade.”

Como se vê, muito embora a Constituição da República tenha tratado apenas da
remoção do militar eleito para a reserva, coube à legislação estadual complementar
seu sentido sem contrariá-la.

Novamente  observa-se  que  inexiste  proibição  para  o  retorno  ao  serviço  ativo,
havendo apenas  a  previsão para  retorno com remuneração inferior  e  em  caráter
transitório,  o que evidencia a intenção do legislador em privilegiar  aqueles que se
aposentaram com vencimentos integrais.
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Ora, surge daí a importante conclusão de que, se a Constituição da República não
proíbe algo, inexistirá inconstitucionalidade em lei que autorize isso.

Pode soar estranho essa constatação,  mas vejamos o que disse Jorge Miranda
(Contributo  para  uma  teoria  da  inconstitucionalidade.  Coimbra:  Coimbra  Editora,
1996, p. 11), ao tentar definir o que é constitucional e o que é inconstitucional:

“(...)  constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a
relação que se estabelece entre uma coisa - a Constituição - e outra coisa - uma
norma ou um acto - que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível,
que cabe ou não cabe no seu sentido”.

Vê-se então que a constitucionalidade ou não de uma lei está intimamente ligada à
compatibilidade  entre  ambas,  não  se  admitindo  que  essa  última  contradiga  a
Legislação Pátria.

Seguindo  tal  paradigma  de  exigência  apenas  de  não  contrariedade,  surge  a
inequívoca  possibilidade  de  fazer  algo  (lei)  que  a  Constituição  não  proíba
expressamente, conforme já lecionou a jurisprudência do egrégio STF ao entender
que lei infraconstitucional pode estabelecer regras para o retorno ao serviço ativo dos
militares que ocuparam cargos eletivos:

“Possibilidade de legislação infraconstitucional dispor sobre vantagem ou garantia
não vedada ou não disciplinada pela CR”. (AI 784.572-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, j. 08/02/2011, DJE 25/03/2011)

Ademais, a própria, em seu art. 142, § 3º, X, o qual também se aplica aos militares
estaduais (art. 42, § 1º da CR), estabelece que “a lei [no caso do militar estadual, lei
estadual] disporá sobre o ingresso (...) e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras
situações especiais dos militares, considerando as peculiaridades de suas atividades
(...)”. (grifos nossos)

Como se vê, inexiste dúvida, portanto, da constitucionalidade de dispositivo de lei
estadual  que  venha,  porventura,  a  estabelecer  a  reversão  ao  serviço  ativo  dos
militares estaduais após mandato eletivo, estando presente, assim, o requisito mor
para a possibilidade de acatamento deste pedido.

Se existe previsão legal para a aposentadoria compulsória, noutra vertente não se
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pode vendar os olhos para a inquestionável possibilidade de retorno à função militar
em  sua  plenitude,  tanto  para  encerramento  da  carreira  pelo  tempo  de  serviço
prestado, como também - evidentemente - em relação aos vencimentos.

Da Possibilidade de Revogação dos Atos Administrativos:
Sabe-se que - grosso modo - a revogação de um ato administrativo representa uma

forma  de  sua  extinção,  a  qual  pode  ocorrer  por  razões  de  oportunidade  e
conveniência.

Nesse sentido, aliás, ensina a Súmula 473 do TRF:
“A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;  ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”.

Vê-se,  portanto,  que  é  lícito  à  administração  pública  revogar  um  ato  quando
entender  que,  embora  válido e de  acordo com legislação pertinente,  este não se
harmonize ou não atenda adequadamente ao interesse público.

Em outras palavras, ainda que o ato seja legal e perfeitamente válido sob o aspecto
formal, esse não pode destoar do interesse público.

Há  que  se  lembrar  ainda  que,  por  se  fundamentar  na  oportunidade  e  na
conveniência, a revogação de um ato administrativo é feita pela própria administração
pública, sendo possível, portanto, a reintegração almejada.

Ora,  ao  se  falar  em  oportunidade  e  conveniência,  incontáveis  justificativas  já
surgem, pois o momento atravessado pela Polícia Militar mineira em relação ao seu
deficitário efetivo, bem como a praticidade de se trazer à ativa policiais da reserva
prontos para o trabalho, já são suficientes para tanto. Mesmo assim, esses e outros
aspectos fáticos serão abordados adiante de melhor forma.

Outro ponto-chave do regime jurídico administrativo é o interesse público. Partindo
dessa noção, tem-se que o interesse público é o objetivo único e imprescindível não
só do ato revogatório, mas de todo e qualquer ato administrativo.

Ele  sempre  deverá  ser  visto  adequadamente  inserido  em  um  contexto  social,
político,  econômico,  etc.  Ademais,  muito  embora  prevaleça  sobre  o  interesse
particular,  há que se ressaltar  que o interesse público deve se harmonizar  com o
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direito individual,  pois  muito embora um único indivíduo não represente toda uma
sociedade, ele faz parte dessa sociedade.

Da Existência de Caso Análogo em Outra Unidade da Federação:
Outro  fator  importante  para a  verificação  da  possibilidade de aplicação de uma

norma, bem como sua validade e eficácia é o direito comparado.
Sabe-se,  evidentemente,  que  o  direito  comparado  diz  respeito  a  normas

extranacionais, ou seja, ele busca observar as normas que regulamentam os diversos
ramos do direito em outros países.

Todavia, não parece heresia - para uma melhor apreciação do que aqui se propõe -
buscar exemplos de leis estaduais vigentes em nosso país que venham a tratar do
mesmo assunto, ainda que isso não seja um verdadeiro direito comparado.

E é nos exatos termos da possibilidade de retorno de um militar  após o fim de
mandado eletivo que a Lei nº 7.990, de 2001 (Estatuto do Policial Militar da Bahia),
em seu art. 14, brilhantemente leciona:

Art. 14 - A reversão é o ato pelo qual o Policial Militar retorna ao serviço ativo e
ocorrerá nas seguintes hipóteses:

(...)
II - quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao

mesmo  grau  hierárquico  ocupado  e  mesmo  lugar  que  lhe  competir  na  escala
numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada.

§  1º  -  O  Policial  Militar  revertido  nos  termos  do inciso  II,  deste  artigo,  que  for
promovido, passará a ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo
grau  hierárquico,  sendo  tal  previsão  aplicada,  tão  somente,  à  primeira  promoção
ocorrida após a reversão.

(...)
§ 3º - Na hipótese do inciso II do  caput deste artigo, o retorno ao serviço ativo

deverá  ocorrer  no  primeiro  dia  útil  imediatamente  subsequente  ao  término  do
mandato eletivo.

§ 4º - Não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do Policial
Militar para a inatividade, em razão do exercício de mandato eletivo, e o seu posterior
retorno à corporação, em face do disposto no inciso II deste artigo.
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(...)
§ 6º - Para fins de reversão, prevista no inciso II deste artigo, é obrigatório que o

Policial  Militar  não  tenha  atingido  a  idade  limite  de  60  (sessenta)  anos.”  (grifos
nossos)

A existência de artigo de lei estadual que possibilita o retorno de um militar à função
normal  após o fim de seu mandato eletivo  é  mais  uma prova de que o presente
pedido não configura nenhum absurdo.

É também pela possibilidade já evidenciada pela legislação estadual da Bahia que
mais uma vez pede-se o acolhimento deste pleito.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 52/2013)

Autoriza o governador do Estado a criar o Programa de Estímulo Operacional para
Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o governador do Estado autorizado a criar o Programa de Estímulo

Operacional para Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado.
Art. 2º - O programa de que trata o caput do artigo anterior destina-se a estimular os

policiais militares e bombeiros militares a dedicarem parcela de suas horas livres ao
serviço extraordinário em proveito de atividades finalísticas operacionais prestadas à
própria corporação.

§ 1º - As atividades finalísticas operacionais de que trata esta lei serão definidas por
decreto do Poder Executivo.

§ 2º - Entende-se por serviço extraordinário todo aquele que ultrapasse a jornada
semanal  de  quarenta  horas  de  trabalho,  à  exceção  do  emprego  decorrente  de
condições emergenciais não passíveis de prévio planejamento.

§ 3º - A prestação de serviço extraordinário não poderá ultrapassar quarenta horas
mensais.

Art. 3º - Para fins de gerenciamento do serviço extraordinário, deverá ser criado, no
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âmbito  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  um  banco  de  horas  ou
mecanismo similar.

Art. 4º - O estímulo operacional de que trata esse programa se dará por intermédio
de indenização, calculada pelo resultado do valor-hora normal de trabalho de cada
posto  ou  graduação,  acrescido  de  50% (cinquenta  por  cento)  e  multiplicado  pelo
número de horas extraordinárias.

Parágrafo único - A elaboração da tabela referente aos valores das horas de serviço
extraordinário,  bem  como  a  sua  atualização  quando  dos  reajustes  salariais
concedidos à categoria, ficará a cargo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - As despesas decorrentes da criação deste programa correrão por conta de
dotação orçamentaria própria ou de convênios com outros entes públicos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A motivação é fator fundamental ao desempenho de qualquer atividade

e, obviamente, tal conceito não é diferente para a segurança pública. Aliás, para tais
profissionais,  em  face  dos  níveis  de  risco  e  tensão  a  que  são  rotineiramente
submetidos, a motivação é especialmente importante para a obtenção de níveis de
criminalidade que permitam à sociedade sentir-se, de fato, segura.

Em  que  pese  a  variedade  dos  fatores  motivacionais,  seria  ingênuo  dissociar  a
motivação do pagamento de salários compatíveis e dignos, capazes do atendimento
às necessidades básicas dos profissionais.

Assim,  ante  a  negativa  do  Estado  em  conferir  salários  compatíveis  com  a
responsabilidade  da  atividade  policial,  especialmente  em  Minas  Gerais,  vê-se  o
profissional  forçado  a  buscar  atividades  capazes  de  complementar  sua  renda  e
atender a critérios mínimos de suporte e dignidade para a sua família.

Vista  a  questão  sob  ótica  mais  pragmática,  relacionada  ao  interesse  público  e
institucional, é igualmente correto afirmar que o aumento da complexidade da vida
urbana  e  a  demanda  crescente  por  segurança  exigem,  além  de  diversas  outras
providências, efetivo policial  mais numeroso, cujo atendimento, pelas restrições de
recursos e outros fatores, não se dá em velocidade proporcional à necessidade.
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Os fatos acima sugerem, portanto, medidas no sentido da máxima utilização dos
recursos  já  existentes.  Entretanto,  os  policiais  devem  ter  respeitados  direitos
fundamentais ao descanso e às jornadas humanas de trabalho - ainda que lhes sejam
negados os mesmos direitos concedidos a todos os demais trabalhadores. Chega-se,
portanto, a um impasse - que situa em lados opostos a necessidade da população e
os  direitos  dos  servidores.  Como  solução  paliativa,  capaz  de  permitir  maior
flexibilidade  no  uso  dos  efetivos  já  disponíveis  e  atender,  igualmente,  às
necessidades dos profissionais da segurança, situa-se o programa objeto do presente
projeto de lei.

Atualmente, via de regra, um policial militar trabalha 12 horas e folga 24. Ou seja,
numa semana pode trabalhar até 60 horas ou até 240 horas em um único mês. Isso
sem  considerar  que  é  obrigado,  rotineiramente,  a  prestar  serviço  extraordinário
quando é alegada efetiva necessidade pela corporação, mesmo que em situações
previsíveis e comuns, como em dias de jogos de futebol, feriados prolongados, etc.
Como  a  remuneração  concedida  pelo  Estado  é  insuficiente,  o  policial  ainda  é
obrigado a fazer o conhecido “bico” em suas horas de folga - por pura necessidade.

A submissão  de  policiais  a  rotinas  estressantes  e  desumanas  como a  narrada
desencadeia, entre outros, dois fatores importantes: o desgaste físico e mental e a
priorização da atividade particular em detrimento do serviço na corporação que, na
prática,  passa  a  ser  o  “bico”  -  uma  vez  que  a  primeira  remunera  melhor,
especialmente no âmbito das praças.

Em função desse quadro, que reflete fielmente a realidade do policial  militar  no
Estado  de  Minas  Gerais,  tem  a  proposta  em  tela  a  pretensão  de  estimular  a
dedicação  de  parcela  das  horas  livres  a  serviços  extraordinários  na  própria
corporação.  Nesse  caso,  haveria  maior  controle  quanto  ao  desgaste  e,  o  que  é
importante,  o  profissional  estaria  amparado  durante  o  exercício  da  atividade
extraordinária.

Todos ganham com a implantação dessa medida. A sociedade contará com mais
profissionais e em melhores condições físicas e mentais no policiamento ostensivo e
os próprios policiais, que preservarão suas garantias legais em casos de imprevistos,
fatais ou não, durante o serviço extraordinário - sem falar na possibilidade do uso de
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parte de suas folgas para seu verdadeiro fim, que é o descanso laboral.
Outro  benefício,  certo  e  imensurável  financeiramente,  alcançado  com  a

implementação desse programa é a redução do número de mortes de policiais, tendo
em vista que as tristes estatísticas apontam que mais de 80% das mortes de policiais
militares  ocorrem quando  estão  de  folga,  nos  “bicos”',  quando  deveriam estar  de
descansando.

O pagamento de horas extras a policiais militares já é uma realidade em alguns
estados e questionamentos sobre o tema já chegaram ao Judiciário em muitos deles.

Por exemplo, decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, confirmando decisão de primeira instância, reconhece que
“comprovado o  trabalho  além da jornada normal,  tem o policial  militar  o  direito  a
receber o pagamento das horas extras realizadas, mesmo aquelas que excedem as
40 horas semanais previstas como limite máximo, em decreto limitador”.

Ainda  neste  acórdão,  está  expresso  que  “o  Estado  não  pode  locupletar-se
indevidamente à custa do trabalho alheio sem quebrar o princípio da moralidade”.

Essa é uma tendência nacional que o Estado de Minas Gerais não pode ignorar. Se
o  Estado  alega  dificuldades  para  conceder  remuneração  digna,  universal  e  que
permita  aos  profissionais  da  segurança  pública  sobreviverem  apenas  de  seus
contracheques, esta é uma alternativa emergencial, capaz de ser comportada pelo
orçamento estadual e de atenuar o sofrimento de homens e mulheres que vivem em
verdadeiro regime de guerra e, o que é mais grave, sem reconhecimento salarial ou
moral.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 4.959/2014)

Susta  os  efeitos  de  dispositivos  da  Instrução  Conjunta  de  Corregedoria  nº  01
(ICCPM/BM-01/2014), de 11 de fevereiro de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do art. 5º, § 12, XII, da Instrução Conjunta de
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Corregedoria nº 01 (ICCPM/BM-01/2014), de 11 de fevereiro de 2014.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 11 de fevereiro de 2014.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A medida proposta neste projeto de resolução, referente à sustação de

efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62, XXX, da
Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  poder-dever  desta  Casa  Legislativa
“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites  de delegação legislativa”.  Verificamos que a Instrução Conjunta de
Corregedoria  nº  1,  de  11/2/2014,  que  padroniza  as  atividades  administrativas  e
disciplinares  no  âmbito  da  PMMG  e  CBMMG,  violou  direitos  consagrados  pela
Constituição Federal no seu art. 5º, IV, IX, e no art. 220 e pelo Pacto Internacional de
Direitos  Civis  e  Políticos,  Protocolo  de  São  José da Costa  Rica.  A administração
pública,  através  da  instrução  supracitada,  exorbitou  no  exercício  do  poder
regulamentar quando conceituou, em seu art. 5º:

"§ 12 - (...)
XII  -  referir-se  de  modo  depreciativo  a  outro  militar,  a  autoridade  e  a  ato  da

administração pública”.
A depreciação tem o  sentido  de  diminuição de  valor,  de  desconsideração  e  de

desrespeito para com outro militar (mesmo que subordinado) ou autoridade (qualquer
uma,  mesmo  as  civis).  No  caso  da  depreciação  a  outro  militar,  esta  pode  ser
exteriorizada por qualquer meio, a exemplo da carta anônima, blog, mensagem de e-
mail, SMS, redes sociais ou também oralmente. Em relação a ato da administração
pública,  têm-se como exemplos,  desde  que contenham sentido pejorativo  ou  que
indiquem circunstâncias indevidas, impertinentes ou desproporcionais, as referências
contra a concessão de um reajuste salarial, alterações no plano de carreira, alteração
do  horário  de  expediente,  além  de  mudanças  nas  regras  de  aposentadoria.
Comparando-se a presente transgressão com as do art. 13, incisos I e V, do CEDM,
prevalecerá a mais específica. Ademais, não podem coexistir ambas num mesmo fato
transgressivo.  A  conduta  pode  também  configurar  crimes  previstos  no  CPM  (a
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exemplo dos que recaem contra a Autoridade ou Disciplina Militar e a honra), crime
comum contra a honra, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual.

A  deferida  instrução  inova  também  no  que  tange  aos  direitos  e  garantias
fundamentais, ao direito de expressão, estabelecendo inovação em relação à lei, que
em nenhum momento menciona ou restringe direitos dos militares estaduais. Inova
também em relação ao direito de expressão dos militares.

Conclui-se  que o  Comando da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar
exorbitou na regulamentação e na criação, por meio de instrução de corregedoria, de
nova regra. Ultrapassando, assim, o âmbito de suas funções e colocando em risco a
independência e harmonia entre os poderes, com esta instrução atribui aos militares
do Estado uma mordaça, o direito de não poder se manifestar.

Dessa  forma,  a  instrução  conjunta  inova  em  relação  à  Constituição  Federal  e
demais legislações em vigor,  no que se refere à retirada dos direitos  e garantias
fundamentais dos militares, instituindo assim a Lei da Mordaça.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 4.853/2014)

Revoga o § 2º do art. 17 do Decreto nº 40.455, de 2 de julho de 1999.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica revogado o § 2º do art. 17 do Decreto nº 40.455, de 2 de julho de

1999.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha - Bolsão da Miséria -

estão vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Projeto de responsabilidade de dois
jornalistas  da Inter  TV Grande Minas retrata a realidade da população rural  e  da
urbana residentes nessas regiões. Os jornalistas Délio Pinheiro e Geraldo Humberto
percorreram mais de 2.000km, no extremo Norte de Minas, e puderam conviver, em
diversos municípios, com a maior seca dos últimos 40 anos. Essa experiência vivida
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por  eles  resultou  no  Movimento  Vidas  Áridas,  que se  encontra  documentado em
quarenta fotos, na exposição Fome de Água no Sertão Mineiro, aberta ao público no
Shopping Center de Montes Claros, recentemente. O Movimento Vidas Áridas está se
estendendo a todas as pessoas que nasceram e também àquelas que vieram residir
no Norte de Minas. Nas cidades e nas zonas rurais há falta de água para consumo
humano. Desde o início da estiagem muitos já necessitavam dos carros-pipas.

As  autoridades  devem  assumir  a  responsabilidade  que  lhes  cabe,  no  âmbito
municipal,  estadual  ou  federal,  no  sentido  de  executar  ações  que  possibilitem  o
aproveitamento  das  águas  de  chuvas,  mesmo que  escassas,  através  de  caixas,
barragens, etc.

Outro fator que tem dificultado a vida do produtor rural é a inadimplência com o
Estado e com os Bancos do Nordeste e do Brasil, principalmente.

O  produtor  rural,  apesar  de  honesto  e  trabalhador,  não  consegue  quitar  seus
débitos com o Estado e, em vista disso, é inscrito em dívida ativa, ficando, dessa
forma, impedido de obter a Certidão Negativa de Débito e de exercer qualquer outra
atividade no ramo do comércio ou indústria.

Com suas terras  acabadas por  falta  de chuva ou irrigação,  nada produzem; as
pastagens  se  acabaram  e,  além  disso,  se  encontram  hipotecadas  nos  bancos,
principalmente no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil. Os animais bovinos e
outros que existiam foram vendidos, aos poucos, para a manutenção da família e dos
empregados, quando esses ainda existiam.

Os  produtores  rurais  de  pequeno  porte,  que  viviam  da  renda  da  sua  pequena
propriedade, vivem hoje da aposentadoria de algum familiar ou de cestas básicas.
Estes  já  esqueceram  seus  débitos  com  o  Estado  e  com  os  bancos,  pois  a  sua
preocupação maior é com a manutenção de suas famílias.

Enfim, a falta de chuva e de ações por parte do poder público tem um grande peso
na  vida  desses  cidadãos  de  semblantes  tristes  e  lágrimas  nos  olhos.  Em
consequência disso, surgiu um grande poder, uma coragem imensa de mobilização
para que essa situação se modifique.

Diante  do  exposto  e  com o  objetivo  de  criar  soluções  para  a inclusão social  e
ambiental das pessoas que sofrem com tantas dificuldades, é necessário que não só
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os deputados da região, como também os deputados de outras regiões, se unam em
prol do povo sofrido do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Finalizando, solicito o recebimento do presente projeto, sua tramitação e publicação
na forma regimental,  o  processamento e o indispensável  apoio de nossos nobres
pares para sua inclusão em ordem do dia e final aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira,
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 283/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 357/2011)

Institui a Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica instituída a Semana Estadual  de  Prevenção à Síndrome Alcoólica

Fetal no Estado, a ser realizada na primeira semana de junho.
Art. 2º - Na semana a que se refere o caput do art. 1º, serão realizadas ações de

serviços de saúde com o objetivo de divulgação dos prejuízos causados ao feto pelo
consumo de  álcool  pela  gestante  durante  a  gravidez,  através  da  distribuição  de
material gráfico e da realização de propaganda na mídia televisiva e escrita.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta proposição objetiva chamar a atenção de toda a sociedade e

principalmente  das  gestantes  sobre  o  risco  que  o  consumo de  álcool  durante  a
gestação oferece ao feto.

A ingestão de bebida alcoólica durante a gestação é muito prejudicial à mãe. No
entanto, pouco se fala dos prejuízos que podem ser causados ao feto. Os malefícios
são tão significativos, que não existe uma quantidade mínima pré-estabelecida que
possa ser ingerida sem prejudicar o bebê.

O álcool é uma substância não retida pela placenta, o que faz com que o fígado do
bebê em formação absorva toda a quantidade da substância que foi enviada a ele.
Uma vez absorvida a substância, o fígado leva mais tempo do que o normal para
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efetuar o metabolismo e, portanto, o álcool passará maior tempo no organismo do
bebê em formação.

Os  riscos trazidos  pela  ingestão de álcool  pela gestante são diversos,  entre os
quais está o aborto espontâneo e o parto prematuro.

Já  a  criança  poderá  apresentar  problemas  de  comportamento,  dificuldade  de
crescimento, retardo mental, desfiguração do rosto, baixo peso, além dos sintomas
invisíveis e danos neurológicos permanentes que devem se manifestar com o tempo.
A toda  essa  alteração  da  formação  natural  do  feto  dá-se  o  nome  de  Síndrome
Alcoólica Fetal - SAF -, que é o resultado no feto do consumo de álcool durante a
gravidez. A SAF caracteriza-se pela microcefalia, por dismorfias craniofaciais e por
retardo mental, entre outros sintomas.

Segundo relatório do Instituto de Medicina Americano, entre todas as substâncias
entorpecentes, incluindo a heroína, a cocaína e a maconha, o álcool é a que produz
os mais sérios efeitos neurocomportamentais no feto, tendo por resultado distúrbios
permanentes da função da memória,  do controle  do  impulso  e da capacidade de
julgamento, ao longo da vida da pessoa.

A  grande  preocupação,  no  entanto,  é  com  os  quadros  nos  quais  não  são
observadas  lesões  mais  graves,  mas  sim  discretas  alterações  cerebrais.  Nesses
casos, os problemas serão diagnosticados com o crescimento natural e a chegada da
idade  escolar,  quando  a  criança  se  depara  com  exigências  mais  complexas  que
evidenciam sua imaturidade cerebral e seus distúrbios cognitivos.

Segundo  alguns  autores,  o  álcool  seria  uma  das  principais  causas  de  déficit
neurocognitivo nas crianças em idade escolar.

Esse quadro se caracteriza pelo déficit  de atenção e por distúrbios de conduta,
como a ansiedade e a resistência em absorver regras sociais. Por sua vez, o baixo
rendimento escolar, que causa repetência e evasão escolar comprovadamente é um
dos fatores que favorecem o comportamento antissocial, a delinquência e a adesão
às drogas e ao crime. Como se vê, as consequências são graves.

Tudo  isso  pode  ser  evitado  através  do  trabalho  de  prevenção,  especialmente
necessário no Brasil, que é um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do
mundo. Aqui, a cerveja contém a mesma quantidade de álcool puro por dose-padrão.
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Uma caneca de chope equivale a uma taça de vinho, cachaça ou uísque.
Pelas razões apresentadas, solicitamos o apoio dos nobres colegas à aprovação

desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 284/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.238/2014)
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  aos  integrantes  das
carreiras  que  compõem  os  órgãos  relacionados  no  art.  136  da  Constituição  do
Estado, para aquisição de veículo, nas condições que estabelece.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - aos integrantes
das carreiras que compõem os órgãos relacionados no art. 136 da Constituição do
Estado, para aquisição de veículo.

Art.  2°  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem
necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a conceder isenção

do ICMS aos membros das  forças de  segurança pública  estadual  nas  operações
internas  relacionadas  com  a  aquisição  de  veículos  automotores.  Dessa  maneira,
facilita o acesso ao carro próprio pelos membros das forças de segurança pública do
Estado e lhes resgata a dignidade, pois, em razão de vários fatores, não têm dinheiro
para a compra do tão sonhado veículo.

Como é  de  conhecimento  de  todos,  a  alta  carga  tributária  que  assola  o  povo
brasileiro dificulta muito a compra de veículos e de outros bens industrializados, de
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modo  que  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  pode  contribuir  para  amenizar  esse
problema.

Portanto, a isenção de ICMS de que trata este projeto tem por finalidade tornar o
veículo um pouco mais acessível aos profissionais de segurança pública, diminuindo
o risco de morte desses profissionais, que frequentemente entram em confronto com
criminosos no deslocamento entre sua residência e o local de trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 285/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.858/2011)

Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque Lagoa Seca e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Parque Lagoa Seca, que ficará

subordinado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Parágrafo único - O Parque Lagoa Seca compreenderá a área verde constituída

nas folhas 47 e 54, quadrículas 5.346, 5.345, 5.446 e 5.445, e nas folhas 48 e 55,
quadrícula 5.446, do Anexo II - Mapa de Zoneamento - da Lei nº 9.959, de 20 de julho
de 2010, do Município de Belo Horizonte, com aproximadamente 5.000.000m² (cinco
milhões de metros quadrados).

Art. 2º - A criação do Parque Lagoa Seca tem como pressupostos:
I - viabilizar a manutenção e a proteção de áreas vegetadas contínuas e integradas

à Serra do Curral;
II  -  promover  a  recuperação  ambiental  das  áreas  de  preservação,  incluindo

revegetação, contenção de erosão, despoluição e conservação de encostas havidas
com a exploração mineral ocorrida na região;

III - promover a transformação das grandes áreas vegetadas em um parque público
de caráter perpétuo e aberto ao público, que contribua para a melhoria das condições
de lazer da população, em especial dos moradores da região Centro-Sul do Município
de Belo Horizonte;

IV - assegurar que não ocorram novas expansões urbanas na região.
Art. 3º - A área patrimonial do Parque Lagoa Seca poderá ser acrescida de outras
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áreas, caracterizando-se todas pela inalienabilidade e devendo ficar sob jurisdição e
administração do IEF ou de órgão que vier a substituí-lo no campo da administração
dos parques estaduais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A criação do Parque Lagoa Seca foi uma condição estabelecida pelo

Conselho Municipal  de Meio Ambiente -  Comam - para autorizar as atividades da
Mineradora Lagoa Seca de 2005 a 2012.

Em 2005,  o Comam determinou a recuperação da área pela  Mineradora Lagoa
Seca, após a desativação da mina, com a entrega do parque até 2012. Além de não
ter  apresentado  projeto  até  o  momento,  a  empresa  apresentou  recurso  a  esse
conselho para não ter de cumprir a ordem.

Tendo  em  vista  os  fatos  e  denúncias  que  recebemos  a  respeito  do  assunto,
julgamos por bem apresentar este projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a
criar o Parque Lagoa Seca, situado na região do Belvedere, antecipando a proteção
ambiental de 5.000.000m² de área verde, que irão proporcionar à população belo-
horizontina a melhoria do clima e da qualidade de vida, além de opções de lazer, com
pistas  de  caminhada,  praça  de  esportes  e  dois  lagos,  além  da  possibilidade  de
implantação de trilhas ecológicas, campo de pouso para parapentes e até plataforma
de salto.

-  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 286/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.946/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  implantação  de  ciclovias  às  margens  das
rodovias nos trechos em que cortem áreas urbanas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  as  rodovias  e  os  sistemas

rodoviários - estaduais ou federais, exploradas ou não, sob regime de concessões ou
parcerias público-privadas - conterem ciclovias nos trechos em que cortarem zonas
urbanas.
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§ 1° - Esta lei se aplica às rodovias que forem construídas no Estado a partir de sua
vigência.

§ 2° - Ocorrendo impossibilidade técnica de execução da ciclovia, será tolerada a
implantação  de  ciclofaixa,  caracterizada  como  uma  faixa  especial  de  trânsito
demarcada no acostamento da estrada.

§ 3° - Os órgãos responsáveis pelas rodovias têm o prazo de dois anos a partir da
vigência desta lei para implementar plenamente as medidas previstas.

Art.  2°  -  As  ciclovias  deverão ser  constituídas  de  pista  de  rolamento  destinada
exclusivamente  ao  uso de bicicletas,  separada fisicamente  do  leito  carroçável  da
estrada,  projetada  e  executada de  acordo com as  normas técnicas  pertinentes  e
amplamente sinalizada.

Paragrafo único - Tanto o projeto como a execução da ciclovia deverão considerar a
transposição de obstáculos, tais como rios, lagos, ferrovias e acessos à estrada.

Art. 3º - No caso de ampliações, duplicações ou alterações do traçado de rodovias
já existentes,  assim  como no caso de novas concessões,  a ciclovia  deverá estar
prevista nos projetos.

Art. 4º - O Poder Executivo acompanhará e fiscalizará o cumprimento desta lei por
meio de órgão competente, que exigirá os projetos e a execução dos serviços.

Paragrafo  único  -  O  órgão  competente  do  governo  do  Estado  fará  os  estudos
necessários para garantir o equilíbrio financeiro dos contratos em vigência.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  A  bicicleta  é  uma  importante  ferramenta  de  transporte  e  uma

alternativa saudável e econômica, notadamente para trabalhadores e estudantes.
O transporte por bicicletas é muito comum em Minas Gerais,  tanto nas grandes

como nas pequenas e médias cidades. Sua presença nos centros conurbados e nas
cidades cortadas por rodovia, ou que se desenvolveram ao longo de rodovias, é muito
grande  e  muito  comum.  Os  sistemas  rodoviários  não  preveem  o  uso  desse
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transporte, o que prejudica o ciclista ou coloca-o em grave perigo.
Este  projeto  de  lei,  pensando  no  bem-estar  dos  ciclistas  e  na  segurança  dos

motoristas e usuários da rede rodoviária mineira, torna obrigatória a implantação de
ciclovias ao longo de estradas quando estas cortam a zona urbana dos municípios.

Trata-se de um esforço da sociedade para garantir alternativas de transporte mais
seguras, ecológicas, saudáveis e econômicas.

- 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 287/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 683/2011)

Institui o Dia do Perito Examinador de Trânsito e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Perito Examinador de Trânsito, a ser comemorado,

anualmente, no dia 11 de junho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei  que apresento tem o objetivo de instituir  o Dia do

Perito  Examinador  de  Trânsito,  expressando  o  respeito  e  o  reconhecimento  aos
serviços prestados pelos profissionais que atuam nessa área.

A função  é  exercida  em  cargo  de  confiança,  por  policiais  civis  que  atuam  em
atividades cotidianas em suas unidades policiais e ainda em banca examinadora, em
que, por exigência do Código Nacional de Trânsito, todos os candidatos à obtenção
da carteira nacional de habilitação devem se submeter a exames de avaliação teórica
e prática de direção e condução de veículos automotores. Para a aplicação desses
testes é necessária a avaliação do perito examinador de trânsito.

São  realizados  cerca  de  800  exames  diários  na  capital  mineira,  e,  devido  à
seriedade da contribuição dos examinadores, Minas Gerais é reconhecido no território
nacional por possuir a carteira de habilitação mais confiável.

Diante do exposto, compreendemos ser justa e oportuna esta causa e pedimos aos
nobres deputados desta Casa a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 288/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.027/2011)

Institui a Política Estadual de Bem-Estar de Cães e Gatos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Bem-Estar de Cães e Gatos com o

objetivo  de  estabelecer  parcerias  com  entidades  de  proteção  aos  animais,
organizações  não  governamentais  e  governamentais,  universidades,  empresas
públicas e privadas nacionais ou internacionais e entidades de classe ligadas aos
médicos veterinários, visando a colaborar com a promoção de políticas públicas de
bem-estar de cães e gatos.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Núcleo de Bem-Estar de Cães e
Gatos, que desenvolverá suas ações de forma descentralizada e articulada com a
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 3º - Incumbirá ao Núcleo de Bem-Estar de Cães e Gatos:
I - estabelecer diretrizes e normas para a garantia da aplicação dos preceitos de

bem-estar animal nas atividades que envolvam cães e gatos;
II - atuar de forma integrada com o Centro de Controle de Zoonoses, de modo a

garantir a execução das ações previstas, bem como a assegurar a efetividade e a
eficiência das atividades de controle e prevenção das zoonoses;

III  -  regionalizar  e  descentralizar  os  serviços  de  atendimento  a  cães  e  gatos,
prevendo as formas operacionais de manutenção, reabilitação e recolocação;

IV  -  desenvolver,  de  forma  permanente,  ações  destinadas  à  divulgação  de
informações, à educação e à conscientização sobre guarda responsável;

V -  garantir  a  continuidade das ações e  dos programas previstos  na legislação
vigente e em desenvolvimento no município;

VI - promover ações para a adoção de cães e gatos;
VII - desenvolver ações preventivas do abandono de cães e gatos.
Art.  4º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.
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Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias contados da
data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O projeto  ora  apresentado pretende instituir  a  Política  Estadual  de

Bem-Estar de Cães e Gatos, favorecendo parcerias entre o poder público e entidades
de  proteção  aos  animais,  organizações  não  governamentais  e  governamentais,
universidades, empresas públicas e privadas nacionais ou internacionais e entidades
de classe ligadas aos médicos veterinários, visando a colaborar com a promoção de
políticas públicas de bem-estar de cães e gatos.

O  bem-estar  de  cães  e  gatos  passou  a  ser  uma  preocupação  marcante  da
comunidade mineira. Essa bandeira era erguida apenas em países da Europa e da
América do Norte, mas na atualidade não se aceitam mais a prática de maus-tratos e
a exploração animal.

Nosso projeto pretende exatamente trazer  o  tema à  discussão,  razão pela  qual
esperamos o apoio dos nossos nobres pares.

“Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é
necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais” (Victor Hugo).

-  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 289/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.076/2011)

Institui o Dia Estadual do Aposentado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Aposentado,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 24 de janeiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A apresentação  deste  projeto  é  uma  forma  de  o  Estado  prestar
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concretamente  homenagem  ao  grande  número  de  aposentados  que  tantos  anos
contribuíram sobremaneira para o crescimento da economia mineira.  Muitos deles
ainda participam de atividade que de alguma forma favorece o desenvolvimento do
Estado.

O projeto acompanha a mesma data adotada em nível federal, e esperamos contar
com o apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 290/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.226/2011)

Declara  de  utilidade pública  a  Instituição Adventista  de  Educação  e  Assistência
Social Este Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Adventista de Educação e

Assistência Social Este Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A  Instituição  Adventista  de  Educação  e  Assistência  Social  Este

Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos. Tem por finalidades promover  o ensino integrado em todos os graus e
prestar  assistência  social  em  consonância  com  os  princípios  e  a  filosofia  cristã
adotados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia; dar atenção especial aos jovens, com
o fim de promover entre eles o cultivo das boas ações, dos atos nobres, da honra à
Pátria, do respeito e amor ao País e do temor a Deus, visando à formação do caráter
e ao desenvolvimento de aptidões de civismo e altruísmo.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 291/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.290/2011)

Cria o Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva.
Art. 2º - A criação e a implantação do Parque Estadual José Alencar Gomes da

Silva têm como objetivos:
I  -  preservar  a diversidade de ecossistemas representativos dos remanescentes

naturais da região;
II - proteger a biodiversidade e os aspectos originários da região;
III  -  conservar  a  paisagem  natural,  sua  fauna  e  sua  flora  como  elementos

promotores do ecoturismo e da recreação em contato com a natureza.
Art. 3º - Constituem elementos identificadores e fatores determinantes da criação e

da implantação do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva:
I - natureza exuberante de mata nativa e reservas de fauna e flora;
II - vegetação predominante de cerrado e campo;
III - área de relevante diversidade biótica e fundamental para a proteção ambiental;
IV - espécies nativas do cerrado e do campo;
V  -  remanescente  natural  conservado  em  municípios  de  intenso  processo  de

urbanização.
Art. 4º - O Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva situa-se na área entre o

pontilhão sob a  MG-030,  sentido  Município  de  Nova Lima,  até  o  pontilhão sob a
Avenida do Morro, no mesmo município, compreendendo o trecho do ramal ferroviário
desativado da Mina de Águas Claras, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Belo
Horizonte, na área dos Bairros Belvedere e Vila da Serra, localizados nos Municípios
de Belo Horizonte e Nova Lima, respectivamente.

Art.  5º  -  Sem  prejuízo  das  demais  atribuições  definidas  na  legislação  vigente,
compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a
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coordenação geral do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva e ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, a sua implantação e administração.

§  1º  -  Deverá  ser  criado  o  Conselho  Gestor  do  Parque  Estadual  José Alencar
Gomes da Silva no prazo de um ano contado a partir da data da publicação desta lei.

§ 2º - O IEF submeterá ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e ao
Conselho Gestor do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva, para análise e
aprovação, o plano de manejo do parque no prazo de dois anos contados a partir da
data da publicação desta lei.

Art. 6º - Os recursos necessários à implantação, à administração e à manutenção
do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva serão alocados pelo Estado no
Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária Anual, a partir  do
exercício financeiro seguinte ao da aprovação desta lei.

Art. 7º - Para fins de implantação e manutenção do Parque Estadual José Alencar
Gomes da Silva, o órgão gestor do Sistema Estadual de Unidades de Conservação
da Natureza fica autorizado a constituir parcerias e a firmar convênios com a União,
com  os  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  de  Nova  Lima  e  com  organizações  da
sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, desde que tenham objetivos
afins.

Art.  8º  -  Aplica-se,  subsidiariamente,  no  que  couber,  à  criação,  implantação  e
manutenção do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva e ao uso sustentável
de suas adjacências o disposto na legislação estadual.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Constituição Federal especifica:
“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever  de defendê-lo e preservá-lo para as  presentes e
futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I  -  preservar e restaurar os  processos ecológicos essenciais  e prover  o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas;
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(…)
III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas  somente  através de lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A criação do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva, nos Municípios de Belo
Horizonte  e  de  Nova  Lima,  visa  a  garantir  a  preservação  do  ecossistema e  das
belezas cênicas naturais, a proteger a cobertura vegetal contra o desmatamento, a
evitar  a destruição da natureza e a propiciar a realização de pesquisas e estudos
sobre  biodiversidade,  oferecendo  condições  para  o  turismo  e  a  conscientização
ambiental, além de garantir melhor qualidade de vida aos moradores e visitantes da
região.

Diante  do  exposto,  configurado  o  interesse  público,  a  relevância  científica  e  a
necessidade  de  manter  para  uso  das  populações  locais  uma  área  natural  com
extraordinária diversidade biótica e beleza cênica, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta matéria.

-  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 292/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.370/2011)

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade da realização de exame para  detectar  doenças
cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria, no âmbito
do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os hospitais e as maternidades da rede pública estadual, municipal e

privados  do  Estado  obrigados  a  realizar  exame para  detectar  doenças  cardíacas
congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oximetria.

Parágrafo único - O teste de oximetria será realizado gratuitamente.
Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei implicará em sanções administrativas
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aos hospitais e às maternidades públicas e aos hospitais privados implicará multa de
1.500 (mil e quinhentas) Ufirs.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O objetivo do teste, que mede a concentração de oxigênio no sangue

arterial do bebê, é detectar sinais de doenças cardíacas congênitas, presentes em
cerca de um em cada cento e vinte bebês, segundo dados de um estudo efetuado por
um grupo de médicos americanos e publicado em 22/8/2011, na revista Pediatrics.

Em  alguns  casos,  essas  crianças  precisam  ser  operadas  com  urgência,  daí  a
vantagem  do  diagnóstico  precoce,  afirma  o  neonatologista  Paulo  Nader,  da
Sociedade Brasileira de  Pediatria.  O teste  de oximetria,  que usa uma espécie  de
pulseira  para  medir  a  concentração  de  oxigênio  no  sangue,  é  uma  forma  de
diagnosticar o problema antes da manifestação dos sintomas. Esse procedimento já é
adotado em maternidades americanas, e algumas no Brasil já fazem o exame como
rotina. No Hospital Maternidade de São Luiz, o teste de oximetria de pulso foi adotado
em 2006.

Nesse  hospital,  todos  os  recém-nascidos  com  12  horas  já  são  submetidos  a
oximetria de pulso. Se o valor da saturação do oxigênio for menor do que 95%, o
exame  é  repetido  após  24  horas.  Dados  do  Hospital  Maternidade  de  São  Luiz
informam que são detectados de 10 a 12 casos de cardiopatias em cada mil bebês
nascidos vivos.

As  cardiopatias  congênitas  são  as  mais  graves,  e  o  diagnóstico  precoce  é
importante para programar o tratamento. (Fonte: Folha de S. Paulo).

- 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 293/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.506/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
Formosa, com sede no Município de Januária.

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Formosa, com sede

no  Município  de  Januária,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por
finalidades: promover o desenvolvimento socioeconômico da comunidade integrando
seus  membros  no  mercado  de  trabalho,  se  necessário;  zelar  pela  saúde  dos
membros da comunidade; promover a proteção da família, a valorização da mulher, o
amparo à maternidade, à infância e à velhice; criar programas de apoio e reabilitação
de doentes físicos e mentais; combater a fome e a pobreza, através de projetos que
criem empregos e gerem renda no âmbito dos programas específicos dos governos
municipal,  estadual  e  federal  assumidos  pela  associação  em  benefício  da
comunidade; distribuir alimentos e agasalhos; incentivar o plantio de árvores frutíferas
e  de  hortas  comunitárias  e  o  desenvolvimento  de  programas  agropecuários  que
incluam a distribuição de sementes;  incentivar a agricultura familiar;  e promover a
cultura e o desporto na comunidade.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 294/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.623/2011)

Determina a comunicação, por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde, das
ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Ficam  os  hospitais,  postos  de  saúde  e  clínicas  públicas  ou  privadas,
localizadas no Estado, obrigados a comunicar aos órgãos públicos e a registrar em
um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que tenham sido
atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de
drogas.

§ 1º - A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA -, o conselho
tutelar  da  região  e  os  pais  ou  responsáveis  legais  deverão  ser  imediatamente
informados da ocorrência.

§ 2º - Aos órgãos públicos caberá apurar as circunstâncias dos fatos, estabelecer
responsabilidades pelo ocorrido e decidir as medidas cabíveis de conformidade com a
lei vigente e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Art. 2º - Os conselhos tutelares deverão acompanhar durante um ano a evolução
social, escolar e familiar da criança ou adolescente vitima do consumo excessivo de
álcool ou do uso de drogas, desenvolvendo ações positivas.

Art.  3º  -  A  unidade  médica  que  descumprir  esta  lei  incorrerá  nas  seguintes
penalidades:

I  -  pagamento  de multa  no valor  de  500 Ufirs  (quinhentas Unidades  Fiscais  de
Referência).

II - pagamento de multa no valor de 1.000 (mil) Ufirs, em caso de reincidência.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por finalidade a proteção da criança e do adolescente

vítimas dos excessos do álcool e das drogas e que se encontram desassistidos pelos
pais, responsáveis legais e pelo poder público.

Com  a  implantação  da  obrigatoriedade  dessa  comunicação  pelas  autoridades
competentes, pelos hospitais, clinicas e postos de saúde, é possível identificar mais
facilmente  esses  casos  e  fazer  encaminhamentos  visando  cuidar,  recuperar  e
reintegrar as crianças e os jovens a suas famílias e aos núcleos sociais, devolvendo-
lhes uma vida saudável e produtiva.

Atualmente, com a disseminação das drogas, principalmente o crack, o descontrole



631
____________________________________________________________________________

na venda de bebidas, muitas vezes adquirida por um adulto e repassada ao menor,
além de maus exemplos vindos dos pais, a criança e o adolescente ficam expostos a
situação de risco e vulnerabilidade.

Faz-se  necessária  a  presença  da  autoridade  constituída  para  restabelecer  as
condições  normais  e  dignas  de  vida  para  esses  jovens,  por  meio  de  ações
terapêuticas,  escolares,  esportivas e por  meio  da  reconstrução dos laços afetivos
familiares.

Na verdade a proposta visa promover uma grande mobilização social, envolvendo a
família,  as  entidades  médicas,  as  autoridades  constituídas,  a  escola,  o  Poder
Executivo e o Poder Judiciário, todos juntos unidos, para proteger essa geração de
jovem, futuro do nosso país, contra o mal do século.

Pelo exposto, conto com os meus pares para a aprovação do 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 295/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 704/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares de Sobradinho
e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.

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

de Sobradinho e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação de Agricultores Familiares  de Sobradinho e Região é

uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade a prestação de quaisquer
serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  realização  das  explorações
agropecuárias para melhorar as condições de vida de seus associados. Além disso,
busca a melhoria no convívio da classe, através da integração de seus associados, e
proporcionar aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais,
desportivas e sociais.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
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legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 296/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.758/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Setor 5,
com sede no Município de Santa Luzia.

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

do Setor 5, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  A Associação Comunitária  de  Moradores  do Setor  5,  com sede no

Município  de  Santa  Luzia,  é  uma  instituição  beneficente  e  filantrópica,  sem  fins
lucrativos e sem caráter religioso. Tem por finalidade promover, coordenar, executar,
administrar e incentivar a realização de projetos e iniciativas de assistência social.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente
instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 297/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 791/2011)

Dispõe sobre  a proibição e a substituição das embalagens plásticas à  base de
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polietileno,  polipropileno  e  PET  à  base  de  propileno  utilizadas  para  o
acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido, em todo o território do Estado, o uso de embalagem plástica

à base de polietileno, polipropileno e PET à base de propileno para acondicionamento
de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.

Parágrafo único - A substituição das embalagens plásticas mencionadas no art. 1º
desta lei se dará por embalagens de plástico biodegradáveis.

Art. 2° - Os estabelecimentos industriais terão um prazo de quatro anos para se
adequarem às disposições desta lei.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada para garantir a sua fiel execução.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei  tem como objetivo proibir  o  uso de embalagens

plásticas para condicionamento de cosméticos, gêneros alimentícios e bebidas.
Um dos motivos que nos leva a apresentação desta iniciativa é a certeza de que o

produto a ser proibido tem um substituto a altura: trata-se do plástico biodegradável -
PHB -, obtido a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O produto vem sendo cobiçado
há anos por empresas gigantes de todos os ramos, porque incorpora o alto valor
agregado da ecologia.

O PHB não é exatamente uma novidade científica. As bactérias que biossintetizam
o polímero foram descobertas em 1930. De lá para cá, muitas empresas se lançaram
ao  aperfeiçoamento  da  tecnologia,  utilizando  como  matéria-prima  vegetais  como
beterraba  e  batata,  sendo  posteriormente  substituídos  na  produção  do  plástico
biodegradável, pelo bagaço da cana-de-açúcar em razão de seu menor custo.

O plástico extraído da cana é o PHB (polibeta-hidroxibutirato). Sua resina reproduz
as  características  físicas,  químicas  e  mecânicas  de  quase  todos  os  polímeros
sintéticos  derivados  do  petróleo,  genericamente  chamados  de  plástico,  como  o
polietileno, o polipropileno e o PET, popularizado nas garrafas de refrigerantes.

A tecnologia de produção do bioplástico baseia-se na conversão microbiológica de
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bactérias do gênero Alcaligenes, que consomem a sacarose proveniente da cana-de-
açúcar, transformam parte dela em grânulos intracelulares que são poliésteres (com
propriedades semelhantes aos poliésteres advindos do petróleo) e, após passarem
pelo  processo  de  extração,  separação  e  purificação,  dão  origem  ao  bioplástico.
Através desse processo, são gerados dois tipos de plástico biodegradável: o PHB -
poli-hidroxibutirato (destinado,  principalmente,  à produção de moldes injetados, ou
seja,  artefatos  pequenos,  como utensílios  domésticos,  escolares,  de  uso pessoal,
frascos e embalagens para as indústrias cosméticas e alimentícias) e um copolímero
de PHB/HV - poli-hidroxibutirato/hidroxivalerato (destinado a processos de extrusão
por sopro, utilizados na produção de embalagens grandes, como as de PET).

O novo plástico biodegradável (bioplástico),  feito a partir  do bagaço da cana-de-
açúcar,  uma  matéria  prima  renovável,  decompõe-se  em  cerca  de  100  dias  (em
contato com um ambiente microbiologicamente ativo),  o  que é uma vantagem em
relação aos plásticos convencionais. Em contrapartida, o plástico petroquímico é uma
das matérias-primas mais utilizadas no nosso dia a dia, tornando-se indispensável na
vida das pessoas, presente em todos os momentos e utilizado das mais diversas
formas.  Suas  características  físicas  e  econômicas  ajudaram  a  popularizar  sua
aplicação,  substituindo,  em  alguns  casos,  materiais  como o  vidro  e  madeira.  Em
2002, o consumo per capita de plástico pelos brasileiros foi de 21,7kg, ou seja, cerca
de 3 milhões e 700 mil toneladas. A praticidade desse produto, porém, é proporcional
ao problema ambiental que o seu uso acarreta, já que o plástico petroquímico demora
entre 100 e 400 anos para se decompor. O plástico petroquímico, além de não se
decompor, quando jogado em lixões e aterros, cria uma camada impermeável que
prejudica a decomposição dos materiais  biologicamente degradáveis,  impedindo a
circulação de líquidos e gases.

Como se  não bastassem os  malefícios  causados  pelo  plástico  petroquímico  ao
meio  ambiente,  importante  destacar  que  a  Autoridade  Europeia  de  Segurança
Alimentar sugeriu que fossem modificadas as embalagens de produtos alimentícios
infantis, com receio de que estas pudessem conter agentes cancerígenos.

Empresas  multinacionais  já  estão  demonstrando  interesse  na  substituição  do
plástico petroquímico. A Coca-Cola,  dona do refrigerante mais vendido no mundo,
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quer  empregar  o  plástico  ecológico  nas  tampas  das  garrafas.  O  vasilhame  em
plástico PET é reciclável, mas a tampa contem diferentes materiais, o que dificulta o
reaproveitamento.  Além  da  redução  do  custo,  o  componente  biodegradável  no
refrigerante  mais  vendido  do  planeta  será  um  extraordinário  apelo  de  marketing.
Outro  ramo que emprega grande  quantidade  do plástico  químico  é  o  de  higiene
pessoal e medicamentos.  Por  isso,  empresas como a gigante mundial  Johnson &
Johnson e a Natura, empresa brasileira de cosméticos, vêm cobiçando o PHB desde
o  início  das  pesquisas.  Com  propriedades  mecânicas  semelhantes  ao  do
polipropileno, o PHB se biodegrada na natureza, na pior das hipóteses, em um ano,
depositado-se  em  locais  adequados,  como  os  chamados  ambientes
microbiologicamente ativos (solos,  rios  não degradados,  cursos d’água saudáveis,
aterros sanitários, lodos ativados, biodigestores e usinas de compostagem).

Além de ser totalmente biodegradável - na sua decomposição libera apenas água e
gás carbônico, pois, como já afirmado, o PHB utiliza como matéria-prima o açúcar da
cana (recurso renovável), ao contrário dos plásticos petroquímicos, que utilizam uma
fonte não renovável de matéria-prima e podem demorar entre 100 e 400 anos para
desaparecer completamente.

O PHB, chamado comercialmente de biocycle, pode ser utilizado, entre outros, em
embalagens para alimentos, produtos de higiene e limpeza e farmacêuticos; sacos e
vasilhames para fertilizantes e defensivos; produtos injetados, como brinquedos ou
material  escolar;  na fabricação de garrafas para bebidas.  Espero, com esta breve
explanação, conscientizar os nobres colegas da preeminente necessidade e urgência
de salvaguardar  o meio ambiente,  a saúde de nossos filhos,  a nossa família e o
nosso futuro.

-  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 298/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.900/2012)

Dispõe  sobre  a  criação,  pelo  Poder  Executivo,  de  serviço  telefônico  para  a
orientação sobre gravidez precoce e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  determinada  pelo  Poder  Executivo,  por  meio  da  Secretaria  de
Assistência Social, a criação de serviço telefônico para a orientação sobre gravidez
precoce, no território do Estado, nos termos desta lei.

§  1º  -  Entende-se  como  gravidez  precoce  a  gravidez  na  adolescência,  que  o
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA  -  considera  como  o  período
compreendido entre os doze e os dezoito anos de idade.

§ 2º - O número do telefone a ser divulgado deverá estar sempre acompanhado dos
seguintes dizeres: “Oriente-se sobre a gravidez precoce: ligue ...”.

§ 3º - O número do telefone deverá estar sempre disposto de forma clara, de fácil e
imediata visualização em:

I - todas as unidades da administração pública do Estado, inclusive a Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado;

II - todas as unidades da administração pública do Estado localizadas no território
do Estado;

III - todas as unidades da administração pública da União localizadas no território do
Estado;

IV - quadros de avisos dos edifícios comerciais, de serviços e residenciais;
V - todos os elevadores dos edifícios comerciais, de serviços e residenciais;
VI - painéis internos, envidraçados ou não, dos ônibus das linhas interestaduais;
VII - todas as estações de trem e de metrô.
Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Um dos maiores problemas sociais que enfrentamos hoje é a gravidez

precoce. O aumento desse tipo de gravidez tem sido alarmante. Esse é um drama
que  atinge  muitos  países,  mas  com  repercussão  mais  crítica  nos  menos
desenvolvidos.  Com  isso,  agrava-se  a  situação,  porque  é  nesses  países  que  o
sistema de saúde, o nível de informação e a assistência às adolescentes grávidas
são precários.
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Um dos princípios básicos para evitar tal situação é a informação aos adolescentes
sobre o significado e as consequências desse tipo de gravidez, a fim de evitá-lo.

A  adolescente,  ao  engravidar  de  forma  não  planejada,  muitas  vezes  por
imaturidade, submete-se a riscos extremos, para si e seu filho. Muitas vezes, ela não
dispõe de condições fisiológicas e emocionais para ter uma gestação segura. Isso
pode gerar problemas, entre eles o parto prematuro.

Esse  quadro,  sem  dúvida,  é  um  sério  problema  social,  demandando  medidas
efetivas, que devem abarcar todos os setores, mais particularmente a administração
pública.  Dar  suporte  à  jovem  em situação  de gravidez  precoce  é  uma obrigação
inegável  do  poder  público,  assim  como  promover  de  forma  sistemática  ações
esclarecedoras, com campanhas amplamente difundidas nos meios de comunicação.

Muitas  vezes,  essas  adolescentes,  quando provêm  de  famílias  desestruturadas,
ficam completamente abandonadas e carentes de informações elementares sobre a
gravidez.

Ciente  desse  quadro,  apresento  este  projeto,  cuja  intenção  é  promover  ampla
divulgação, em unidades da administração pública, edifícios comerciais, estações de
trem  e  metrô,  do  serviço  telefônico  criado  para  que  essa  jovem  disponha  de
informações adequadas, para o acompanhamento e possível ajuda em sua gestação.

Entendo  que  a  aprovação  deste  projeto  auxiliará  aquelas  que  se  encontram
socialmente desamparadas, e, com o apoio e a votação favorável dos meus nobres
pares, teremos um grande avanço na nossa sociedade mineira.

- 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 299/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.402/2011)

Altera a 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 - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de:
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I - (...)
XVIII - Veículo não adaptado, de propriedade de representante legal de deficiente e

usado para transporte deste, nos casos de incapacidade física ou mental ou por não
ter atingido a idade mínima para habilitação, excluído o acessório opcional que não
seja equipamento original do veículo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Entre os deficientes físicos e mentais, há os que são privados de terem

uma vida totalmente independente, necessitando de ajuda e dos cuidados de outras
pessoas, sendo que, na maioria das vezes, por força da lei ou decisão judicial, os
seus próprios pais tornam-se os responsáveis legais.

Isso  posto,  a  isenção  deve  ser  estendida  aos  deficientes  que,  dada  a
particularidade de sua deficiência, jamais poderão ser proprietários de veículos. O
mesmo  ocorre  quando  o  portador  de  necessidades  especiais  é  criança  ou
adolescente e os encargos recaem sobre seu representante legal. Na atualidade, a lei
beneficia apenas aqueles cuja deficiência permite que seja proprietário de veículo,
necessitando-se prementemente que os representantes legais também façam jus à
isenção do imposto, que irá beneficiar exclusivamente os deficientes.

- 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 300/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.946/2012)

Institui o Dia da Ecologia Empresarial.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Ecologia Empresarial, a ser celebrado, anualmente,

em 27 de outubro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Ecologia é a ciência que estuda as interações entre os organismos e
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seu ambiente, ou seja, é o estudo científico dos seres vivos e das interações com o
meio ambiente que determinam a sua distribuição. A palavra “ecologia”  significa o
estudo do lugar onde se vive.

Partindo do pressuposto de que no mundo atual o ser humano passa mais de 80%
de seu tempo no ambiente de trabalho e de que o mercado de trabalho é formado por
empresas,  nenhuma  dessas  empresas  ou  instituições  pode  ser  compreendida
somente  como prestadora  de  serviços.  Ao  contrário,  ela  é  peça  fundamental  na
transformação das pessoas que ali exercem sua profissão ou ali são atendidas.

Surge, então, o conceito de ecologia empresarial, que é uma teoria administrativa
que interpreta cada organização como um organismo social vivo.

José  Sintra  Mourão,  nascido  em  27  de  outubro,  foi  o  precursor  dessa  teoria,
implantando tal  conceito na Cemig, juntamente com seu assessor Raul  Marinuzzi,
que posteriormente veio a divulgá-lo nacionalmente.

Raul Marinuzzi afirma que o princípio para a ecologia empresarial é simples: para
chegar  à  otimização  da  organização,  deve-se  proporcionar  ao  funcionário  a
oportunidade de que ele “se realize, ao realizar”, ou seja, ao executar suas tarefas.
Um  dos  princípios  filosóficos  da  ecologia  empresarial  é  a  necessidade  de  um
conhecimento abalizado de pessoas, tarefas e ambiência - ambiente físico associado
ao clima psicológico - que compõem cada organização.

Entre os diversos livros de Raul  Marinuzzi,  podemos citar  Ecologia empresarial:
novo conceito de sistemas de recursos humanos e Ser integral, cujo foco é a pessoa
à luz da ecologia empresarial. A base da ecologia empresarial é o aproveitamento do
potencial humano, o qual só se torna possível por meio da criação de uma ambiência
que  propicie  a  plena  manifestação  de  cada  colaborador,  como  um  ser  humano
integral, formado por componentes biológicos, intelectuais, sociais e espirituais.

Assim  sendo,  considero de  suma importância o  reconhecimento do conceito de
ecologia empresarial, na forma da criação de um dia comemorativo específico para
ele.

Com  o  intuito  de  prestar  homenagem  ao  seu  precursor,  sugere-se  como  data
comemorativa o dia 27 de outubro.
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-  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 301/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.461/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  realização  de  ecocardiograma  nos  recém-
nascidos portadores de síndrome de Down e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todas as crianças recém-nascidas portadoras de síndrome de Down no

Estado devem ser submetidas a ecocardiograma.
Art. 2º - Fica garantida a realização do exame de que trata o art. 1º em todos os

estabelecimentos de saúde públicos ou privados credenciados ao Sistema Único de
Saúde - SUS -, mediante prescrição médica previamente autorizada pelo gestor.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  cargo  do
orçamento anual do Estado.

Parágrafo  único  -  O  exame  de  trata  esta  lei  não  fará  parte  da  cota  única
preexistente de realização do SUS e receberá novo aporte financeiro, autorizado, se
necessário, crédito suplementar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A incidência das doenças cardíacas congênitas na população geral é

menor que 1%. Essa associação chega a 50% nas crianças com síndrome de Down,
representando as principais causas de morbimortalidade nos primeiros anos de vida.

A importância da avaliação cardiológica precoce nas crianças com essa síndrome
baseia-se  na  necessidade  de  diagnóstico  neonatal  das  doenças  cardíacas  e  do
encaminhamento seguro para o serviço de estimulação e habilitação, composto por
fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional.

A história  familiar  e  gestacional,  os  antecedentes  da  criança e  o exame clínico
detalhado, realizado por profissional experiente, são as bases da investigação clínica,
que  deve  sempre  ser  complementada  com  exames  de  imagem,  como
ecocardiograma colorido.
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Entre as cardiopatias, as que cursam com hiperfluxo pulmonar (desvio do sangue
da circulação sistêmica para a pulmonar através de um defeito anatômico congênito)
merecem atenção especial, pois podem evoluir com hipertensão pulmonar, condição
clínica que impacta muito negativamente na sobrevida de crianças, principalmente as
com síndrome de Down. A literatura recente preconiza que essas doenças devem ser
abordadas  cirurgicamente  no  primeiro  ano  de  vida,  preferencialmente  ainda  no
primeiro semestre.

É  importante  destacar  que  o  ecocardiograma  é  o  mais  indicado,  pois  detecta
problemas  anatômicos,  como a  comunicação  interventricular  -  CIV  -,  fato  muitas
vezes não detectado pelo eletrocardiograma e pela ausculta.

Diante do exposto, pedimos o apoio a esta iniciativa parlamentar, que significa vida
para essas crianças especiais.

- 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 302/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.596/2011)

Altera o art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, que dispõe sobre a
identificação  dos  estudantes  do  Sistema  Educacional  de  Ensino  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, fica acrescido dos

seguintes parágrafos:
“§ 1º  -  Fica criado o Cadastro  Estadual  dos Estudantes -  CEE -,  no âmbito da

Secretaria de Estado de Educação, que conterá os dados dos alunos regularmente
matriculados,  devendo  as  escolas  da  rede  pública  e  privada  promover  sua
atualização, na forma do regulamento.

§ 2º - As associações e agremiações estudantis deverão ser credenciadas junto ao
CEE para acessar as informações nele contidas e efetuar a regular expedição das
carteiras de identificação dos estudantes.

§ 3º - Os estabelecimentos de entretenimento e os promotores de eventos culturais,
esportivos e de lazer do Estado terão acesso ao CEE para verificação, via internet, da
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veracidade das carteiras apresentadas, tanto para a venda do ingresso, que conterá a
certificação digital, quanto para o acesso do estudante.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  inserção,  na  Lei  nº  6.689,  de

14/11/1975, do Cadastro Estadual dos Estudantes - CEE -, que funcionará no âmbito
da Secretaria Estadual de Educação com o objetivo de coibir as fraudes e clonagens
de carteiras estudantis, permitindo aos estudantes maior comodidade e segurança no
acesso aos estabelecimentos de entretenimento e aos eventos culturais, esportivos e
de lazer do Estado.

A falsificação da carteira de estudante é um problema extremamente grave, pois os
estelionatários,  além  de  clonarem  as  carteiras  estudantis,  estão  falsificando
declarações  escolares,  boletos  bancários  relativos  a  mensalidades,  carimbos
escolares e assinatura de diretores de escolas. Diante de tais fatos, os estudantes
têm sido prejudicados,  pois  sofrem constrangimentos em alguns estabelecimentos
que exigem a apresentação de diversos documentos, diante da falta de credibilidade
da carteira estudantil.

Portanto, a proposta deste projeto de lei é fazer com que as escolas da rede pública
e privada alimentem o cadastro com os dados relativos aos estudantes e, juntamente
com as associações e agremiações estudantis credenciadas, acessem tal cadastro
antes da emissão das carteiras estudantis, sem a exigência de documentos, que já
constarão  no  CEE em  formato  digital.  Os  estabelecimentos  conveniados  também
terão  acesso  ao  CEE  via  internet,  para  fins  de  verificação,  uma  vez  que  o
comprovante  de  meia  entrada conterá  a certificação  digital  para  comprovação  da
veracidade da carteira de estudante. Além disso, o atendente dos estabelecimentos
poderá  conferir  os  dados  básicos  do  estudante  que  apresentou  a  carteira,
visualizando facilmente  os  documentos  constantes do  cadastro,  tendo em  vista  a
existência de internet nos guichês, em virtude da larga utilização de cartões de crédito
pelos clientes.
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Considerando a matéria de relevância, contamos com o apoio de nossos nobres
pares para a sua aprovação.

- 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 303/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.965/2012)

Regula a ornitocultura no Estado, dispõe sobre sua fiscalização e controle e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.  1º  -  As  atividades  de  criação,  reprodução,  comercialização,  manutenção,

treinamento,  exposição,  transporte,  transferências,  aquisição,  guarda,  depósito,
utilização e realização de torneios envolvendo avifauna silvestre regem-se no Estado
por esta lei.

§  1º  -  O  Estado  é  o  único  ente  federativo  competente  para  o  licenciamento
ambiental de criadouros de avifauna silvestre nos limites do seu território, nos termos
do art. 8º, XIX, e 13, §1º, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

§ 2º  -  O objeto do licenciamento ambiental  abarca todas as etapas relativas às
atividades  de  criação,  reprodução,  comercialização,  manutenção,  treinamento,
exposição,  transporte,  transferências,  aquisição,  guarda,  depósito,  utilização  e
realização de torneios.

§ 3º - Para os efeitos desta lei considera-se:
I - avifauna silvestre: termo que compreende e abrange a avifauna silvestre nativa e

a avifauna silvestre exótica, nos termos seguintes:
a)  avifauna silvestre exótica:  espécimes de aves pertencentes às  espécies  cuja

distribuição  geográfica  original  não  inclui  o  território  brasileiro  ou  que  foram  nele
introduzidas pelo  homem ou espontaneamente,  em ambiente natural,  inclusive  as
espécies asselvajadas;

b)  avifauna  silvestre  nativa:  espécimes  pertencentes  às  espécies  nativas  ou



644
____________________________________________________________________________

migratórias, aquáticas ou terrestres, de ocorrência natural em território brasileiro ou
em águas jurisdicionais brasileiras;

II - espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre
si, capazes de originar descendentes férteis;

III - espécime: indivíduo ou parte dele, vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer
fase de seu desenvolvimento;

IV - espécime selvagem: o indivíduo de espécie integrante da avifauna silvestre que
tenha tido o nascimento e parte do seu ciclo biológico em ambiente natural;

V - espécime doméstico: o indivíduo de espécie integrante da avifauna silvestre que
tenha tido o nascimento e parte do seu ciclo biológico em ambiente artificial,  sob
manejo controlado;

VI - ave de estimação: espécime proveniente de reprodução sexuada de espécies
da  avifauna  silvestre,  nascido  em  criadouro  de  avifauna  silvestre  legalmente
estabelecido,  mantido  em  ambiente  domiciliar,  sem  finalidade  de  abate,  de
reprodução ou de uso científico e laboratorial;

VII  -  espécime matriz:  espécime selvagem ou doméstico  integrante  da  avifauna
silvestre,  que se  destina  à  manutenção  ou  reprodução  em domesticidade para  a
produção de outras matrizes, reprodutores ou animais de estimação;

VIII - espécime para abate: espécime da avifauna silvestre, reproduzido sob manejo
controlado, para a produção de partes, produtos e subprodutos da avifauna silvestre,
mediante abate;

IX  -  identificação  individual:  sistema  de  individualização  de  espécimes,  pela
conjugação de anilhamento,  sexagem, genotipagem ou outros  procedimentos  não
invasivos compatíveis com os princípios desta lei;

X  -  termo  de  cooperação  técnica:  ato  administrativo  negocial  em  que  a
administração  pública  estadual  e  um  ou  mais  criadouros  estaduais  de  avifauna
silvestre  acordam  conjugar  esforços  para  o  êxito  de  programas  ambientais
específicos;

XI - sistema diferenciado de marcação individual: Anilhamento em aço inoxidável
anodizado e demais dispositivos antifraude para identificação individual de espécimes
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não passíveis  de  comércio ou  destinados a programas de reintrodução,  conforme
Termo de Cooperação Técnica;

XII - ação fiscal ambiental: toda diligência conduzida pelas autoridades da Polícia
Militar de Meio Ambiente do Estado, com ou sem colaboração interinstitucional, com o
objetivo de orientar  o manejo,  proteger  espécimes e sua reprodução,  preservar  a
avifauna silvestre e seu habitat, fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e
punir as infrações ambientais;

XIII - parte ou produto da avifauna silvestre: pedaço ou fração de um elemento de
origem animal, que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua característica,
forma ou propriedade primária, como por exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura,
ovo, asa, pena, pluma, osso, sangue, glândula, entre outros;

XIV - subproduto da fauna silvestre: pedaço ou fração de um elemento de origem
animal  beneficiado  a  ponto  de  alterar  sua  característica,  forma  ou  propriedades
primárias;

XV - criadouro científico para fins de conservação: todo empreendimento autorizado
pela autoridade ambiental estadual, pessoa jurídica, vinculado a planos de manejos
reconhecidos,  coordenados ou autorizados pelo órgão ambiental competente,  com
finalidade de: criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre nativa
em domesticidade para fins de realizar e subsidiar programas de conservação;

XVI - criadouro científico para fins de pesquisa: todo empreendimento autorizado
pela  autoridade  ambiental  estadual,  somente  de  pessoa  jurídica,  vinculado  à
instituição de pesquisa ou de ensino e pesquisa oficiais,  com finalidade de:  criar,
recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de
realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão;

XVII  -  estabelecimento  comercial  da  fauna  silvestre:  todo  empreendimento
autorizado  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  de  pessoa  jurídica  ou
microempreendedor  individual,  com  finalidade  de  alienar  animais  vivos  ou  suas
penas, procedentes de criadouros de avifauna silvestre autorizados nos termos desta
lei;

XVIII - sistema de rastreamento de avifauna: ambiente virtual de rastreamento e
controle de espécimes, disponível na rede mundial de computadores, apto a registrar
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todos os fatos jurídicos relevantes atinentes à criação de avifauna silvestre;
XIX -  licença de criação,  uso e manejo:  ato administrativo  emitido pelo Instituto

Mineiro  de  Agropecuária  competente  que permite  o  manejo  e  o  uso  da avifauna
silvestre, na forma desta lei;

XX  -  projeto  de  conservação:  projeto  cientifico  com  finalidade  de  conservação
elaborado,  obrigatoriamente,  com  introdução,  referencial  teórico,  justificativa,
objetivos, metodologia, cronograma de execução, orçamento detalhado e referências
bibliográficas;

XXI  -  evadidos:  espécimes  domésticos  que,  por  caso  fortuito  ou  força  maior,
escapam do criadouro de avifauna silvestre que seja seu legítimo proprietário e, por
seu  caráter  doméstico,  manifestam  comportamento  antrópico  e  tendem  a  se
aproximar de outros espécimes domésticos;

XXII - ornitocultor: agente econômico que desempenha a atividade de reprodução
de espécimes da avifauna silvestre por meio de manejo em domesticidade.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DA AVIFAUNA SILVESTRE

Seção I
Dos Princípios de Proteção à Avifauna Silvestre

Art. 2º - Constituem princípios gerais de proteção à avifauna silvestre, amparáveis
pelo direito de petição às autoridades administrativas estaduais e por mandado de
segurança, não excludentes dos previstos na Constituição Federal, na Constituição
do Estado e da Lei Complementar:

I - a razoabilidade e a proporcionalidade motivadas;
II - a reprodução em domesticidade de qualquer espécie da avifauna silvestre;
III - a propriedade privada;
IV - o melhoramento genético não transgênico;
V - o respeito à integridade física do espécime;
VI - o incentivo e o amparo institucional do Estado;
VII - a preservação da máxima biodiversidade;
VIII - a integração da preservação simultânea da avifauna e da flora;
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IX  -  a  mútua  colaboração  entre  administração  pública,  criadouros  de  avifauna
silvestre e organizações sociais;

X - o combate à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes selvagens e
ao  tráfico  intermunicipal,  interestadual  e  internacional  de  espécies  da  avifauna
silvestre.

Seção II
Do Amparo Jurídico à Reprodução das Espécies

Art. 3º - A reprodução sob manejo controlado, na forma desta lei, é considerada:
I - colaboração cívica relevante à conservação da biodiversidade;
II - ferramenta de combate à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes

selvagens e ao tráfico intermunicipal, interestadual e internacional;
III - mecanismo de geração de emprego, renda e inclusão social.
§  1º  -  A  constatação  de  reprodução  de  espécimes  sob  manejo  controlado,

independentemente da legalidade da aquisição das matrizes ou de seu registro na
forma do art. 17 desta lei, torna-os espécimes imunes à apreensão e dá o direito ao
mantenedor de:

I - celebrar termo de ajustamento de conduta, sem imposição de penalidades;
II - requerer o licenciamento dos indivíduos nascidos em domesticidade, mediante o

pagamento dos tributos estaduais incidentes;
III - pagar o ICMS conforme pauta de valores, referente à entrada desacobertada do

espécime no plantel, com exclusão de penalidades de caráter isolado e moratório.
§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos espécimes oriundos de

roubo, furto ou de captura em áreas de proteção ambiental.
§ 3º - Para os fins do § 2º deste artigo, a presença de anilha inviolável de aço, no

diâmetro idôneo, somada à prova técnica de compatibilidade genética do espécime
com  os  seus  ancestrais  em  linha  reta,  em  primeiro  grau,  gera  a  presunção  de
nascimento do espécime no próprio criadouro.

§ 4º - Não se admitirá a cobertura de fêmeas com menos de dez meses de idade,
salvo,  para  cada  espécime,  mediante  laudo  veterinário  atestando  que  a  fêmea
pertence a espécie em que, naturalmente, segundo a literatura técnica o início de
postura se dá com idade inferior.
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§  5º  -  Nenhum  espécime  será  perturbado,  apreendido,  removido  ou  deslocado
durante os períodos de acasalamento, nidificação, postura, incubação e cria, podendo
a  autoridade  ambiental  estadual  adotar  todos  os  procedimentos  cautelares  de
controle e impor regime especial de fiscalização ambiental, nos termos desta lei.

§ 6º - A restrição à entrada e saída de espécimes em um criadouro de avifauna
silvestre, na forma de regime especial de fiscalização ambiental ou de embargo, não
veda o direito à reprodução dos espécimes nele presentes e nem afeta a legalidade
da sua progênie, salvo previsão expressa em contrário desta lei.

§ 7º - Os criadouros de avifauna silvestre deverão direcionar, dentro dos critérios
previstos nesta lei, a seleção genética das espécies por ele reproduzidas com vistas
ao seu melhoramento contínuo, incentivando e mantendo padrões que diferenciem os
espécimes por ele reproduzidos dos espécimes obteníveis a partir da captura ilícita.

§ 8º - Por proteção à integridade física compreendem-se:
I - a observância dos padrões zoosanitários exigidos pela legislação aplicável;
II - o banimento de rinhas ou qualquer procedimento que implique contato físico de

indivíduos da mesma espécie em um mesmo recinto de contenção, não recomendado
por profissional veterinário tecnicamente habilitado;

III - a vedação de permanência de espécimes de espécies distintas em um mesmo
recinto  de  contenção,  permitidos  o  uso  de  ama-seca  de  espécies  distintas,  a
hibridação  para  a  promoção  de  heterose  e  a  simulação  de  bandos  mistos,  nos
períodos de descanso reprodutivo;

IV-  o  emprego  dos  procedimentos  de  contenção  recomendados  pela  literatura
técnica;

V -  o dever  de proporcionar  ao espécime tratamento veterinário por profissional
tecnicamente habilitado;

VI - a vedação de amputações não determinadas como procedimento terapêutico
por profissional veterinário habilitado;

VI - a adequação dos recintos de criação aos termos desta lei.
§  9º  -  O  Estado  garantirá  apoio  interdisciplinar  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Estado de Fazenda, da Secretaria de
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Estado de Desenvolvimento Econômico, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e das universidades estaduais ao fomento dos criadouros de avifauna silvestre.

§ 10 - É dever de todo criadouro de avifauna silvestre colaborar com a preservação
da avifauna silvestre buscando a reprodução de espécies de menor valor econômico,
especialmente  daqueles  onde  a  perda  de  habitat  seja  apontada  pela  literatura
especializada como ameaça à sua sobrevivência.

§ 11 - As políticas públicas do Estado considerarão, nos projetos de recuperação de
áreas  degradadas,  a  inclusão  de  espécies  da  flora  do  Estado  capazes  de  gerar
suporte para a avifauna estadual durante todo seu ciclo biológico ou parte dele.

§ 12 - Os criadouros de avifauna silvestre que simularem a reprodução de espécies
como instrumento de apoio à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes
selvagens e ao tráfico intermunicipal,  interestadual e internacional  de espécies da
avifauna silvestre, independentemente da responsabilidade criminal de seus titulares,
responsáveis e prepostos, terão sua licença cassada, vedada a sua reabilitação por
prazo não inferior a cinco anos, garantidos o devido processo legal e a ampla defesa
técnica.

Art. 4º - Os espécimes nascidos em criadouros de avifauna silvestre autorizados
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, individualmente identificados nos termos desta
lei,  acobertados  por  documento  fiscal  idôneo,  consideram-se  bens  móveis,  nos
termos do art. 82 do Código Civil, de propriedade privada do adquirente.

§  1º  -  A  posse  em  ambiente  doméstico  de  espécimes  da  avifauna  silvestre
adquiridos com documento fiscal idôneo, nos termos da legislação tributária estadual,
independerá de licença da autoridade ambiental estadual, porém é condicionada à
conservação  do  documento  fiscal  respectivo  durante  toda  a  vida  do  espécime,
independentemente da ocorrência de decadência tributária.

§  2º  -  O  espécime  nascido  em  criadouros  de  avifauna  silvestre  é  considerado
mercadoria para os fins desta lei e da aplicação da legislação tributária estadual.

§ 3º  - Na hipótese de entrada ou saída de espécimes enquadrados no § 2º  do
“caput” deste artigo, a falta de licença prévia da autoridade estadual competente e as
irregularidades  administrativas  do  criadouro  de  avifauna  silvestre  não
descaracterizam a ocorrência do fato gerador do ICMS.

§ 4º - Toda a progênie descendente por reprodução sexuada de dois indivíduos
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enquadrados nos termos do “caput” deste artigo é considerada propriedade privada
do adquirente originário, vedado o confisco.

§ 5º - O Estado não violará o direito de propriedade privada do titular do direito de
propriedade dos espécimes na hipótese do disposto no “caput” deste artigo.

§  6º  -  Em caso de necessidades  específicas  de  programas de reintrodução de
espécies “in situ” ou de programas de conservação “ex situ” financiados pelo Estado,
de acordo com termo de cooperação técnica, todo criadouro poderá ser requisitado a
contribuir, sem ônus para o Estado, com um percentual de até 5% (cinco por cento)
dos indivíduos nascidos no criadouro, os quais receberão sistema diferenciado de
marcação individual, observando-se que:

I - a requisição far-se-á com prévia antecedência de trinta dias contados do início do
período reprodutivo da espécie;

II  -  Os atos  de  requisição e  de  destinação de que trata  o “caput”  deverão ser
pormenorizadamente motivados, indicando expressamente o projeto e o número de
espécimes por espécie necessários e ainda ser subscritos pelo Secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

III - Os espécimes destinados a atender ao pedido de requisição serão identificados
com anilhas de aço inoxidável anodizado, fornecidas pelo Estado.

IV -  Caberá ao criadouro de avifauna silvestre anilhar  filhotes  das matrizes que
escolher,  dentre  os  espécimes  saudáveis  de  melhor  estamina,  atendendo  às
determinações constantes do ato de requisição relacionadas à espécie e ao sexo dos
espécimes necessários.

§ 7º - Visando a disponibilização voluntária, o criadouro de avifauna silvestre poderá
espontaneamente  cadastrar  espécimes  de  sua  criação,  indicando  quantidade  por
espécie no Registro Estadual de Avifauna - REA -, objetivando apoiar programas de
reintrodução conduzidos ou aprovados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Seção I
Da competência da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento



651
____________________________________________________________________________

Art. 5º - Compete privativamente à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

I - expedir normas complementares para a fiel execução desta lei e de seu decreto
regulamentar;

II - propor políticas públicas para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais
de criação de avifauna silvestre;

III - articular a cooperação técnica entre as universidades estaduais, a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o Instituto Estadual
de Florestas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e os criadouros
de avifauna silvestre;

IV - conceder a licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre.
Seção II

Da competência da Polícia Militar de Meio Ambiente
Art. 6º - Compete privativamente à Polícia Militar de Meio Ambiente:
I - fiscalizar:
a) a regularidade jurídica de criadouros de avifauna silvestre no Estado, ressalvada

a competência específica dos Auditores  Fiscais  de  Tributos  Estaduais  em matéria
tributária;

b)  espécimes,  anilhas,  criadouros  de  avifauna  silvestre  e  documentos  a  eles
pertinentes;

II - coordenar ações de inteligência no combate à biopirataria, à depredação dos
estoques  de  espécimes  selvagens  e  ao  tráfico  intermunicipal,  interestadual  e
internacional de espécies da avifauna silvestre;

III - aplicar penalidades por infração à legislação ambiental aplicável.
Seção III

Da competência do Instituto Mineiro de Agropecuária
Art. 7º - Compete privativamente ao Instituto Mineiro de Agropecuária:
I - expedir a licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre
II - fiscalizar:
a)  a regularidade zoosanitária  dos plantéis dos criadouros de avifauna silvestre,

seus produtos e subprodutos;
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b)  a  adequação  das  estruturas  físicas  e  dos  procedimentos  de  manejo  dos
criadouros de avifauna silvestre à legislação estadual aplicável:

III - aplicar penalidades por infração à legislação zoosanitária aplicável.
Seção IV

Da competência da Secretaria de Estado de Fazenda
Art. 8º - As competências da Secretaria de Estado de Fazenda e das autoridades

fiscais são as definidas pela legislação tributária.
Seção V

Dos Balizamentos do Poder de Fiscalizar
Art.  9º  -  As  autoridades  policiais  militares,  ambientais,  sanitárias  e  fiscais  são

competentes para fiscalizar o cumprimento dos termos desta lei na forma dos arts. 5º
a 8º desta lei.

Art. 10 - As ações de vistoria ou de fiscalização poderão ocorrer a qualquer tempo,
independentemente  de  prévio  aviso,  objetivando-se  constatar  a  observância  à
legislação  vigente,  obrigando-se  o  criador  a  não  opor  obstáculos,  ressalvadas  a
observância das garantias constitucionais e das garantias consagradas por esta lei.

§ 1º - Sem prejuízo dos demais direitos e garantias estatuídos pela Constituição
Federal,  pela  Constituição  do  Estado  e  por  esta  lei,  a  autoridade  fiscalizadora
observará os direitos e as garantias:

I - de inviolabilidade do domicílio, na forma do art. 5º, XI, da Constituição Federal;
II - da propriedade privada, nos termos do art. 5, XXII, da Constituição Federal;
III - de liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, XV, da Constituição Federal;
IV - de reunião em locais abertos ao público, independente de autorização prévia da

autoridade, nos termos do art. 5º, XVI, da Constituição Federal.
§  2º  -  A  exigência  da  observância  dos  direitos  e  garantias  individuais

constitucionalmente assegurados não configura embaraço à fiscalização.
§ 3º - O auto de infração lavrado com infração aos direitos e garantias de que trata

o §1º deste artigo é nulo para todos os fins de direito.
§ 4º - O disposto neste artigo interpretar-se-á em consonância com o disposto no

art.  195  do  Código  Tributário  Nacional  quanto  às  competências  específicas  das
autoridades fiscais.
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Art.  11  -  Nenhuma  contenção  ou  remoção  de  matrizes  será  feita  durante  os
períodos de acasalamento e reprodução.

Art. 12 - O criadouro deverá solicitar vistoria semestral em seu estabelecimento,
mediante o pagamento da taxa de expediente, segundo o disposto no subitem 1.2, do
item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

Seção VI
Do Dever de Assistência e Orientação

Art.  13 -  O servidor  público estadual deverá prestar assistência ao criadouro de
avifauna silvestre a fim de promover o ajustamento de sua conduta aos termos da
legislação aplicável.

§ 1º - As meras irregularidades cadastrais,  tipográficas ou similares deverão ser
retificadas  pelo  servidor  público  estadual,  civil  ou  militar,  de  ofício  ou  mediante
requerimento do interessado.

§ 2º - Somente após primeira ação educativa, devidamente formalizada, é lícita a
aplicação de penalidades, excetuados os casos de veementes indícios de tráfico ou
crueldade contra animais, hipóteses em que a autuação é obrigatória para o agente
público, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 3º - Nas vistorias é dever do agente observar os procedimentos de contenção
recomendados  pelo  Conselho  de  Medicina  Veterinária,  sob  pena  de  nulidade
insanável da ação administrativa e de caracterização de dolo do agente fiscalizador
em caso de danos.

Art.  14  -  O  produtor  rural  e  seu  responsável  veterinário  prestarão  assistência
integral e irrestrita ao agente fiscalizador, civil ou militar.

Seção VII
Da Imunidade à Apreensão

Art.  15  -  A  constatação  de  reprodução  de  espécimes  em  domesticidade,
independentemente da legalidade da aquisição das matrizes, descaracteriza o ilícito
ambiental, torna-os espécimes imunes a apreensão e dá o direito ao mantenedor de:

I - celebrar termo de ajustamento de conduta, sem imposição de penalidades;
II  -  requerer  o  licenciamento  dos  indivíduos  nascidos  em  cativeiro,  mediante  o
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pagamento dos tributos estaduais incidentes;
III - pagar o ICMS conforme pauta de valores, referente à entrada desacobertada do

espécime no plantel, com exclusão de penalidades de caráter isolado e moratório.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos espécimes oriundos de furto ou de

captura em áreas sob proteção ambiental.
§ 2º - O criadouro de avifauna silvestre que fizer uso do benefício de que trata este

artigo  sujeitar-se-á  a  vistorias  trimestrais,  com  seu  ônus  referente  à  taxa  de
expediente, segundo o disposto no subitem 1.2, do item 1 da Tabela A, a que se
refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975, durante o período de
doze meses, a contar da constatação, após o qual retornará à sistemática de vistorias
semestrais.

§ 3º - A imunidade de apreensão inclui a progênie nascida em domesticidade e os
seus genitores.

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Seção I
Do Registro Estadual de Avifauna

Art. 16 - Para o controle de espécies reproduzidas e mantidas por criadouros de
avifauna silvestre no Estado, fica criado o REA, na forma desta lei.

Art. 17 - O REA é um ambiente virtual de rastreamento e controle de espécimes.
§ 1º - O REA estará disponível na rede mundial de computadores através da página

de serviços “on-line” do IMA no endereço http://www.ima.mg.gov.br.
§ 2º - O REA manterá registro virtual:
I - de cada criadouro de avifauna silvestre no Estado, informando:
a) por inscrição estadual de produtor rural pessoa física ou por CNPJ:
1) localização
2) espécies e subespécies criadas;
3) profissional veterinário responsável;
4)  profissional  zootécnico  responsável,  nos  empreendimentos  destinados  à

produção de espécimes para abate;
b) por espécime:
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1) sua espécie e subespécie;
2) a numeração de sua anilha de identificação;
3) as referências de seus genitores;
4) sua data de nascimento;
5) seu dialeto de canto, no caso de aves canoras;
6) as premiações obtidas em certames promovidos dentro dos critérios desta lei;
7) ocorrência de fuga sem retorno voluntário;
8) ocorrência de roubo ou furto;
9) número de ovos em postura, percentual de eclosão e comportamento parental;
10) saídas especiais, nos termos do art. 82 desta lei;
11) sua data de óbito.
§  3º  -  A implantação de dados no REA será  feita  pelos  próprios  criadouros de

avifauna silvestre, sob conferência posterior da Polícia Militar de Meio Ambiente do
Estado de Minas Gerais, conforme dispuser regulamento, devendo o criadouro zelar
por sua atualização pontual, a qual, salvo previsão em contrário desta lei, deverá dar-
se em até cinco dias contados da ocorrência do fato ou e sua ciência.

§ 4º - A inserção de dados no REA será feita mediante a utilização de certificado
digital.

§ 5º - Sem prejuízo da caracterização de estelionato, a inserção dolosa de dados
falsos no REA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta lei.

§  6º  -  O  criadouro  licenciado  nos  termos  desta  lei  poderá  requerer,  para
manutenção da heterose e promoção da variabilidade genética, através de pedido
formulado pelo próprio REA, a doação de espécimes apreendidos pela Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, que gerará a lista de destinações prioritárias, cujo acesso
será de natureza aberta ao público.

§ 7º - Todas as apreensões de espécimes, identificados por anilhamento ou não,
serão  mencionadas  no  REA,  sendo  o  dever  de  inserção  de  dados  no  REA
incumbência da autoridade responsável pela apreensão.

§ 8º - O REA terá mecanismo automático de conversão de nomes populares em
seu correspondente nome científico, segundo os critérios taxonômicos vigentes.
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Seção II
Dos Documentos Fiscais

Art. 18 - A nota fiscal de produtor rural, a nota avulsa de produtor rural e a nota
fiscal  são  documentos  fiscais  idôneos  para  comprovar  a  regular  aquisição  e  a
propriedade do espécime em quaisquer deles individuado.

§ 1º - Considera-se desacobertado de documento fiscal, para todos os fins legais, o
espécime acobertado por documento fiscal emitido em nome de outra pessoa natural
ou jurídica que não o legítimo proprietário.

§ 2º - A simples entrega, pelo adquirente originário ao adquirente superveniente, do
primeiro  documento  fiscal,  não  acoberta  as  sucessivas  saídas  de  um  mesmo
espécime para fins fiscais, mas implica prova de justo título e boa fé do adquirente
superveniente, para os fins desta lei.

§ 3º - Para cada transferência de propriedade de um espécime deverá haver um
documento fiscal previamente emitido.

Art.  19  -  A autoridade  fiscal  pode  colocar  sob  regime  especial  de  controle  os
criatórios de avifauna estadual que se dedicarem à reprodução de:

I ) Icteridae:
a) corrupião (Icterus jamacaii);
b) pássaro-preto (Gnorimopsar chopi);
II) Saltator:
a) trinca-ferro (Saltator similis);
III) Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba;
IV - Ramphastidae.
Parágrafo único - A implantação do regime especial de controle não tem natureza

de sanção punitiva.
CAPÍTULO V

DAS CATEGORIAS DOS CRIADOUROS DE AVIFAUNA SILVESTRE
Seção I

Da Livre Iniciativa de Manejo da Avifauna Silvestre
Art. 20 - Toda pessoa natural ou jurídica poderá criar, recriar, reproduzir, comprar e
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vender espécimes vivos da avifauna silvestre, mediante licença emitida pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária, na forma desta lei.

Seção II
Do Produtor Rural Pessoa Física

Art. 21 - A pessoa natural que pretenda reproduzir e comercializar espécimes da
avifauna  silvestre,  sem  organizar-se  sob  a  forma  de  pessoa  jurídica,  poderá
cadastrar-se como produtor rural  pessoa física perante a Secretaria de Estado da
Fazenda, na forma da legislação tributária estadual em vigor.

§ 1º - Aplicar-se-á ao produtor rural pessoa física de avifauna silvestre o tratamento
tributário simplificado e diferenciado concedido aos demais produtores rurais.

§ 2º - A simples posse em ambiente doméstico de espécimes da avifauna silvestre
adquiridos com documento fiscal idôneo, nos termos da legislação tributária estadual,
não obriga o seu possuidor ao cadastramento como produtor rural pessoa física.

§  3º  -  A inscrição  prévia  como produtor  rural  pessoa  física  é  condição  para  a
concessão de licença pela autoridade ambiental estadual.

§ 4º - Poderão ser cadastrados como cotitulares da inscrição os ascendentes e o
cônjuge  ou  companheiro  do  titular,  os  filhos  do  titular  e  respectivos  cônjuges  ou
companheiros,  maiores  de  dezesseis  anos  e  efetivamente  integrados  no  mesmo
núcleo familiar e que desenvolvem atividades de criação de espécimes da avifauna
silvestre em regime de economia familiar,  sendo a responsabilidade de adições e
exclusões privativa do titular.

§ 5°  -  Mediante  requerimento do interessado e a critério  do Fisco, poderão ser
autorizados o cadastramento e a inscrição distintos para um mesmo imóvel de área
contínua,  quando  houver  setores  de  produção  isolados,  situados  em  áreas
delimitadas e com acessos independentes.

Seção III
Do Microempreendedor Individual

Art. 22 - A pessoa natural que pretenda reproduzir e comercializar espécimes da
avifauna  silvestre  destinados  a  serem  animais  de  estimação  poderá,
alternativamente,  optar  pela  exploração  da  atividade  como  microempreendedor
individual, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.

§ 1º -  A inscrição prévia como microempreendedor individual  é condição para a
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concessão de licença pela autoridade ambiental estadual.
§ 2º  -  O enquadramento  na  Classificação Nacional  de  Atividades Econômicas -

CNAE - dar-se-á na subclasse 0159-8/02.
Seção IV

Das Sociedades Empresárias
Art. 23 - À pessoa jurídica que pretender reproduzir e comercializar espécimes da

avifauna silvestre aplicar-se-ão as normas gerais previstas para os contribuintes de
ICMS do Estado.

Parágrafo  único  -  A  pessoa  jurídica  manterá  em  arquivo,  para  exibição  às
autoridades  fiscais  e  ambientais,  os  documentos  fiscais  de  origem  das  matrizes
classificáveis contabilmente como ativo permanente.

Seção V
Dos criadouros científicos

Art.  24 -  A pessoa jurídica regularmente constituída,  sem fins  lucrativos,  poderá
obter  o  licenciamento  de  criadouros  científicos,  com  fins  de  conservação  ou  de
pesquisa.

§  1º  -  Os  espécimes  reproduzidos  em  criadouros  científicos  são  considerados
coisas fora do comércio, insusceptíveis de circulação econômica.

§  2º  -  Excepcionalmente  se  admitirá  a  venda  ou  permuta  de  espécimes
reproduzidos em estabelecimentos de criadouros científicos:

I - a venda, em caso de existência de excedentes por êxito reprodutivo, atestados
por laudo da autoridade ambiental estadual;

II - a permuta, para promoção da heterose e manutenção da variabilidade genética.
§ 3º - Não é vedado o pareamento de espécimes, facultado o deslocamento de

espécimes entre criadouros científicos, mediante escolta da Polícia Militar  de Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO VI
DA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPÉCIMES

Seção I
Do Anilhamento

Art. 25 - Todo espécime da avifauna silvestre deverá ter sua individuação mediante
anilhamento, a ser procedido até o décimo dia após a eclosão do espécime.
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§  1º  -  Para  os  efeitos  desta  lei  as  espécies  são  divididas  em  grupos,
independentemente de proximidade filogenética, em função da média intraespecífica
do seu tarso para efeito de anilhamento, em:

I - passeriformes:
a) grupo 1, com anilha de diâmetro interno de 2,3 mm;
b) grupo 2, com anilha de diâmetro interno de 2,5 mm;
c) grupo 3, com anilha de diâmetro interno de 2,6 mm;
d) grupo 4, com anilha de diâmetro interno de 2,8 mm;
e) grupo 5, com anilha de diâmetro interno de 3,0 mm;
f) grupo 6, com anilha de diâmetro interno de 3,5 mm;
g) grupo 7, com anilha de diâmetro interno de 4,0 mm;
h) grupo 8, com anilha de diâmetro interno superior a 4,0 mm;
II - não passeriformes:
a) grupo 11, com anilha de diâmetro interno determinado por laudo zootécnico, de

acordo  com  a  biometria  do  tarso  da  espécie,  de  forma  que  esta  não  possa  ser
retirada do espécime adulto sem violação de sua integridade.

§ 1º - As anilhas serão confeccionadas por conta e ordem do criadouro, às suas
expensas, observando-se que:

I  -  seu  pedido  deverá  ser  feito  diretamente  pelo  criadouro  ao  estabelecimento
produtor até o último dia útil do mês de julho do ano calendário e registrado no REA;

II - sua aquisição deverá ser acobertada por nota fiscal eletrônica, que considerará
o criadouro de avifauna silvestre como consumidor final;

III  -  sua entrega deverá ocorrer  até o último dia útil  do mês de agosto do ano
calendário.

§ 2º - As anilhas do criadouro de avifauna silvestre devem estar na posse deste, em
seu estabelecimento de criação e devem ser controladas por registro específico no
REA, sendo vedadas a permuta, a doação, a cessão temporária ou definitiva, a venda
ou qualquer forma de transferência de sua posse ou propriedade, sob pena de multa.

§ 3º - A nota fiscal eletrônica, além dos requisitos previstos na legislação tributária,
indicará os números de cada uma das anilhas confeccionadas e os seus respectivos
diâmetros interno e externo.
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§  4º  -  Havendo  confecção  com  números  seriados,  faculta-se  a  indicação  da
numeração da anilha inicial e da anilha final, para cada classe.

§ 5º - As anilhas deverão ser confeccionadas em peça única de aço inoxidável ou
cerâmica, com os diâmetros internos indicados no Anexo X, sem bordas ou arestas
cortantes,  rebarbas ou deformidades que possam ameaçar a integridade física do
espécime quando do anilhamento.

§ 6º  -  O diâmetro interno considerará  as medidas médias do tarso da espécie,
cientificamente registradas e um adicional de 5% (cinco por cento) para comportar as
variações intraespecíficas e, se a seleção genética produzir espécimes domésticos
com tarso de diâmetro médio maior que o registrado na literatura científica sobre a
espécie, o criadouro poderá requerer autorização específica para produção de anilhas
com  diâmetro  interno  superior  aos  previstos  nesta  lei,  mediante  requerimento
instruído:

I - com laudo técnico fornecido por professor universitário de Biologia, em exercício
como  professor  em  universidade  estadual  ou  por  equipes  de  pesquisa  dessas
mesmas universidades;

II - com resultado laudo de inspeção requerido pelo criadouro de avifauna silvestre
à  autoridade  ambiental  estadual,  em  que  conste  que,  do  exame das  matrizes,  o
diâmetro interno é exíguo, colocando o espécime em situação de risco de prejuízo
para a irrigação sanguínea, constrição dos tendões ou das placas epiteliais.

§ 7º - O aumento de diâmetro interno requerido na forma do parágrafo anterior não
pode ser  tal  que permita  a  inserção  da  anilha  de  identificação em  um espécime
adulto.

§ 8º - O anilhamento deverá ser feito sempre no tarso direito dos espécimes.
Art. 26 - Cada anilha conterá um código alfanumérico de doze dígitos, dispostos em

3 linhas.
§ 1º - Os dois primeiros dígitos, em algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9

(nove),  dispostos  em  linha  na  parte  superior  da  anilha,  indicarão  o  ano  de
anilhamento.

§ 2º - O produtor de anilhas pode confeccionar anilhas indicando, nos dois primeiros
dígitos  de  que  trata  o  parágrafo  anterior,  o  ano  de  sua  produção  ou  o  ano
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imediatamente seguinte à sua produção, verificado de acordo com a data de emissão
da nota fiscal eletrônica de saída.

§ 3º  -  Os seis campos seguintes,  dispostos em linha na parte média da anilha
conterão  quatro  letras  maiúsculas  do  alfabeto,  variando  de  A  até  Z,  que
corresponderão às iniciais do criadouro ou do nome da pessoa natural e dois dígitos,
em algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9 (nove), serão dígitos de controle.

§  4º  -  Os quatro  campos  finais,  dispostos  em linha na parte inferior  da  anilha,
conterão uma letra maiúscula do alfabeto, variando de A até Z e mais três dígitos, em
algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9 (nove), serão dígitos de controle, para a
identificação do espécime.

§ 5º - As anilhas indicarão ainda seu diâmetro interno em milímetros.
Art. 27 - As anilhas poderão ser recobertas por tinta solúvel em água, da cor mais

próxima possível à do tarso do espécime filhote a ser anilhado, para minimizar o risco
de debicagem.

Art.  28 - As anilhas não utilizadas dentro do ano seguinte ao de sua confecção
deverão ser inutilizadas pelo criadouro adquirente, sob pena de multa.

Art. 29 - A reutilização de anilhas de espécimes mortos caracteriza fraude e, sem
prejuízo das sanções criminais, sujeita-se à imposição as penalidades previstas nesta
lei.

§ 1º - Em caso de óbito o proprietário do espécime deverá registrar no REA, no
prazo de até quarenta e oito horas da constatação do óbito, comunicação sobre o
fato, sob pena de multa.

§ 2º -  Em caso de suspeita de patologia contagiosa com potencial  epidêmico o
profissional  veterinário  responsável  comunicará  a  ocorrência  imediatamente  às
autoridades sanitárias para a adoção das medidas de controle, sob pena de multa.

§ 3º - A ocorrência sucessiva de mais de cinco óbitos no espaço de um ano de
espécimes adultos,  por  doença decorrente de manejo incorreto ou negligência do
criadouro de avifauna silvestre, atestada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária ou
pela autoridade policial militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado, sujeita o
criadouro ao pagamento de multa.

Art. 30 - Em caso de fuga, o criadouro de avifauna silvestre envidará todos os meios
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para a recuperação do espécime e, em caso de frustração de suas diligências, deverá
registrar  no REA, no prazo de até quarenta e oito horas da constatação da fuga,
comunicação do fato, sob pena de multa.

§ 1º - A licença poderá ser cassada em caso de fuga reiterada, considerando-se
fuga reiterada de espécimes a fuga de mais de cinco espécimes no mês-calendário.

§ 2º - Todo aquele que apreender, receber ou tiver a posse de espécime registrado
no  REA  como  evadido  deverá,  através  do  número  da  anilha  de  identificação,
identificar o legítimo proprietário em até cinco dias e, às expensas deste, providenciar
a devolução do espécime.

§ 3º - O condicionamento da devolução do espécime ao pagamento de qualquer
soma  em  dinheiro,  ressalvado  o  ressarcimento  das  despesas  comprovadas  por
documento fiscal idôneo, configura o crime previsto no art. 158 do Código Penal.

§ 4º - A manutenção de espécime registrado no REA como escapado por outrem
que  não o  legítimo proprietário  configura  o  crime previsto  no  art.  168 do Código
Penal, salvo se na condição de fiel depositário.

§  5º  -  Sendo  impossível  a  restituição  do  espécime ao  legítimo  proprietário  por
qualquer razão de direito, o espécime deverá ser encaminhado à Polícia Militar de
Meio Ambiente, que, após consulta ao REA, depositará o espécime sob a guarda do
seu apresentante ou, em caso de recusa deste, ao requerente de matrizes na forma
do art. 60, II desta lei.

Art.  31  -  Em  caso  de  roubo  ou  furto  o  criadouro  de  avifauna  silvestre  deverá
imediatamente após a sua constatação, registrar comunicação sobre o fato no REA e
requerer a lavratura de boletim de ocorrência - BO - à autoridade policial, que conterá
entre outros dados, o número da anilha do espécime, a qual será incluída no rol de
identificação de espécimes furtados, sob pena de multa.

§  1º  -  Uma via  do  BO deverá  ser  arquivada  pelo  requerente,  para  exibição  à
autoridade ambiental estadual, quando por esta requisitada.

§ 2º - A Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais coordenará o
repasse  das  informações  sobre  roubo  ou  furto  de  espécimes  à  Polícia  Militar
Rodoviária do Estado, à Polícia Civil  do Estado, ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda como forma de combate
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ao tráfico ilícito de avifauna e à sonegação fiscal.
§ 3º - Constatado o transporte, movimentação ou negócio envolvendo o espécime

cujo roubo ou furto for registrado no REA, as autoridades estaduais, no âmbito de
suas competências:

I - convocarão a autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente, que apreenderá
cautelarmente o espécime e o depositará sob a guarda de depositário idôneo;

II - rastrearão o legítimo proprietário do espécime, para sua devolução imediata, às
expensas deste;

III -  autuarão o transportador ou o detentor do espécime na forma da legislação
tributária estadual.

§ 4º - A falsa comunicação de roubo ou furto de espécime constitui o crime tipificado
no art. 340 do Código Penal.

§ 5º - O legítimo proprietário deve imediatamente registrar no REA a recuperação
do espécime, não se aplicando, após a atualização da informação, o disposto no §3º
deste artigo.

Seção II
Da Sexagem e Genotipagem

Art.  32  -  O  criadouro  de  avifauna  silvestre  deverá,  nas  espécies  que  não
manifestam dimorfismo sexual, providenciar a sexagem do espécime antes de sua
saída do estabelecimento, sob pena de multa.

Art. 33 - Manifestando-se induvidosamente o dimorfismo sexual antes da saída do
espécime, a sexagem do espécime é dispensável, porém deverá ser mencionado o
sexo do espécime no documento fiscal acobertador.

Art.  34  -  A  genotipagem  será  procedida,  a  expensas  do  criadouro,  para  a
determinação da filiação real do espécime, antes de sua alienação:

I  -  A  critério  do  adquirente,  com  coleta  de  material  antes  da  saída  física  do
criadouro, na hipótese das espécies que sejam melhoradas geneticamente para fins
de aperfeiçoamento de canto e aumento de estamina, tais como:

a) curió, Sporophila (Oryzoborus) angolensis e suas subespécies;
b) bicudo, Sporophila (Oryzoborus) maximiliani e suas subespécies;
c) canário-da-terra, Sicalis flaveola e suas subespécies;
d) coleiro, Sporophila caerulescens;
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e) baiano, Sporophila nigricollis;
f) trinca-ferro verdadeiro, Saltator similis;
II  - obrigatoriamente, antes da alienação do espécime, no caso das espécies de

baixos  êxitos  reprodutivos  cientificamente  noticiados  ou  historicamente  vítimas  do
tráfico de ovos ou filhotes recém nascidos, de:

a) Icteridae:
1) corrupião, Icterus jamacaii;
2) pássaro-preto, Gnorimopsar chopi;
b) Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba;
c) Ramphastidae.
§ 1º - Os resultados da genotipagem na hipótese do disposto no inciso II do “caput”

serão arquivados em boa ordem pelo criadouro e serão apresentados à autoridade
ambiental sempre que requisitados.

§ 2º - É vedada a saída de espécimes das espécies indicadas no inciso II do “caput”
sem a prévia disponibilidade do resultado da genotipagem do espécime e dos laudos
de paternidade, sob pena de multa.

§  3º  -  Em  caso  de  indícios  de  fraude  a  autoridade  ambiental  estadual  poderá
requerer a genotipagem, por amostragem, de qualquer espécime e seus genitores.

Seção III
Do Registro de Controle Genealógico

Art. 35 - Como elemento auxiliar de identificação, as entidades representativas dos
criadouros  de  avifauna  silvestre  do  Estado  iniciarão,  conjuntamente,  o  registro
genealógico da raça das espécies indicadas no inciso I do “caput” do art. 44.

§ 1º - O registro se tornará obrigatório dois anos após a entrada em vigor desta lei,
independentemente de regulamentação.

§ 2º - O certificado de registro genealógico é documento de exibição obrigatória
para a inscrição em qualquer certame realizado no território do Estado a partir de dois
anos após a entrada em vigor desta lei, independentemente de regulamentação.

CAPÍTULO VII
DA SELEÇÃO GENÉTICA

Art. 36 - É admissível a seleção genética para fins de:
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I - canto;
II - estamina;
III - cor;
IV - porte;
V - conformação;
VI - índole.
Art. 37 - Não se admitirá manipulação genética de espécimes de avifauna silvestre,

que consista na alteração de seu genoma por métodos laboratoriais, físicos, químicos
ou fisioquímicos que impliquem a desconstrução ou a reconstrução da cadeia de DNA
da espécie.

§ 1º - Não se considera manipulação genética, sendo livre para todos os fins desta
lei, a seleção de genótipos recessivos ou codominantes por simples cruza, bem como
seleção de mutações naturais da espécie.

§ 2º - É permitida a seleção para manifestação de albinismo, leucismo, melanismo
ou qualquer forma de esquizocroísmo.

§ 3º - Não é vedada a fixação de quaisquer mutações naturalmente ocorridas, não
se considerando a sua fixação como manipulação genética.

§  4º  -  São  vedados  quaisquer  procedimentos  de  indução  de  mutações,
especialmente o emprego de agentes teratogênicos.

Art. 38 - O cruzamento interespecífico somente poderá ser feito para aumento da
variabilidade genética e promoção da heterose, quando autorizado pela autoridade
ambiental estadual.

Art. 39 - A seleção genética deverá ser preferencialmente direcionada conforme os
padrões de raça estabelecidos para cada um dos critérios indicados nas alíneas do
art. 36.

Art.  40  -  As  entidades  representativas  dos  criadouros  de  avifauna  silvestre  do
Estado definirão,  conjuntamente,  padrões  públicos  e  objetivos  de  julgamento  dos
critérios indicados nas alíneas do art. 46.

CAPÍTULO VIII
DO CANTO

Art. 41 - Consideram-se integrantes do patrimônio imaterial do Estado os dialetos
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de canto da avifauna silvestre existentes em seu território.
Parágrafo único - O Estado incentivará a pesquisa e o registro público dos dialetos

de canto.
Art. 42 - É vedada a soltura de espécime reproduzido por criadouros estaduais cujo

canto  divergir  do  manifestado  pelos  espécimes  selvagens  de  mesma espécie  no
território do Estado.

Parágrafo único - A análise de divergência será feita por meio de comparação de
fonogramas, quando a divergência não for ostensiva.

Art. 43 - É vedado:
I - ensinar, por qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie o canto pertencente a

outra espécie;
II - permitir a aprendizagem, por qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie do

canto pertencente a outra espécie.
Parágrafo único - Não se presume infração ao disposto na alínea “b” deste artigo a

manifestação espontânea de incorporação de cantos, pios ou quaisquer vocalizações
por espécies em relação às quais haja referência científica de imitação em ambiente
natural.

Art. 44 - É permitida a especificação de canto novo, nos termos do art. 1269 do
Código Civil, mediante a:

I - combinação de trechos de cantos de indivíduos de uma mesma espécie;
II - alteração de andamento, intensidade e tonalidade.
Art. 45 - São permitidos:
I - o emprego de gravações de cantos para o ensinamento da progênie do mesmo

ou de outro espécime, inclusive dos cantos especificados na forma do art. 44;
II - o emprego de cabines de isolamento acústico para o ensinamento de filhotes já

sexados, respeitados os limites de decibéis, tamanhos internos mínimos, ventilação,
controle  da  umidade  interna  e  o  tempo  de  audição  diária  recomendados  por
profissional veterinário.

Art. 46 - O treinamento de canto de um espécime aprendiz, sempre que possível,
deverá ser feito mediante a utilização de um espécime mestre adulto.

Art.  47  -  As  entidades  representativas  dos  criadouros  de  avifauna  silvestre  do
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Estado  definirão,  conjuntamente,  padrões  públicos  e  objetivos  de  julgamento  de
canto.

Art.  48  -  O  julgamento  de  canto  somente  será  permitido  aos  juízes  de  canto
credenciados por entidade representativa de caráter nacional.

CAPÍTULO IX
DAS ENTIDADES ASSOCIATIVAS, TORNEIOS, EXPOSIÇÕES E ASSEMELHADOS

Art. 49 - Ninguém é ou será obrigado a associar-se ou a permanecer associado em
associações ornitofílicas.

§ 1º  -  As entidades associativas  de que trata  este artigo têm legitimidade para
representar seus filiados perante a administração pública estadual.

§ 2º - As entidades associativas de que trata este artigo deverão registrar-se junto à
Secretaria  de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  encaminhando ao
escritório  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  de  sua  circunscrição  requerimento
instruído com os seguintes documentos:

I - cópia autenticada de seu ato constitutivo ou estatuto;
II -  cópia autenticada da ata de eleição e posse de seus dirigentes ou de outro

documento que demonstre a regularidade de sua representação;
III - cópia autenticada do documento oficial de identificação com foto, do CPF e de

comprovante de residência, do mês atual ou do mês anterior, do responsável legal
pela respectiva entidade;

IV - balancete dos três últimos anos ou desde a data de sua fundação, caso tenha
menos de três anos de funcionamento;

V - alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão municipal ou distrital
onde a entidade tenha sede.

§  3º  -  As  entidades  de  que  trata  este  artigo  deverão  entregar  anualmente  à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a relação com nome e
CPF de seus associados e, sendo requeridas, as demais informações cadastrais que
possuir sobre eles.

§ 4º  - As entidades de que trata este artigo deverão comunicar  à Secretaria de
Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  no  prazo  de  trinta  dias,  as
alterações  que  ocorrerem  em  seus  atos  constitutivos,  quaisquer  modificações
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relacionadas a seu endereço de funcionamento, bem como mudanças na composição
de seus órgãos diretivos e em sua representação legal,  instruindo tal comunicado
com cópia dos respectivos documentos comprobatórios.

Art. 50 - Os torneios e as exposições são instrumentos de demonstração de seleção
genética.

Art. 51 - A realização de torneios independe de aprovação, na qualidade de livre
exercício de reunião pacífica, garantido pelo art.  5º,  XVI,  da Constituição Federal,
porém  é  dever  do  promotor  do  evento  informar,  sob  pena  de  multa,  com  a
antecedência  mínima  de  quinze  dias,  ao  escritório  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária de sua circunscrição sua realização.

§ 1º - Os torneios, as exposições e os eventos envolvendo avifauna silvestre terão
apoio institucional do Estado se organizados e promovidos por entidades ornitofílicas
devidamente  cadastradas  na  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento.

§ 2º - Todo evento, seja qual for a sua denominação, onde forem exibidos mais de
dois  espécimes  da  avifauna  silvestre,  deverá  ser  previamente  comunicado,  por
escrito,  pelo  promotor  do  evento,  à  autoridade  militar  da  Polícia  Militar  de  Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais, com antecedência mínima de quarenta e oito
horas, sob pena de multa.

§  3º  -  A comunicação  poderá  dar-se  por  meio  de  protocolo  de  informação  do
agendamento de reuniões periódicas.

§ 4º - Será de inteira responsabilidade dos organizadores do torneio atender às
exigências de segurança e alvarás de liberação do evento, quando for o caso.

§ 5º - Os torneios e exposições devem ser realizados em locais adequados, com
condições  básicas  de  higiene,  bem  arejados  e  devidamente  protegidos  de
intempéries, devendo estar sob a responsabilidade técnica de um médico veterinário
responsável,  que deverá estar presente durante todo o evento e não poderão ter
início antes da presença da autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente.

§  6º  -  Só  poderão  participar  de  torneios  e  exposições  no  Estado  espécimes
individualizados com anilha inviolável de aço, acobertados por nota fiscal eletrônica e
que  demonstrem  absoluta  integridade  física,  sem  qualquer  evidência  de  lesão,
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amputação,  fratura,  uso  de  substâncias  proibidas  ou  maus-tratos,  ficando  sob  a
responsabilidade da entidade organizadora do evento a homologação da inscrição
dos criadores participantes.

§ 3º - Excepcionalmente admitir-se-á a participação de espécimes com anilhas de
clubes ou federações  ou confeccionadas com outros  materiais  que não aço,  que
somente poderão participar de torneios até 31 de dezembro de 2016.

§ 7º - Somente será permitida a presença, no local do evento, de espécimes, de
qualquer sexo, com idade igual ou superior a três meses.

§ 8º - Os espécimes presentes no evento deverão estar acompanhados do legítimo
proprietário e devem obrigatoriamente constar do REA.

§ 9º -  Poderão participar de torneios  e exposições no Estado de Minas Gerais,
espécimes provenientes de outros Estados:

a) acobertados por documento fiscal, com suspensão de incidência do ICMS, na
forma da legislação tributária do Estado de origem;

b) acobertados por guia de transporte animal.
§ 9º - No local ou recinto destinado à realização de prova, apenas poderão estar

presentes  espécimes  devidamente  inscritos  na  respectiva  modalidade  que  ali  se
realizará e seus acompanhantes.

§  10  -  É  proibida  a  permanência  de  espécime  não  inscrito  no  torneio,  como
participante ou acompanhante, na área delimitada para circulação dos visitantes que
estiver sob controle da organização, demarcada na forma do §18 do artigo 62 desta
lei.

§ 11 - As autoridades ambientais estaduais civis e militares deverão ser convocadas
previamente para estarem presentes no espaço interno dos recintos onde ocorrerem
torneios e exposições.

§ 12 - À autoridade ambiental militar de mais alta patente presente no evento é
garantido o assento à mesa em todas as solenidades de abertura e encerramento de
torneios e exposições.

§ 13 - Caso seja necessária a conferência física de anilhas, esta se fará quando da
conclusão do certame, ao fim dos julgamentos do espécime.

§ 14 - Na hipótese do disposto no parágrafo anterior:
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I - a contenção do espécime far-se-á pelo seu proprietário;
II - é vedado retirar do recinto o espécime cuja inspeção a autoridade ambiental

estadual determinar, salvo por autorização escrita desta;
III  -  a  conferência da natureza do metal  da anilha poderá feita  por  magneto de

pequeno porte;
IV - a conferência do diâmetro da anilha far-se-á por medida através de paquímetro

digital aferido pelo INMETRO;
V  -  o  proprietário  do  espécime  tem  o  direito  de  filmar  e  fotografar  todo  o

procedimento de conferência.
§  15  -  Não  poderá  inscrever-se  como  participante  de  torneios  e  exposições  a

pessoa natural  ou  jurídica em situação fiscal  irregular  com a Fazenda Pública do
Estado.

§ 16 - É proibida a realização de eventos com exibição de espécimes da avifauna
silvestre:

I - ao ar livre, sem abrigo contra a excessiva exposição à luz solar direta ou às
intempéries;

II - em recintos sem climatização do ambiente ou, na falta de climatização, cuja
temperatura interna seja inferior a 22° Celsius ou superior a 36,5° Celsius.

§  17  -  A critério  dos  organizadores,  os  criadores  comerciais  de  passeriformes
poderão expor à venda, no local dos eventos, o produto de sua respectiva criação e
outras mercadorias, acompanhados de respectiva nota fiscal de saída ou trânsito,
observado o disposto na legislação tributária, hipótese em que será convocada com a
mesma antecedência de que trata o §2º deste artigo, a presença da fiscalização da
Secretaria de Estado da Fazenda, sob pena de multa.

§ 18 - Os organizadores deverão demarcar os recintos para as provas e a área de
circulação de seu entorno que estará sob sua responsabilidade e controle.

§  19  -  A demarcação  de  recintos  e  áreas  de  que trata  o  §17  poderá  ser  feita
mediante  aproveitamento  de  grades,  muros  ou construções  existentes  nos  locais,
bem como pela instalação de tapumes e cercas.

Art.  52  -  Os  organizadores  dos  torneios  e  exposições,  bem  como  todos  os
expositores participantes devem zelar para que estes eventos se realizem em estrita
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obediência  a  esta  lei  e  demais  normas  aplicáveis,  sob pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal quando se constatadas irregularidades, tais como:

I - prática de comércio ilegal, caracterizado como tráfico, dentro do local do evento;
II - presença de espécimes em anilhas, anilhas violadas, falsas ou adulteradas;
III - presença de espécimes não autorizados ou com idade inferior à permitida;
IV - existência de espécimes com diâmetros incompatíveis com o tarso da ave ou

em desacordo com as especificações contidas no REA;
VI  -  presença  de  pássaros  com  anilhas  de  clubes  ou  federações  após  31  de

dezembro de 2016;
VII - gaiolas não identificadas.
§  1°  -  As  entidades  organizadoras  dos  torneios  serão  responsabilizados

administrativa, civil e penalmente quando tiverem concorrido, por ação ou omissão,
para a ocorrência de irregularidades listadas no “caput” nas áreas delimitadas que
estiverem sob controle da organização.

§  1º  -  Em  qualquer  circunstância  é  vedada  a  indução  de  comportamentos
agressivos em espécime em exibição, por procedimentos tais como:

I - fornecimento de drogas estimulantes, de consumo lícito ou não;
II - aproximação de gaiolas de forma a permitir  que qualquer espécime sofra ou

cause lesões por contato físico;
III - uso de espelhos, sons, ruídos ou gravações.
Art. 53 - É permitida a permanência do espécime em logradouros públicos e em

praças, quando em transporte a pé, sob a condução de seu proprietário, por tempo
não superior a uma hora.

Art. 54 - Respeitadas as exigências sanitárias, fiscais e ambientais aplicáveis nos
termos desta lei, é lícito ao proprietário de espécime da avifauna silvestre mantê-lo
em estabelecimento aberto a público, desde que:

I - no recinto seja ostensivamente vedada a prática do tabagismo;
II - não haja emissão de monóxido de carbono ou gases tóxicos;
III - não haja presença de ruídos intermitentes ou superiores, em intensidade, aos

limites de decibéis suportáveis pelo homem;
III  -  estejam  disponíveis  para  a  exibição  imediata  à  autoridade ambiental  cópia
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autenticada do certificado de licença respectivo e do documento fiscal acobertador do
espécime.

CAPÍTULO X
DAS ESPÉCIES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO

Seção I
Do Alcance Universal do Direito de Reprodução

Art. 55 - Toda espécie integrante da avifauna silvestre poderá ser reproduzida no
Estado.

Parágrafo  único  -  As  espécies  constantes  do  Anexo  IV  desta  lei  podem  ser
reproduzidas  independentemente  de  autorização  do  Poder  Público,  porém  sua
criação fica sujeita ao controle zoosanitário e sua comercialização sujeita à incidência
do ICMS, na forma prevista na legislação tributária.

Seção II
Do Plantel, do Limite de Crias Anuais e de sua Circulação Jurídica

Art.  52  -  O  Estado  não  limitará  quantitativamente  o  plantel  dos  criadouros  de
avifauna silvestre, nem restringirá direta ou indiretamente o incremento da produção
de espécimes domésticos, sendo dever  de todo servidor  da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado colaborar com a elevação do êxito reprodutivo e
o melhoramento genético das espécies da avifauna silvestre.

§ 1º - É livre a transferência de propriedade de espécimes identificados com anilha
inviolável de aço, nascidos sob o manejo nos termos desta lei, mediante a emissão
de nota fiscal pelo alienante ou pela unidade fazendária, mediante a atualização dos
registros do espécime no REA, o recolhimento do ICMS e da taxa de expediente por
emissão de nota avulsa, conforme o caso, podendo, nestes termos, ocorrerem tantas
transferências de propriedade quantas forem necessárias.

§ 2º - O REA somente permitirá a atualização dos registros do espécime, para fins
de transferência, após a prova de quitação do ICMS e taxas de expediente devidas.

Art. 53 - O plantel inicial do criadouro de avifauna silvestre poderá advir de:
I - compra de matrizes;
II  -  doação de  espécimes  apreendidos  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais, observado o disposto no §6º do art. 17 desta lei.



673
____________________________________________________________________________

III - captura autorizada, quando:
a) a área da ocorrência da espécie, no Estado, for ser afetada por obra pública

ambientalmente  licenciada,  já  sofra  degradação  notável  por  pressão  antrópica  ou
ocorra  catástrofe  natural  que  possa  ameaçar  a  sobrevivência  dos  espécimes  em
determinado habitat, sendo inviável a remoção dos espécimes para outro ponto do
território do Estado que goze de proteção ambiental efetiva;

b) não houver registro no REA de criadouros estaduais de avifauna silvestre que
possam disponibilizar matrizes reproduzidas em domesticidade.

IV - espécimes na situação descrita no art. 3º, §1º, I ou no art. 54 desta lei.
§ 1º - A captura autorizada deverá ser acompanhada obrigatoriamente por Policial

Militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais.
§ 2º - A captura autorizada deverá ser requerida pelo criadouro de avifauna silvestre

ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  que a
deferirá

Seção III
Da Regularização de Posse

Art.  54 -  A autoridade estadual  que constatar a posse de espécime da avifauna
silvestre sem marcação e sem acobertamento proporá ao detentor a regularização da
sua posse, na forma deste artigo, observando-se que:

I  -  a  regularização  de  posse depende  da  existência  de  vínculo  afetivo  entre  o
espécime da fauna e o possuidor;

II - a regularização de posse não será deferida em caso de indícios de tráfico com
intuito comercial, captura recente ou de evidência de maus-tratos aos espécimes.

§ 1º - A regularização de posse será formalizada pelo termo de fiel depositário e
será feita em caráter personalíssimo.

§ 2º - A regularização de posse não dispensa o possuidor do pagamento da taxa de
expediente, na forma do subitem 1.9, do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92
da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 3º - A solicitação de regularização de posse perante as autoridades ambientais
antes do início de uma ação de fiscalização ambiental exclui a ilicitude ambiental e
exime o possuidor da imposição de qualquer multa administrativa.
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CAPÍTULO X
DA AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO

Seção I
Da Licença de Criação, Uso e Manejo de Avifauna Silvestre

Art. 55 - A licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre será simplificada
para os criadouros de aves das espécies listadas nos Anexos I, II e III desta lei.

§ 1º - A licença simplificada será concedida mediante:
I  -  pagamento  prévio  da  taxa  de  expediente  devida  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária, nos termos do subitem 1.10.1 do subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a
que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

II  -  requerimento,  na  forma  do  modelo  constante  do  Anexo  5,  assinado  pelo
requerente  e  por  seu  médico  veterinário  responsável,  instruído  com  cópias
autenticadas de:

a) documento oficial de identificação com foto, no caso das pessoas naturais ou dos
sócios de pessoas jurídicas;

b) CPF, no caso das pessoas naturais ou dos sócios de pessoas jurídicas;
c) Comprovante de endereço com, no máximo, três meses de emissão na data de

protocolo do requerimento.
§ 2º - A licença é individual por espécime, ainda que único o certificado pertinente e

é obrigatória em relação:
I - às matrizes originariamente adquiridas pelo criadouro de avifauna silvestre e às

matrizes nele incorporadas por reprodução do plantel originário, depósito, doação ou
qualquer outra fonte admitida por esta lei;

II - aos indivíduos adquiridos para servirem como animal de estimação.
§ 3º - A expedição de cada licença configura fato gerador autônomo da taxa de

expediente.
§ 4º - O proprietário, que for titular de mais de um espécime, terá certificado de

licenciamento único, em cujo verso constarão os dados das anilhas de identificação
dos espécimes licenciados e seus respectivos nomes científicos.

§ 5º - O espécime regularmente licenciado, na posse do titular do certificado, não
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submetido  a  maus-tratos  ou  a  práticas  vedadas  pela  lei,  é  insusceptível  de
apreensão.

§ 6º - O licenciamento será controlado pelo REA e a prova do licenciamento será
feita pelo Certificado de Licenciamento.

§ 7º - A licença simplificada será emitida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária,
mediante protocolo presencial de requerimento cujo modelo consta do Anexo 5 no
prazo de cinco dias.

§ 8º - A licença terá validade anual até 31 de dezembro do ano calendário e sua
renovação  deverá  ser  requerida  até  trinta  dias  antes  de  sua  vigência  expirar,
mediante  pagamento  da  taxa  de  expediente,  nos  termos  do  subitem  1.10.2  do
subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

§ 9º - O criadouro de avifauna silvestre receberá em sua sede o documento de
arrecadação, com vencimento em 1º de dezembro de cada ano-calendário.

§ 10 -  O criadouro de avifauna silvestre que não recolher as  taxas devidas em
função da renovação da licença terá a mesma suspensa 90 (noventa) dias após o
vencimento.

§ 11 - O protocolo do pedido de renovação da licença prorroga automaticamente a
validade da licença anterior, até a expedição do novo certificado de licença.

§  12  -  A  propriedade  dos  descendentes  do  plantel  originário,  devidamente
identificados na forma desta lei,  não implica o pagamento da taxa de que trata a
alínea “a”, do §1º do  caput deste artigo, enquanto permanecerem em estoque para
revenda, não se sujeitando à obtenção de licença específica.

§  13  -  Caso  os  descendentes  mencionados  no  parágrafo  anterior  sejam
incorporados como matrizes, será devida a taxa de expediente nos termos subitem
1.10.3 do subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º
6.763, de 26 de dezembro de 1975, quando da renovação anual da licença de que
trata o §3º do caput deste artigo.

§ 14 - O certificado de licença não exime seu titular do cumprimento das obrigações
acessórias previstas na legislação tributária, referentes ao transporte dos espécimes
e do cumprimento das normas zoosanitárias.
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Art.  56  -  A licença  de  criação,  uso  e  manejo  de  avifauna  silvestre  simplificada
poderá ser:

I  -  concedida por  gênero  taxonômico com extensão para  todas as espécies  do
mesmo gênero;

II  -  concedida  por  espécie,  abrangendo  todas  as  suas  subespécies
taxonomicamente reconhecidas;

III - ampliada para a inclusão de novas matrizes para reprodução, hipótese em que
será  devida,  por  espécime  incorporado  como matriz,  independentemente  de  sua
espécie, a taxa de expediente nos termos subitem 1.10.3 do subitem 1.10 do item 1
da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
quando:

I  -  da  renovação  anual  da  licença,  no  caso  de  matrizes  geradas  pelo  próprio
criadouro de avifauna silvestre;

II  -  no  ato  de  requerimento  do  pedido  de  inclusão  de  matrizes,  nas  demais
hipóteses.

§ 1º - A revisão taxonômica da classificação de uma espécie ou subespécie não
afeta a validade da licença.

§ 2º - O erro de fato cometido pelo requerente da licença de criação, uso e manejo
de avifauna silvestre simplificada ou pela autoridade estadual, quanto à nomenclatura
cientificamente adotada, pode ser retificado a qualquer tempo, sem prejuízo para o
titular da licença, de ofício ou mediante requerimento à autoridade estadual.

Seção II
Da Licença de Média Complexidade

Art. 57 - A licença de criação, uso e manejo de aves das espécies listadas no Anexo
IV  dependerá  de  plano  de  manejo  específico  aprovado  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária.

§ 1º - A licença de que trata o caput deste artigo será concedida discricionariamente
pela autoridade do Instituto Mineiro de Agropecuária, que avaliará a conveniência e
oportunidade de sua concessão, observando-se que:

I - o requerimento, assinado pelo requerente e por seu responsável técnico, será
autuado sob a forma de processo administrativo e será instruído com:
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a) com cópias autenticadas de:
1) documento oficial de identificação com foto, no caso das pessoas naturais ou dos

sócios de pessoas jurídicas;
2) CPF, no caso das pessoas naturais ou dos sócios de pessoas jurídicas;
3) comprovante de endereço com, no máximo, três meses de emissão na data de

protocolo do requerimento.
b) indicação da propriedade em que será mantido o animal;
c) croqui de acesso à propriedade;
d)  a  planta  baixa  do  recinto  de  manutenção  do  animal,  que  deverá  possuir

dimensões  suficientes  para  o  deslocamento,  exercício,  alimentação,  repouso  e
reprodução do animal, com a máxima semelhança possível com o ambiente natural
de ocorrência da espécie;

e)  memorial  descritivo  das  instalações  (dimensões  do  local  de  manutenção,  o
plantel,  dimensões  das  gaiolas  e  viveiros,  sistemas  contra  fugas,  densidade  de
ocupação e equipamentos) e das medidas higiênico-sanitárias;

f) ato administrativo emitido pelo município que declare que a atividade pretendida
pode ser desenvolvida no endereço solicitado;

g)  a  indicação  do  responsável  técnico  pelo  acompanhamento  do  criadouro  de
avifauna silvestre;

h) cópia da anotação de responsabilidade técnica - ART -  junto ao conselho de
classe do responsável técnico pelo plantel;

i)  identificação/marcação do criadouro de avifauna silvestre a ser empregada no
modelo de anilha;

j) listagem das espécies da avifauna silvestre cuja reprodução se pretenda, listadas
no Anexo II;

k) comprovante de recolhimento da taxa de expediente na forma subitem 1.11.1 do
subitem 1.11 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26
de dezembro de 1975;

II - nos casos do responsável técnico não ser médico veterinário, o empreendimento
deverá apresentar declaração de assistência veterinária;

III - o certificado de licença conterá os dados do empreendimento, do proprietário, a
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conter  os  dados  do  empreendimento,  do  proprietário,  a  categoria,  o  responsável
técnico e as espécies autorizadas para a criação.

§ 2º - A licença é individual por espécime e terá validade por um ano, devendo ser
renovada anualmente, mediante o recolhimento da taxa de expediente, nos termos do
subitem 1.11.2 do subitem 1.11 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei
n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 3º - Aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 55 e 56.
§ 4º - A licença de criação, uso e manejo de que trata o caput deste artigo poderá

ser ampliada para a inclusão de novas matrizes para reprodução, hipótese em que
será  devida,  por  espécime  incorporado  como matriz,  independentemente  de  sua
espécie, a taxa de expediente nos termos subitem 1.11.3 do subitem 1.11 do item 1
da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
quando:

I  -  da  renovação  anual  da  licença,  no  caso  de  matrizes  geradas  pelo  próprio
criadouro de avifauna silvestre;

II  -  no  ato  de  requerimento  do  pedido  de  inclusão  de  matrizes,  nas  demais
hipóteses.

CAPÍTULO XI
DAS PRÁTICAS DE MANEJO

Seção I
Das Regras Gerais

Art. 58 - O poder público estadual incentivará todos os procedimentos de manejo
destinados a conservar a máxima variabilidade genética dos plantéis dos criadouros
de avifauna silvestre do Estado de Minas Gerais.

Art.  59  -  São  vedados,  sob  pena  de  multa,  procedimentos  de  manejo  que
impliquem:

I - a castração e a esterilização de espécimes da avifauna silvestre, domésticos ou
selvagens, qualquer que seja o meio empregado;

II - a remoção de garras, unhas, ossos, músculos ou ligamentos, qualquer que seja
o  meio  empregado,  salvo  como  procedimento  terapêutico  recomendado  pelo
profissional veterinário responsável;
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III  -  a  hibridação  de  espécies  diferentes,  salvo,  entre  genitores  nascidos  em
domesticidade,  para  promoção  da  heterose,  aumento  de  variabilidade  genética  e
obtenção de indivíduos puros por cruza, se houver referência técnica de viabilidade
das crias e fertilidade dos híbridos, observado o disposto no art. 48;

IV - o uso de espécimes da avifauna silvestre para atividades circenses ou para
trabalhos forçados;

V - o emprego de espécimes da avifauna silvestre em caçadas ou simulações de
caçadas, como alvo ou como instrumento de caça.

§ 1º -  É permitida a prática da falcoaria como atividade de cooperação com as
autoridades  aeronáuticas  e  de  infraestrutura  aeroportuária,  com  a  finalidade  de
afastamento  de  aves  das  áreas  dos  aeroportos  e  pistas  de  pouso  do  Estado  e
redução de risco de acidentes com aeronaves por colisão com aves.

§  2º  -  A rinha  de  canários-da-terra  (Sicalis  flaveola),  puros  ou  resultantes  de
cruzamentos entre subespécies distintas, assim como as práticas de incitamento à
agressão entre  exemplares de quaisquer  animais,  sem prejuízo  da  aplicação das
sanções penais, sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas nesta lei.

Art. 60 - Em relação aos procedimentos de manejo é lícito ao criadouro de avifauna
silvestre:

I - contratar a cobertura de padreador pertencente a terceiro, bem como inseminar
artificialmente fêmeas de seu plantel  com esperma adquirido de outro  fornecedor,
estadual  ou  não,  devendo  a  nota  fiscal  de  entrada  mencionar,  além  dos  dados
obrigatórios,  todos  os  dados  de  controle  do  espécime  fornecedor  do  material
genético;

II - requerer a doação de espécimes apreendidos pela Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, mediante pedido formal registrado através do REA, que gerará a lista
de destinações prioritárias;

III - permutar espécimes com outros criadouros de avifauna silvestre do Estado de
Minas Gerais, observada a legislação tributária.

Seção II
Das Gaiolas, Viveiros e Recintos

Art. 61 - As espécies de gaiolas quanto à sua destinação são:
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a) gaiola de manutenção;
b) gaiola de reprodução;
c) gaiola de exercício;
d) gaiola de filhotes;
e) gaiola de contenção para tratamento veterinário;
f) gaiola de exposição ou passeio;
g) gaiola de transporte.
Art. 62 - As gaiolas de manutenção, de reprodução, de filhotes e de exercício dos

espécimes da avifauna silvestre deverão ser confeccionadas em arame ou alumínio,
devidamente galvanizadas ou pintadas com pintura eletrostática, com grades móveis
que impeçam o contato direto dos espécimes com fezes e resíduos de alimento.

§ 1º - Toda gaiola deverá portar, no mínimo:
I - dois comedouros suspensos totalmente laváveis, em material plástico, cerâmico

ou metálico, com um furo e proteção de um furo destacável;
II - bebedouro de porte compatível com o do espécime;
III - banheira removível de porte compatível com o do espécime;
IV - poleiros de espessuras diferentes, em madeira ou material  sintético frisado,

sem rebarbas ou farpas, em número mínimo de três;
V - dois recipientes suspensos sendo:
a) um para colocação de alimentos em pó;
b) um para colocação de areia;
VI - fonte natural ou artificial de cálcio;
VII - bandeja de fundo, coberta com papel, preferencialmente reciclado, vedado o

emprego de jornal, para evitar risco de contaminação do espécime por chumbo;
VIII - plaqueta informando a espécie e a anilha do espécime que o ocupar.
§ 2º - As gaiolas de madeira e arame, madeira e bambu e madeira e fibra poderão

ser utilizadas apenas para transporte dos espécimes.
§ 3º - Para toda gaiola deverá haver uma capa lavável, em tecido de cor branca,

para proteção dos espécimes contra estresse.
§ 4º - As gaiolas de manutenção deverão ter as seguintes medidas mínimas, com

tolerância  de  2%  (dois  por  cento),  de  forma  a  assegurar  pequenos  voos  aos
espécimes:
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I - 40cm x 40cm x 20cm, para as espécies dos gêneros:
Ammodramus,  Arremon,  Arremonops,  Atlapetes,  Carduelis,  Catamenia,

Charitospiza,  Chlorophanes,  Chlorophonia,  Coereba,  Conirostrum,  Cyanerpes,
Cyanoloxia,  Cypsnagra,  Dacnis,  Diuca,  Dollospingus,  Emberiza,  Euphonia,
Haplospiza,  Hemithraupis,  Lanio,  Nemosia,  Neothraupis,  Passerina,  Poospiza,
Porphyrospiza,  Pyrrhula,  Serinus,  Spiza,  Sporagra,  Sporophila, exceto crassirostris e
maximiliani,  Tangara,  exceto  T.  sayaca,  T.  cyanoptera,  T.episcopus,  T.palmarum e
T.ornata, Tiaris, Volatinia.

II - 48cm x 48cm x 24cm, para as espécies dos gêneros:
Paroaria,  Cyanoloxia  brissonii e  Cyanoloxia  cyanoides,  Sporophila  maximiliani e

Sporophila  crassirrostris,  Ramphocelus,  Piranga,  Pipraeidea,  Tangara  sayaca,  T.
cyanoptera,  T.  episcopus,  T.  ornatus,  T.  Palmarum,  Tersina,  Schistochlamys,
Stephanophorus, Tachyphonus, Icterus cayennensis e Icteridae de porte equivalente;
Orchesticus, Orthogonys, Parkerthraustes, Periporphyrus, Pheucticus, Phrygilus.

III - 42 cm x 48 cm x 25 cm, para as espécies dos gêneros:
Turdus, Saltator, Saltatricula.
IV - Para as espécies dos demais gêneros aplicar-se-ão as medidas da espécie de

um dos gêneros listados nos incisos de I a III do §4º ajustadas por média ponderada
em função da biometria da espécie, conforme orientação zootécnica específica.

§ 5º - As gaiolas de reprodução terão as seguintes medidas mínimas, considerando-
se a ocupação de,  no máximo,  um casal  de matrizes  por  gaiola  e sua prole  sob
cuidados parentais:

I - para as espécies:
a) comprimento de 69cm;
b) largura de 29cm;
c) altura de 42cm.
II - Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação
zootécnica específica.

§ 6º  - As gaiolas de exercício terão as seguintes medidas mínimas, de forma a
assegurar o vôo batido ao espécime, considerando-se sua utilização por um único
espécime por vez:
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I - para as espécies dos gêneros indicados nos incisos I e II do §4º do caput deste
artigo:

a) comprimento de 80cm;
b) largura de 29cm;
c) altura de 40cm.
II -Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação
zootécnica específica.

§ 7º - As gaiolas de filhotes terão as seguintes medidas mínimas, considerando-se
sua utilização por até dez espécimes por vez e a instalação de um poleiro para cada
dois espécimes:

I - para as espécies dos gêneros indicados nos incisos I e II do §4º do caput deste
artigo:

a) comprimento de 80cm;
b) largura de 30cm;
c) altura de 40cm.
II - Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação
zootécnica específica.

§ 8º - Cada criatório deve conter, no mínimo:
I  -  uma  gaiola  de  reprodução  para  cada  espécime  matriz  fêmea  constante  do

plantel;
II - uma gaiola de exercício para cada, no máximo, três espécimes matriz macho de

cada grupo, para permitir um revezamento adequado dos espécimes em períodos de
exercício individual;

III - uma gaiola para cada grupo de até seis filhotes, com número de poleiros no
mínimo igual ao número de filhotes.

§  9º  -  Fêmeas  de  espécies  dos  gêneros  Sporophila,  Sporagra,  Carduelis e
Cyanoloxia e as de demais gêneros atestados pela literatura científica, poderão ser
mantidas juntas  entre si  e  com filhotes  em recinto  de  exercício,  respeitando-se o
número máximo de indivíduos determinado por esta lei, ajustado este por regra de
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três simples, na mesma proporção entre o volume em centímetros cúbicos do recinto
e o volume em centímetros cúbicos mínimo, resultante da aplicação das medidas
mínimas previstas por esta lei, independente de não serem de mesma espécie, para
respeitar o comportamento de formação de bandos mistos.

§ 10 - As gaiolas de exposição, treino e passeio respeitarão as dimensões mínimas
e  padrões  determinados  em  regulamento  pelas  entidades  representativas  dos
criadouros de avifauna silvestre.

Art.  63  -  Os  viveiros  deverão  ser  projetados  por  engenheiro  civil  devidamente
habilitado  no  Crea,  de  acordo  com  orientações  específicas  de  zootecnista
devidamente habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinária e obedecerão
às  dimensões  mínimas  determinadas  por  ele  recomendadas,  de  acordo  com  a
literatura científica.

Parágrafo único - O viveiro deverá ter plaqueta informando a espécie e a anilha do
espécime que o ocupar.

Seção III
Do Suporte Técnico

Art.  64  -  O  Estado  garantirá,  por  meio  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e
Extensão Rural  do Estado de Minas Gerais,  assistência técnica específica para o
manejo de espécimes da avifauna silvestre do Estado.

Art. 65. Os procedimentos específicos de manejo de cada criadouro serão definidos
por zootecnista devidamente habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinária
de Minas  Gerais  cabendo,  ainda,  a cada criadouro,  estar  sob a  responsabilidade
técnica de um profissional veterinário, dispensada a necessidade de presença física
continuada no estabelecimento.

§ 1º - O criadouro de avifauna silvestre deverá manter profissional competente para
o manejo de fauna silvestre e habilitado pelo respectivo conselho de classe, por meio
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, como responsável técnico pelo seu
plantel.

§  2º  -  É  facultado  ao  criadouro  de  avifauna  silvestre  receber  atendimento  de
responsável técnico contratado pela entidade representativa à qual for filiado, sendo
limitada a assistência deste a, no máximo, cinco estabelecimentos por responsável
técnico.
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§ 3º - O desligamento do responsável técnico deverá ser oficializado, devendo o
empreendedor apresentar no prazo de trinta dias a partir do desligamento cópia do
contrato  de  assistência  profissional  ou  da  ART  do  novo  responsável  técnico  na
unidade do Instituto Mineiro de Agropecuária de sua circunscrição.

CAPÍTULO XII
DO TRANSPORTE DE ESPÉCIMES

Art. 66 - É permitido o trânsito de espécimes da avifauna silvestre.
§ 1º - O proprietário de espécimes da avifauna silvestre pode transitar no território

do Estado com os espécimes de sua propriedade, respeitadas as normas de controle
zoosanitário.

§  2º  -  O transporte  de  espécimes  no território  do  Estado de Minas Gerais  fica
condicionado:

I - ao porte para exibição imediata:
a) da nota fiscal:
1) de venda ou de produtor rural, acobertadora da aquisição do espécime, quando

adquirido de terceiros;
2) acobertadora da exibição ou demonstração do espécime, na forma da legislação

tributária;
II - do certificado de licença, de que tratam os arts. 55 e 57 desta lei, quando se

tratarem de espécimes matrizes, assim identificadas no REA.
III - dos documentos de identificação do proprietário.
IV  -  da  Guia  de  Transporte  Animal,  dispensada esta  no  caso de deslocamento

dentro do próprio município.
§ 3º - É proibido, sob pena de multa:
a)  transportar  ou  fazer  transportar  espécimes  como  bagagem,  salvo  se  o

receptáculo  de  bagagem  for  refrigerado  para  permitir  a  manutenção  da  mesma
temperatura experimentada pelo condutor do veículo.

b) a colocação de mais de um espécime por utensílio de transporte ou repartição
deste.

c) abandonar os espécimes transportados ou fazê-los suportar calor excessivo ou
desidratação em caso de parada do veículo.
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d)  transportar  ou  fazer  transportar  ovos,  óvulos  ou  esperma  de  espécimes  da
avifauna silvestre sem autorização específica da autoridade ambiental competente.

e)  transportar  ou  fazer  transportar  aves incapazes  de se  alimentarem de  forma
independente de seus genitores.

f)  transportar  ou  fazer  transportar  filhotes  não  genotipados  de  Psittacidae,
Ramphastidae, Icteridae ou Saltator com idade inferior a 6 (seis) meses.

§ 4º - É permitida a condução em passeio a pé de espécimes domésticos, por seu
proprietário ou empregado deste, observado o disposto no §2º do caput deste artigo,
inclusive quanto à dispensa de necessidade de emissão de guia de transporte animal.

CAPÍTULO XIII
DAS SAÍDAS DE ESPÉCIMES PARA FINS ESPECIAIS

Art.  67  -  O  proprietário  de  espécime  poderá  dar  saída  a  espécime  de  sua
propriedade, sem intuito de venda do espécime:

I - com o propósito de treinamento de canto;
II - com o propósito de venda de cobertura, no caso de espécimes machos, para

promoção da máxima variabilidade genética;
III - para fim de exposição ou torneio;
IV - para fim de tratamento veterinário do espécime.
§ 1º - Todas as saídas para fins especiais serão registradas pelo proprietário do

espécime no REA, sem prejuízo da observância das obrigações fiscais quanto ao
acobertamento do espécime.

§ 2º - A cópia impressa da página do REA prova o comunicado formal à autoridade
ambiental estadual.

CAPÍTULO XIV
DAS PENALIDADES, DOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES E DOS

PROCEDIMENTOS DE AJUSTAMENTO
Seção I

Do Procedimento Cautelar de Embargo
Art. 68 - O embargo de criadouro de avifauna silvestre não tem natureza punitiva,

constituindo-se em procedimento administrativo vinculado, de natureza cautelar, que
pode ser adotado:
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I - durante a ação fiscal ambiental, por conveniência da instrução processual, até a
lavratura do auto de infração;

II - durante a tramitação do processo administrativo ambiental, havendo em caso de
infração que enseje a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do §4º
do art. 71 desta lei.

§ 1º - O embargo cautelarmente poderá:
I - vedar o acesso virtual do criadouro embargado ao REA, preservando todos os

registros  virtuais  constantes  da  data  de  intimação  do  embargo  ao  criadouro  de
avifauna silvestre.

II  -  vedar  a  entrada  ou  saída  de  espécimes  do  criadouro  embargado,  salvo
autorização expressa, por escrito, da autoridade ambiental estadual.

III - vedar a emissão de documentos fiscais de saída enquanto durar o embargo.
IV - determinar a vistoria diária do plantel por policial militar da Polícia Militar de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
§ 2º - O embargo poderá ser suspenso mediante o parcelamento integral tributos

devidos pelo criadouro de avifauna silvestre e das multas aplicadas por infração a
esta lei e às normas zoosanitárias e fiscais conexas, restabelecendo-se o mesmo em
caso de seu descumprimento.

§ 3º - O embargo deverá ser cancelado de ofício em caso de pagamento integral.
§ 4º - A restrição à entrada e saída de espécimes em um criadouro de avifauna

silvestre durante o embargo não veda o direito à reprodução dos espécimes nele
presentes e nem afeta a legalidade da sua progênie.

§ 5º - O procedimento cautelar de embargo observará o disposto no § 5º, art. 2º
desta lei.

Seção II
Da Apreensão e Depósito Cautelares

Art. 69 - A autoridade policial militar de meio ambiente poderá, no exercício cautelar
do poder de polícia, sem natureza punitiva, apreender cautelarmente:

I - espécimes da avifauna silvestre, suas partes, produtos e subprodutos;
II  -  armas  de  fogo,  ar  comprimido,  defensivos  agrícolas,  pesticidas,  venenos,

substâncias tóxicas de qualquer natureza;
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III - alçapões, arapucas, redes de neblina, gravadores, microfones direcionais, alto-
falantes  e  quaisquer  veículos,  instrumentos  e  utensílios  utilizados  para  a  lesão  à
avifauna silvestre.

§ 1º - Há motivo para a apreensão cautelar:
I - quando houver indícios de captura recente do espécime, em caso de espécimes

vivos;
II - em caso de abate não autorizado;
III - quando empregados em rinhas ou submetidos a maus-tratos;
IV - aos quais tenha sido administrada substância entorpecente, de consumo lícito

ou não;
V - transportados sem acobertamento fiscal;
VI - no caso de posse de defensivos agrícolas, pesticidas, venenos e substâncias

tóxicas de qualquer natureza, desacobertada de documento fiscal  idôneo e sem a
prova de responsabilidade técnica de engenheiro agrônomo;

VII - no caso de registro de ocorrência de roubo, furto ou fuga no REA;
VIII - caça ou tentativa de caça de espécimes selvagens sem autorização legal.
§ 2º - A apreensão será formalizada em Auto de Apreensão e Depósito, na forma do

Anexo VII desta lei.
§ 3º - A função da apreensão e depósito cautelares é:
I - garantir a incolumidade dos espécimes vivos;
II - preservar prova do ilícito ambiental, para fim de instrução processual.
§ 4º - Lavrado o auto de apreensão a autoridade policial militar de meio ambiente

depositará  os  espécimes  vivos  sob  a  guarda  de  criadouro  de  avifauna  silvestre
idôneo, sempre que inexistente infraestrutura física disponibilizável por ente público
para o manejo dos espécimes.

§ 5º - É dever do criadouro de avifauna silvestre do Estado colaborar com o socorro
imediato, de natureza emergencial e transitória, a espécimes a pedido da autoridade
policial  militar  de  Meio  Ambiente,  desempenhando  o  encargo  de  depositário
necessário, nos termos do art. 641 do Código Civil.

§ 6º - O criadouro de avifauna silvestre do Estado providenciará:
I - assistência veterinária;
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II - alimentação;
III - recuperação dos espécimes;
IV - avaliação taxonômica por profissional tecnicamente habilitado.
§ 7º - Estando os espécimes em boa condição sanitária:
I - sendo selvagens e pertencentes à avifauna regional, o depositário solicitará a

sua devolução à autoridade depositante, que providenciará a sua soltura;
II - sendo selvagens e não pertencentes à avifauna regional ou tendo passado por

domesticação,  sendo  inviável  sua  soltura  em  seu  habitat  natural,  poderão  ser
destinados:

a) ao criadouro depositário, não caracterizando a destinação violação da ordem de
preferência da lista do REA, de que trata o §6º do art. 17 desta lei;

b) a qualquer outro criadouro de avifauna silvestre do Estado, observada a ordem
de preferência de que trata do o §6º do art. 17 desta lei.

§ 8º - Não se fará soltura aleatória de espécimes selvagens.
§  9º  -  Não  se  fará  soltura  de  espécimes  selvagens  que  tenham  passado  por

domesticação,  sem  prévia  adaptação  progressiva  do  espécime  às  condições
ambientais da área de soltura.

§ 10 - O criadouro de avifauna silvestre que colaborar com a Polícia Militar de Meio
Ambiente na hipótese deste artigo receberá certificado, na forma do Anexo VIII, com o
qual instruirá pedido de isenção de todas as taxas de expediente devidas no exercício
seguinte ao da emissão do certificado.

§ 11 - O deferimento do pedido de isenção de que trata o §10º do caput deste artigo
será registrado no REA, para ciência de todas as autoridades do Estado de Minas
Gerais.

§ 12 - No caso do §2º, VII do caput deste artigo serão envidados todos os esforços
para  contatar  o  legítimo  proprietário  e  será  utilizado  o  REA  para  informar  a
recuperação do espécime.

Seção III
Do Regime Especial de Fiscalização Ambiental

Art. 70 - O regime especial de fiscalização ambiental será aplicado aos criadouros
de avifauna silvestre  que reproduzam ou mantenham espécies  que sofram maior
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pressão  de  tráfico  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  consistirá  em  um  conjunto  de
medidas de controle especial do manejo de:

I - Icteridae:
a) corrupião, Icterus jamacaii;
b) pássaro-preto, Gnorimopsar chopi;
II - Saltator:
a) trinca-ferro, Saltator similis.
III - Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba.
IV - Ramphastidae.
§ 1º - As medidas podem consistir em:
I - relatórios mensais;
II - sexagem e genotipagem de todas as matrizes e toda a sua progênie;
III - fotografia dos ovos e filhotes;
IV - anilhamento com presença da autoridade policial militar de meio ambiente.
§ 2º - Constatado o êxito da reprodução dos espécimes matrizes de espécies dos

gêneros taxonômicos indicados neste artigo, a progênie será identificada no REA com
o dístico “Espécime reproduzido em contribuição à conservação da fauna”.

Seção IV
Da Responsabilidade por Infrações

Art. 71 - Toda infração ambiental aos dispositivos desta lei será formalizada em auto
de infração, sem prejuízo do disposto na legislação tributária e na legislação sanitária
estadual, cujas infrações serão independentemente punidas.

§ 1º - A caracterização das infrações considerará individualmente cada espécime,
de forma que a irregularidade da situação jurídica de um espécime não estenda seus
efeitos  aos  demais  integrantes  do  plantel  que  se  encontrem  em  situação  regular
quando individualmente considerados.

§  2º  -  As  multas  serão  convertidas  em  advertência,  se  o  infrator  não  houver
recebido  nenhuma  orientação  em  ação  educativa  anteriormente,  exceto  nas
hipóteses de veementes indícios de tráfico pelo criadouro fiscalizado ou crueldade
contra animais, hipóteses em que a autuação é obrigatória para o agente ambiental,
sob pena de responsabilidade funcional.
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§ 3º - Para o propósito do §2º do caput consideram-se:
I - veementes indícios de tráfico:
a) o transporte como bagagem com dissimulação, ardil ou emprego de meios que

dificultem a ação de fiscalização;
b) o acondicionamento de mais de um espécime por recinto, quando em trânsito ou

imediatamente após o transporte;
c) feridas na base do bico do espécime, cobertas ou não por sangue coagulado;
d) o transporte não autorizado de filhotes de Icterus jamacaii, Gnorimopsar chopi,

Saltator similis, Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e
Guarouba e de Ramphastidae.

II - crueldade contra animais:
a) o abandono de espécimes à ação das intempéries;
b)  o  emprego  de  Sicalis  flaveola,  bem  como  quaisquer  outras  aves,  suas

subespécies, híbridos e mutações em rinhas;
c) a falta de alimento e água em condições de consumo no recinto que abrigar os

espécimes;
d) a falta de higiene no ambiente do recinto.
§ 4º - As penalidades por infração ambiental aos dispositivos desta lei são:
I - advertência;
II - multa;
III - cassação de licença;
IV - inabilitação para criação de avifauna silvestre.
§ 5º - A penalidade de advertência será aplicada para quaisquer infrações:
I - cometidas sem o propósito de comércio;
II - que não impliquem maus tratos;
III - sempre que verificada justificável boa fé do infrator.
§ 6º - As multas de responsabilidade do criadouro de avifauna silvestre por infração

aos dispositivos desta lei são:
I - por falta de renovação da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre,

2.000 Ufemgs.
II - por deixar de informar alteração de endereço do criadouro mediante atualização
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do  REA,  no  prazo  de  até  trinta  dias,  contados  da  mudança,  2.000  Ufemgs  por
omissão;

III - por permutar, doar, ceder temporária ou definitiva, vender ou transferir a posse
ou propriedade de anilhas de identificação, 500 Ufemgs por anilha.

IV  -  por  não  dar  entrada  no  REA  dos  códigos  das  anilhas  adquiridas  de
estabelecimento fabricante, 50 Ufemgs por anilha.

V - por inserção dolosa de dados falsos no REA, 500 Ufemgs por dado falso.
VI - por não inutilizar anilhas não utilizadas em seu prazo de validade, 500 Ufemgs

por anilha.
VII - por reutilizar anilha de espécime morto, 500 Ufemgs por anilha.
VIII  -  por  não registrar  ocorrência  de  óbito  de  espécime no REA,  no  prazo  de

quarenta e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.
IX  -  por  não  registrar  ocorrência  de  fuga  de  espécime  no  REA,  no  prazo  de

quarenta e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.
X - por não registrar ocorrência de furto de espécime no REA, no prazo de quarenta

e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.
XI - por dar saída a espécime de espécie que não manifesta dimorfismo sexual,

sem a prévia disponibilidade de laudo de sexagem do espécime, 200 Ufemgs por
espécime.

XII - por dar saída a espécime de espécie melhorada geneticamente, sem a prévia
disponibilidade de laudo de genotipagem do espécime, salvo o caso de dispensa pelo
adquirente, 2.000 Ufemgs por espécime.

XIII  -  por  dar  saída  a  espécime  de  espécies  de  baixos  êxitos  reprodutivos
cientificamente  noticiados  ou historicamente  vítimas do tráfico  de  ovos ou filhotes
recém nascidos, indicados no art. 70 desta lei, sem a prévia disponibilidade de laudo
de genotipagem do espécime, 5.000 Ufemgs por espécime.

XIV  -  por  castrar  ou  esterilizar  espécimes  da  avifauna  silvestre,  domésticos  ou
selvagens, qualquer que seja o meio empregado, 500 Ufemgs por espécime;

XV - por remover garras, unhas, ossos, músculos ou ligamentos, qualquer que seja
o  meio  empregado,  salvo  como  procedimento  terapêutico  recomendado  pelo
profissional veterinário responsável, 500 Ufemgs por espécime;
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XVI  -  por  hibridar  espécies  diferentes,  salvo,  entre  genitores  nascidos  em
domesticidade,  para  aumento  de  variabilidade  genética  e  obtenção  de  indivíduos
puros por cruza, se houver referência técnica de viabilidade das crias e fertilidade dos
híbridos, 500 Ufemgs por espécime;

XVII - por usar espécimes da avifauna silvestre para atividades circenses ou para
trabalhos forçados, 500 Ufemgs por espécime;

XVIII - por empregar de espécimes da avifauna silvestre em caçadas ou simulações
de caçadas, como alvo ou como instrumento de caça, 5.000 Ufemgs por espécime;

XIX - por transportar ou fazer transportar de espécimes como bagagem, salvo se o
receptáculo  de  bagagem  for  refrigerado  para  permitir  a  manutenção  da  mesma
temperatura experimentada pelo condutor do veículo, 500 Ufemgs por espécime;

XX - por colocar mais de um espécime por divisão de utensílio de transporte, 500
Ufemgs por espécime excedente;

XXI  -  por  abandonar  os  espécimes  transportados  ou  fazê-los  suportar  calor
excessivo  ou  desidratação  em  caso  de  parada  do  veículo,  5.000  Ufemgs  por
espécime;

XXII - por transportar ou fazer transportar ovos, óvulos ou esperma de espécimes
da  avifauna  silvestre  sem  autorização  específica  da  autoridade  ambiental
competente, 5.000 Ufemgs por ovo, óvulo ou amostra de esperma.

XXIII - por transportar ou fazer transportar aves incapazes de se alimentarem de
forma independente de seus genitores, 5.000 Ufemgs por espécime.

XXIV - por transportar ou fazer transportar filhotes não genotipados de Psitacidae,
Ramphastidae, Icteridae ou Saltator com idade inferior a seis meses.

XXV - por promover rinhas ou práticas de incitamento à agressão entre exemplares
de quaisquer espécies, 5.000 Ufemgs por espécime.

XXVI -  por ensinar,  por  qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie o canto
pertencente a outra espécie, 500 Ufemgs por espécime.

XXVII - por permitir  a aprendizagem, por qualquer meio, a um indivíduo de uma
espécie do canto pertencente a outra espécie, 500 Ufemgs por espécime.

XXVIII - por usar gaiolas em desacordo com os requisitos desta lei, 500 Ufemgs por
gaiola.
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XXIX - por dar causa à ocorrência sucessiva de mais de 5 (cinco) óbitos no espaço
de um ano, de espécimes adultos, por doença decorrente de manejo incorreto ou
negligência do criadouro de avifauna silvestre, atestada pelo IMA ou pela autoridade
policial militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 1.000
Ufemgs por espécime excedente.

§  7º  -  As  multas  de  responsabilidade  das  entidades  promotoras  de  torneios,
exposições e assemelhados são:

I  -  por  permitir  a  participação  de  espécimes  sem  anilha,  com  anilha  aberta  ou
adulterada, 5.000 Ufemgs por espécime;

II - por permitir a participação de espécimes com anilha confeccionada em qualquer
material que não aço, a partir do segundo ano de vigência desta lei, 5.000 Ufemgs
por espécime;

III - por permitir a participação de espécimes com evidência de lesão, amputação,
fratura, uso de substâncias proibidas ou maus-tratos, 5.000 Ufemgs por espécime;

IV -  por  permitir  a  inscrição de pessoa  natural  ou  jurídica  sem exigir  prova  de
situação  fiscal  regular  com  a  Fazenda  Pública  do  Estado,  mediante  certidão  de
débitos  tributários  negativa  ou  positiva com efeito  de  negativa,  5.000 Ufemgs  por
inscrição;

V - por não comunicar à autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente, por escrito,
com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, a realização de evento onde
sejam  exibidos  mais  de  dois  espécimes  da  avifauna  silvestre,  5.000  Ufemgs  por
evento;

VI  -  por  não comunicar  à  autoridade da Secretaria  de Estado de Fazenda,  por
escrito, com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, a realização de evento
onde seja autorizada pelo organizador a venda de mercadorias, 5.000 Ufemgs por
evento;

VI - por promover exposição, torneio ou evento congênere envolvendo espécimes
da avifauna silvestre, ao ar livre, sem abrigo contra a excessiva exposição à luz solar
direta ou às intempéries, 5.000 Ufemgs por evento;

VII - por promover exposição, torneio ou evento congênere envolvendo espécimes
da  avifauna  silvestre  em  recintos  sem  climatização  do  ambiente  ou,  na  falta  de
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climatização, cuja temperatura interna seja inferior a 22° Celsius ou superior a 36,5°
Celsius, 5.000 Ufemgs por evento;

VIII  -  por  não  desclassificar  o  participante  de  exposição,  torneio  ou  evento
congênere envolvendo espécimes da avifauna silvestre que induza comportamentos
agressivos  com  contato  físico  em  espécime  em  exibição,  5.000  Ufemgs  por  não
desclassificação;

IX  -  por  não  comunicar  às  autoridades  ambientais  infrações  de  que  tiver
conhecimento durante o evento, 5.000 Ufemgs por omissão;

X -  por  realizar  torneios  e exposições sem prévia  intimação à SUPRAM com a
antecedência mínima de trinta dias, 10.000 Ufemgs por evento.

§ 8º -  As multas de responsabilidade do profissional veterinário responsável por
infração aos dispositivos desta lei são:

I  -  por  não  notificar  imediatamente  às  autoridades  sanitárias  do  Estado  o
diagnóstico de patologia contagiosa que cause risco à saúde humana, 50.000 Ufemgs
por diagnóstico não comunicado.

II  -  por  fazer  constar  em atestado  veterinário  informação  sabidamente  falsa  ou
inexata, 5.000 Ufemgs por atestado.

§ 9º - - A cassação de licença será aplicada:
I - após a imposição de pena de multa:
a) em caso de reincidência no mesmo ano-calendário das infrações previstas nos

incisos III, V, VI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV do § 6º do
caput deste artigo.

II - concomitantemente com a imposição de multa:
a) quando o criadouro for utilizado para suporte à prática do tráfico intermunicipal,

interestadual ou internacional de espécimes da avifauna silvestre;
b) em caso de subfaturamento dos espécimes alienados pelo criadouro.
§ 10 - A inabilitação para criação de avifauna silvestre será aplicada como pena:
a)  em caso de morte dolosa ou culposa de espécimes  por  inanição,  insolação,

hipertermia, hipotermia ou sufocação;
b) no caso da prática de rinhas.
Art. 72 - A denúncia espontânea da irregularidade ambiental exime o criadouro da
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responsabilidade pecuniária por infrações aos termos desta lei, não se considerando
espontânea a denúncia efetuada após a intimação formal de início de procedimento
de fiscalização.

Art.  73  -  Nas  diligências  de  fiscalização  em  criadouro  de  avifauna  silvestre  a
autoridade ambiental  estadual  levantará todas as infrações ambientais aos termos
desta lei, verificando excepcional cuidado dos espécimes pelo criadouro, abster-se-á
de  aplicar  penalidades,  convertendo  a  diligência  de  fiscalização  punitiva  em
procedimento de ajustamento ambiental.

Art. 74 - Não se aplica o disposto nos arts. 72 e 73 desta lei às infrações relativas:
I - ao transporte clandestino de espécimes selvagens;
II - à prática do tráfico intermunicipal, interestadual ou internacional de espécimes

da avifauna silvestre;
III  -  à  morte  dolosa  ou  culposamente  causada  de  espécimes  por  inanição,

insolação, hipertermia, hipotermia ou sufocação;
IV - à prática de rinhas;
V - à coleta não autorizada de ovos;
VI - à captura não autorizada de espécimes.
Art.  75 -  Todo dano ambiental  causado à avifauna silvestre por  comercialização

ilegal deverá ser preferencialmente reparado mediante:
I - prestação de serviços em áreas de preservação ambiental do Estado, em caso

de danos provocados por pessoas naturais, conversível em pena pecuniária;
II - custeio de programas de reintrodução de um casal de espécimes da mesma

espécie e subespécie do espécime animal ilegalmente abatido ou comercializado pelo
autuado.

Parágrafo  único  -  A reparação ambiental  não exime o  infrator  da satisfação da
obrigação tributária respectiva.

Seção V
Dos Procedimentos de Ajustamento de Conduta

Art.  76  -  O Estado  incentivará  o ajustamento  de  conduta  aos  termos  desta  lei,
observando-se que:

I - a reprodução em domesticidade é meio, de interesse público imediato, para a
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conservação do patrimônio genético da avifauna silvestre e seu alcance deve ser
priorizado;

II - a irregularidade formal do criadouro de avifauna silvestre não deve preponderar
sobre  o  êxito  reprodutivo  por  ele  alcançado,  sendo dever  da  autoridade estadual
propor a sua adequação aos termos desta lei;

III - todo o manejo da avifauna silvestre deve se dar com a mínima despesa pública
possível e com a máxima geração de receita pública possível.

§ 1º - Na hipótese do inciso I do § 1º do art. 3º desta lei a regularização deverá ser
feita:

I  -  em caso de entrada de matrizes sem acobertamento por  nota fiscal  idônea,
mediante:

a) a denúncia espontânea da infração tributária, para fim do recolhimento do valor
do ICMS devido em função da entrada desacobertada;

b)  o  pagamento  das  Taxas  de  Expediente  devidas  ao  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária,  na forma do subitem 1.1.6,  do subitem 1.9 e do subitem 1.10.1 ou
1.11.1, conforme o caso, todos da Tabela A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975;

c) o requerimento da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre, na
forma do art. 55 ou do art. 57 desta lei, conforme o caso;

II  -  em caso de entrada de matrizes com acobertamento por nota fiscal idônea,
mediante:

a) o pagamento da taxa de expediente devida ao Instituto Mineiro de Agropecuária,
na forma do subitem 1.1.6, do subitem 1.9 e do subitem 1.10.1 ou 1.11.1, conforme o
caso, todos da Tabela A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

b) o requerimento da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre, na
forma do art. 55 ou do art. 57 desta lei, conforme o caso;

§ 2º - Para as espécies sujeitas ao licenciamento simplificado de que trata o art. 55
desta lei,  os procedimentos indicados no parágrafo primeiro do  caput deste artigo
sanam os vícios da situação jurídica preexistente.

§ 3º - Para cada uma das matrizes das espécies sujeitas a licenciamento de média
complexidade, de que trata o art. 57 desta lei, o Requerente deverá contribuir ainda,
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em dobro, para a preservação dos biomas de ocorrência de cada espécie no Estado
ou,  em  se  tratando  de  espécies  exóticas,  para  a  preservação  dos  biomas  mais
ameaçados no Estado, na forma do disposto nos arts. 190 e 191 desta lei.

§  4º  -  Os  espécimes  nascidos  no  criadouro  de  avifauna  silvestre  ensejarão  a
cobrança da taxa de expediente, na forma do subitem 1.10.3 da Tabela A da Lei n.º
6.763, de 26 de dezembro de 1975 e o dever de contribuir para a conservação dos
biomas do Estado, na forma do disposto no arts. 190 e 191 desta lei.

§  5º  -  O  disposto  no  §  1º  do  caput deste  artigo  não  se  aplica  aos  espécimes
oriundos de roubo, furto ou de captura em áreas de proteção ambiental.

§ 6º - Aplica-se o disposto neste artigo à regularização de posse de que trata o art.
54 desta lei.

Art. 77 - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 76 desta lei, nos casos em que,
no prazo de quinze dias de que trata o art. 107, I desta lei, o consulente requeira a
regularização do criadouro de avifauna silvestre após a solução da consulta.

Art.  78  -  Na  hipótese do art.  73  desta  lei,  verificando excepcional  cuidado dos
espécimes  pelo  criadouro,  a  autoridade  fiscalizadora  abster-se-á  de  aplicar
penalidades,  convertida  a  diligência  de  fiscalização  punitiva  em  procedimento  de
ajustamento ambiental:

I - determinará prazo não inferior a 90 (noventa) dias para a sanatória das infrações
aos termos desta lei,  apontadas em Auto de Constatação,  na forma do Anexo IX
desta lei, passível de prorrogação, por iguais períodos, se, estando a adequação em
curso, for complexa sua conclusão;

II - solicitará o apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais para a orientação do criadouro.

Art.  79 -  Não se aplica o disposto nos arts.  76,  77 e 78 desta lei  às  infrações
relativas:

I - ao transporte clandestino de espécimes selvagens;
II - à prática do tráfico intermunicipal, interestadual ou internacional de espécimes

da avifauna silvestre;
III  -  à  morte  dolosa  ou  culposamente  causada  de  espécimes  por  inanição,

insolação, hipertermia, hipotermia ou sufocação;
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IV - à prática de rinhas;
V - à coleta não autorizada de ovos;
VI - à captura não autorizada de espécimes.

CAPÍTULO XV
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS

Seção I
Dos Princípios e Disposições Gerais

Art.  80 - O Estado incentivará a solução pacífica de controvérsias envolvendo a
criação de espécies da avifauna silvestre nos termos desta lei.

Art.  81  -  O  processo  administrativo  é  meio  para  a  solução  de  controvérsias
resultantes da aplicação e interpretação desta lei, constituindo-se em procedimento
sob a garantia de simétrica paridade de competências processuais.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo não se considera violação à simétrica
paridade  de  competências  processuais  a  observância  dos  privilégios  processuais
garantidos à Fazenda Pública.

Art.  82  -  É  assegurado  ao  interessado  ampla  defesa  na  esfera  administrativa,
aduzida  por  escrito  e  acompanhada  de  todas  as  provas  que  tiver,  desde  que
produzidas na forma e prazos legais.

Art. 83 - A errônea denominação dada à peça processual não prejudicará a parte
interessada, salvo na hipótese de má-fé.

Art. 84 - É dever da autoridade julgadora a busca da verdade real, podendo valer-se
de todos os meios em direito permitidos para o seu alcance.

Art.  85  -  Garante-se  o  exercício  do  direito  de  petição,  compreendendo  toda  a
invocação de direitos e garantias, independentemente do pagamento de taxa.

Art. 86 - Serão autuados em forma de processo administrativo simplificado - PAS -
todos os procedimentos relacionados à aplicação da presente lei, excetuados aqueles
relacionados  às  exigências  de  ICMS,  taxas  estaduais  e  multas  tributárias,  que
permanecem regidos pela legislação tributária estadual.

Art. 86 - Sem prejuízo das informações peculiares a cada processo, a petição do
interessado será apresentada em duas vias e conterá:

I - o nome do órgão ou da autoridade administrativa a que seja dirigida;



699
____________________________________________________________________________

II - a identificação do interessado e, se representado, de quem o represente;
III - o domicílio do interessado ou o local para recebimento de correspondência;
IV -  a exposição dos fatos,  o fundamento legal  e a formulação do pedido, com

clareza;
V - a data e a assinatura do interessado ou de seu representante.
§  1º  -  Na  hipótese  de  representação,  será  juntado  à  petição  o  respectivo

instrumento, especialmente no que se refere ao representante de pessoa jurídica.
§ 2º - Na protocolização da petição, o servidor responsável indicará em ambas as

vias os dados relativos ao protocolo, inclusive data e hora, devolvendo uma via ao
interessado.

Art. 87 - O PAS será autuado na repartição competente com páginas numeradas
sequencialmente e rubricadas.

Art.  88  -  Os  documentos  adicionais  ao PAS serão a ele  juntados pelo  servidor
responsável  na  repartição  em  que  tramitar,  segundo  a  ordem  cronológica  de
formação  do  processo,  numerando-se  e  rubricando-se  as  páginas  relativas  aos
documentos juntados.

Art.  89  -  Os  atos  promovidos  no  PAS  pelos  servidores  estaduais  serão
fundamentados  e  formalizados  mediante  termos  impressos,  datilografados  ou
manuscritos.

Art. 90 - A autoridade julgadora considerará:
I - que a formalidade extrínseca jamais deverá prevalecer sobre o êxito reprodutivo;
II - que o vício jurídico envolvendo um espécime não implica a ilicitude da situação

jurídica dos demais integrantes do plantel;
III  -  a  reprodução  em  domesticidade  como  simultaneamente  agronegócio  e

ferramenta de conservação da biodiversidade, de geração de receita pública para o
Estado e de emprego e renda.

Art.  91  -  As  entidades  representativas  de  âmbito  estadual  ou  nacional  podem
habilitar-se no processo administrativo como assistentes.

Art.  92  -  A  intervenção  de  interessados  no  PAS  far-se-á  diretamente  ou  por
intermédio  de  procurador  munido  de  instrumento  de  mandato  regularmente
outorgado.
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Parágrafo único - A intervenção direta do interessado far-se-á por ele mesmo, ou
por  meio  de  seus  representantes  legais  na  forma  que  dispuser  a  legislação
processual civil.

Art.  93  -  É  suspeita,  nos  termos  do  art.  135  do  Código  de  Processo  Civil,  a
autoridade julgadora vinculada a entidades não governamentais quando for exarada,
pela autoridade ou pela entidade, opinião pública ou juízo de valor sobre a matéria
objeto de julgamento, facultando-se ao interessado arguir  a suspeição na primeira
oportunidade processual, sob pena de preclusão.

Art. 94 - Sem prejuízo do disposto no art. 216 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e
no art. 9º da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, as autoridades estaduais civis e
militares  se  dirigirão  aos  ornitocultores  e  com  urbanidade  e  imparcialidade,  em
qualquer circunstância.

Seção II
Da Comunicação dos Atos Processuais

Art.  95 -  As intimações do interessado dos atos  do PAS devem informar  a sua
finalidade e serão realizadas, a critério da Administração Estadual, pessoalmente, por
via postal com aviso de recebimento ou por meio de publicação no órgão oficial.

§ 1° - Quando o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível
ou ausente do território do Estado, ou quando não for possível a intimação por via
postal, inclusive na hipótese de devolução pelo correio, a intimação será realizada
mediante publicação no órgão oficial.

§ 2° - É facultado ao interessado receber as intimações relativas ao PAS por meio
de correio eletrônico, hipótese em que deverá deixar expressa a opção e informar o
endereço, inclusive as alterações posteriores.

Art. 93 - Na hipótese em que a representação do interessado no PAS se der através
de procurador, as intimações serão realizadas diretamente a este, salvo disposição
em contrário constante do instrumento de mandato.

Art. 94 - As intimações dos atos do PAS serão consideradas efetivadas:
I  -  em se tratando de intimação pessoal,  na data do recebimento do respectivo

documento;
II - em se tratando de intimação por via postal com aviso de recebimento:
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a) na data do recebimento do documento, por qualquer pessoa, no domicílio fiscal
do  interessado,  ou  no  escritório  de  seu  representante  legal  ou  mandatário  com
poderes especiais,  ou no escritório de contabilidade autorizado a manter a guarda
dos livros e documentos fiscais; ou

b) no 11º (décimo primeiro) dia a contar do dia em que foi postado o documento
caso no recibo não conste a assinatura ou a data de seu recebimento;

III - em se tratando de intimação por meio de publicação no órgão oficial, na data de
sua publicação;

IV - em se tratando de intimação por meio de correio eletrônico, no sexto dia a
contar do envio da mensagem.

Parágrafo único - A intimação realizada em dia que não haja expediente normal na
repartição em que tramita o PAS ou deva ser praticado o ato considera-se realizada
no primeiro dia seguinte em que houver expediente normal.

Art. 95 - Os prazos do PAS serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do
início e  incluindo-se o dia  do vencimento,  e só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na repartição em que corra o PAS ou deva ser praticado o ato.

Parágrafo  único  -  Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos  contar-se-ão  da
intimação, do recebimento do PAS ou da prática do ato.

Art.  96  -  São  válidos  os  atos  do  PAS  praticados  antes  do  prazo  estabelecido,
renunciando aquele que o praticar ao prazo estabelecido em seu favor.

Art. 97 - Na hipótese de instrução incompleta de requerimento pelo interessado, a
repartição  competente  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  o  intimará  para
complementá-lo no prazo de dez dias, sob pena do não conhecimento do pedido.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica nos casos de defesa ou
recurso, relativos aos procedimentos contenciosos.

Art.  98 - Não havendo prazo previsto nesta lei  para a prática de ato do PAS, a
autoridade competente o estabelecerá, não podendo exceder a quinze dias.

Art.  99  -  O  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento
estabelecerá, em resolução, os casos em que se aplicará a tramitação prioritária do
PAS, hipótese em que os prazos estabelecidos para a administração pública estadual
serão reduzidos.
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Art.  100  -  A inobservância  dos  prazos  do  PAS pela  Administração  Pública  não
acarretará a nulidade do procedimento de controle ou de fiscalização, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar do funcionário que lhe der causa.

Art. 101 - Para fins de garantir a celeridade na tramitação do PAS, a autoridade
fazendária poderá determinar a reunião ou separação de processos.

Art. 102 - É dever do interessado facilitar a entrega e o recebimento de documentos
que interessem à instauração e ao andamento do PAS.

Seção II
Do Procedimento de Consulta

Art.  103  -  O  criadouro  de  avifauna  silvestre  e  as  entidades  representativas  de
âmbito  estadual  ou  nacional  poderão  formular  consulta  escrita  ao  Gerente  de
Educação  Sanitária  e  Apoio  à  Agroindústria  Familiar  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária  sobre  aplicação  de  legislação  estadual,  em  relação  a  fato  de  seu
interesse, que será completa e exatamente descrito na petição.

Parágrafo  único  -  O  consulente  informará  na  petição  sobre  as  circunstâncias
relacionadas  ao  fato,  se  este  já  ocorreu  e  se  algum  de  seus  estabelecimentos
encontra-se sob fiscalização em relação ao objeto da consulta.

Art. 104 - A consulta será protocolizada no Escritório Seccional do Instituto Mineiro
de Agropecuária a que estiver circunscrito o interessado acompanhada de cópia do
comprovante de recolhimento da taxa de expediente devida, sem a qual a tramitação
do processo não terá curso.

§ 1º - A consulta deve ser protocolizada em duas vias, de igual teor e forma, sendo
a segunda a via de recibo do consulente e, ainda, ter seu conteúdo apresentado em
meio eletrônico no ato de protocolo.

§  2º  -  A consulta  autuada  sob  a  forma  de  processo  administrativo,  numerada,
remetida  com  manifestação  prévia  não  vinculante  para  a  Gerência  de  Educação
Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar  do Instituto Mineiro de Agropecuária,  no
prazo de cinco dias e terá sua tramitação rastreável virtualmente.

Art.  105 -  A solução à consulta  será  dada no prazo de trinta  dias  contados do
recebimento  do  processo  administrativo  respectivo  na  Gerência  de  Educação
Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária.
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§ 1º  -  Tratando-se  de  matéria  complexa,  o  prazo  referido  no  caput poderá  ser
prorrogado por uma vez e por até igual período, a critério do Superintendente.

§  2º  -  O  prazo  previsto  no  caput interrompe-se  a  partir  da  data  em  que  for
determinada  qualquer  diligência,  reiniciando-se  a  partir  do  novo  recebimento  do
processo administrativo na Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria
Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária.

Art. 106 - Nenhuma diligência será promovida, em relação à matéria consultada,
contra o consulente, no período entre a protocolização do requerimento de consulta e
a ciência da resposta, desde que:

I - a protocolização da petição tenha ocorrido antes da ciência formal do início de
qualquer procedimento de fiscalização ação ambiental relacionado com a matéria da
consulta; e

II - a taxa de expediente de que trata o subitem 1.12 da Tabela A da Lei nº 6.763, de
26 de dezembro de 1975 respectiva tenha sido devidamente recolhida.

Art. 107 - Nenhuma imposição de penalidade por infração à legislação ambiental
ocorrerá para o consulente, desde que:

I  -  seja proposto pelo consulente o ajustamento de conduta dentro do prazo de
quinze dias contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta; e

II  -  a protocolização da petição de consulta tenha ocorrido até o vencimento da
obrigação a que se refira.

Art. 108 - O disposto nos arts. 106 e 107 não se aplica à consulta:
I - que seja meramente protelatória, assim entendida a que versar sobre disposição

claramente expressa na legislação ambiental ou sobre questão de direito já resolvida
por decisão administrativa ou judicial relativamente ao consulente;

II - que não descrever exata e completamente o fato que lhe deu origem;
III - que deixe de observar qualquer exigência formal e não seja suprida no prazo

estabelecido pela autoridade ambiental estadual;
IV - após o início de procedimento de fiscalização ambiental relacionada com o seu

objeto;
V  -  que  versar  sobre  arguição  de  inconstitucionalidade  ou  sobre  negativa  de

aplicação de lei, decreto ou ato normativo.
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Parágrafo único - Nas hipóteses do disposto no caput deste artigo, a consulta será
declarada inepta e determinado o arquivamento do processo:

I  -  pelo  titular  do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  da
circunscrição do interessado nos casos dos incisos II a IV;

II  -  pelo  gerente  da  Gerência  de  Educação  Sanitária  e  Apoio  à  Agroindústria
Familiar  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  nos  casos  dos  incisos  I  e  V  e,
supletivamente, nos casos dos incisos II a IV.

Art.  109 - Da resposta dada à consulta pelo Gerente da Gerência de Educação
Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária cabe
recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, no prazo de quinze dias contados da data em que o consulente tiver
ciência da resposta.

§ 1º - O recurso será protocolizado no Escritório Seccional do Instituto Mineiro de
Agropecuária a que estiver circunscrito o recorrente.

§ 2° - No prazo de vinte dias, o Gerente da Gerência de Educação Sanitária e Apoio
à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária:

I - se entender que assiste razão ao recorrente, reformulará a resposta;
II - entendendo que a resposta deva ser mantida, emitirá parecer sobre o mérito da

questão e encaminhará o processo ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, para decisão.

Art. 110 - A observância pelo consulente da resposta dada à consulta,  enquanto
prevalecer o entendimento nela consubstanciado, exime-o de qualquer penalidade.

Parágrafo  único.  A  reforma  de  orientação  adotada  em  solução  de  consulta
prevalecerá em relação ao consulente depois de cientificado da nova orientação.

Art. 111 - A resposta à consulta fica revogada com a superveniência de norma de lei
estadual, naquilo que esta com aquela conflitar, independentemente de comunicação
ao consulente.

Art. 112 - Qualquer informação ou esclarecimento sobre dispositivos da legislação
ambiental que não se revista das características e dos requisitos próprios da consulta
será  prestado  verbalmente  ao  interessado  pelo  Escritório  Seccional  do  Instituto
Mineiro de Agropecuária a que estiver circunscrito.
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Parágrafo  único.  É  direito  do  consulente  ajustar  a  forma  e  o  conteúdo  de  sua
consulta aos termos deste Capítulo e a sua obter análise, mesmo após a sua solução
verbal na forma do caput deste artigo.

Seção II
Dos Procedimentos Preparatórios para o Lançamento

Subseção I
Do Início da Ação de Controle Avícola

Art.  113 -  Para  os  efeitos  de  documentar  o  início  de  ação de controle  avícola,
observados  os  modelos  estabelecidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a autoridade lavrará, conforme o caso:

I - auto de início de ação de controle avícola - Aicavi;
II - auto de apreensão e depósito - AAD;
III - auto de infração - AI.
Art.  114  -  O  Aicavi  será  utilizado para  solicitar  do  ornitocultor  responsável  pelo

criadouro  de  avifauna  silvestre  a  apresentação  de  livros,  documentos,  dados
eletrônicos e demais elementos relacionados com a ação de controle avícola, com
indicação do período e do objeto da fiscalização a ser efetuada.

§ 1º - A solicitação deverá ser cumprida pelo sujeito passivo imediatamente, ou no
prazo estabelecido pela autoridade solicitante.

§ 2º - O Aicavi terá validade por noventa dias, podendo ser prorrogado por uma vez
e por até igual período, pela autoridade fiscal, ou, automaticamente, por fatos que
evidenciem  a  continuidade  dos  trabalhos,  desde  que  justificável  em  razão  da
extensão ou complexidade das tarefas de fiscalização.

§  3º  -  Esgotado  o  prazo  previsto  no  parágrafo  anterior,  é  devolvido  ao  sujeito
passivo o direito a denúncia espontânea, o qual, entretanto, não exercido, ensejará a
lavratura  de  AI,  independentemente  de  formalização  de  novo  início  de  ação  de
controle avícola .

Art. 115 - O AAD será utilizado para a formalização da apreensão de espécimes,
partes, produtos e subprodutos da avifauna silvestre, bens e documentos, inclusive
de programas, meios e dados eletrônicos.

Parágrafo único - O AAD conterá a descrição do objeto da apreensão e, em se



706
____________________________________________________________________________

tratando de bem ou mercadoria, a respectiva avaliação.
Art.  116 - Nas hipóteses abaixo relacionadas o auto de infração documentará o

início da ação de controle avícola, ficando dispensada a lavratura prévia do Aicavi ou
do AAD:

I  -  constatação  de  flagrante  infração  à  legislação  estadual,  bem  como  na
fiscalização no trânsito de mercadorias;

II  -  quando  o  obrigado  deixar  de  prestar  informações  ao  REA  no  prazo
regulamentar.

Art. 117 - Na lavratura de Aicavi ou do AAD, em se tratando de intimação pessoal,
será colhida a assinatura do  sujeito  passivo,  seu representante  legal,  mandatário,
preposto,  ou  contabilista  autorizado  a  manter  a  guarda  dos  livros  e  documentos
fiscais.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no  caput considera-se preposto a
pessoa que, no momento da ação de controle avícola, encontrar-se responsável pelo
estabelecimento ou veículo transportador.

Art.  118 -  Na hipótese de recusa de recebimento  de  qualquer  dos  documentos
referidos  no  artigo  anterior,  será  registrado  tal  fato  no  próprio  documento,
procedendo-se à intimação por via postal com aviso de recebimento ou por meio de
publicação no órgão oficial.

Art.  119 -  Se durante os  trabalhos  da  ação de controle  avícola  for  verificada a
ocorrência de infração à legislação tributária, a autoridade competente cientificará o
Delegado da Receita Estadual com jurisdição sobre o município em que se localizar o
ornitocultor, para o exercício da fiscalização quanto à matéria tributária.

Seção VI
Da Revelia

Art.  120  -  Findo  o  prazo  de  trinta  dias  da  intimação  do  auto  de  infração  sem
pagamento do débito nem apresentação de defesa, o sujeito passivo será declarado
revel, importando em reconhecimento da exigência formalizada no auto de infração.

Parágrafo único - Nos dez dias subsequentes ao término do prazo estabelecido no
caput, o Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária, ficando dispensada
a intimação do sujeito passivo.
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CAPÍTULO VIII
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE AVÍCOLA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 121 - Instaura-se o contencioso administrativo de controle avícola:
I - pela reclamação contra decisão que negar seguimento à impugnação;
II - pela impugnação regular contra o auto de infração.
Parágrafo  único  -  A reclamação  não  terá  seguimento  quando  a  causa que der

origem  aos  procedimentos  nela  referidos  for  liminarmente  removida  pelo  setor
preparador do PAS.

Art.  122  -  Instaurado  o  contencioso  administrativo  de  controle  avícola,  o  PAS,
preparado  pelo  setor  competente,  desenvolve-se  na  forma  deste  Capítulo,  para
instrução, apreciação e julgamento das questões nele suscitadas.

Art. 123 - É assegurado ao interessado intervir no PAS para defesa de seus direitos,
ainda que a impugnação tenha sido apresentada por outrem.

Art. 124 - Na hipótese de erro ou ignorância escusáveis do ornitocultor responsável
pelo  criadouro  de  avifauna  silvestre  ou  em  virtude  de  condições  peculiares  a
determinada região do território do Estado, a apresentação de petição à autoridade
incompetente, desde que dentro do prazo legal, não importará intempestividade.

Parágrafo único - O funcionário certificará na petição a data em que a recebeu e a
remeterá, até o primeiro dia subsequente, à repartição competente.

Art.  125  -  Não  se  inclui  na  competência  do  órgão  julgador  a  declaração  de
inconstitucionalidade  ou  a  negativa  de  aplicação  de  ato  normativo,  inclusive  em
relação à resposta à consulta a que for atribuído este efeito pelo Secretário de Estado
competente.

Art. 126 - A autoridade julgadora pode relevar a pena de multa por infração aos
dispositivos desta lei, por equidade, desde que:

I - o autuado não seja reincidente;
II - não haja conexão da infração com tráfico de espécimes da avifauna silvestre e

nem com maus-tratos;
III  -  seja,  sendo o  caso,  recolhido  o  tributo  incidente  sobre  os  fatos  geradores

identificados no auto de infração.
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Parágrafo único - Considera-se reincidente o infrator que, condenado previamente
por  decisão administrativa irrecorrível,  seja  novamente  autuado como incurso  nos
ilícitos tipificados nesta lei.

Art. 127 - Põem fim ao contencioso administrativo de controle avícola:
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes;
II - o término de prazo, sem interposição de recurso;
III - a desistência de impugnação, reclamação ou recurso de revisão;
IV - o ingresso em juízo, sobre a matéria objeto do PAS, antes de proferida ou de

tornada irrecorrível a decisão administrativa;
V - o pagamento do valor objeto de exigência no auto de infração;
VI - o cancelamento da exigência formalizada no auto de infração.
Parágrafo  único  -  Independentemente  de  comunicação  ao  sujeito  passivo,

considera-se, também, como desistência de impugnação, reclamação ou de recurso
de revisão, a não-comprovação ou o não-recolhimento integral da taxa de expediente
devida.

Art. 128 - As falhas materiais decorrentes de lapso manifesto e os erros de escrita
ou  de  cálculo  existentes  na  decisão  do  Conselho  de  Ornitocultura  poderão  ser
corrigidos,  a  qualquer  tempo,  pelo  seu  presidente  ou  pelo  chefe  do  Escritório
Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária em que se encontrar o PAS, de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo da obrigação tributária.

Seção II
Da Negativa de Seguimento de Impugnação

Art. 129 - O chefe do Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária, ou
funcionário por ele designado, negará seguimento à impugnação que:

I - for apresentada fora do prazo legal ou for manifesta a ilegitimidade da parte,
devendo a negativa de seguimento ser formalmente comunicada ao impugnante no
prazo de cinco dias;

II - estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento integral da taxa de
expediente  devida  ou  não  seja  comprovado  o  recolhimento  desta  no  prazo
estabelecido, independentemente de comunicação ao impugnante.

Art.  130  -  No  caso  de  irregularidade  de  representação,  o  chefe  do  Escritório
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Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária intimará o sujeito passivo a sanar o
vício no prazo de cinco dias, sob pena de não seguimento da impugnação.

Art. 131 - No caso de negativa de seguimento de impugnação, caberá reclamação à
Câmara de Julgamento, no prazo de dez dias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de negativa de
seguimento de impugnação em razão de não-recolhimento ou não-comprovação de
recolhimento da taxa de expediente devida.

Seção III
Da Impugnação

Art. 132 - A impugnação será apresentada em petição escrita dirigida ao Conselho
de  Ornitocultura  e  entregue  no  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária  a  que  estiver  circunscrito  o  impugnante,  no  prazo  de  trinta  dias
contados da intimação da lavratura do auto de infração.

Parágrafo  único  -  O  impugnante  poderá  remeter  a  impugnação  à  repartição
indicada no caput por via postal com aviso de recebimento, hipótese em que a data
da postagem será considerada como a de protocolização.

Art.  133  -  Na  hipótese  de  protocolização  de  impugnação  desacompanhada  do
comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o impugnante
deverá, no prazo de cinco dias contados do protocolo, comprovar o seu recolhimento
ou fazê-lo com os acréscimos legais, independentemente de intimação.

Parágrafo  único  -  Vencido  o  prazo  previsto  no  caput sem  que  tenha  havido
comprovação  do  recolhimento  integral  da  taxa,  o  impugnante  será  considerado
desistente da impugnação e, após a lavratura, nos autos, do termo referente a essa
circunstância, o PAS será encaminhado para inscrição do crédito tributário em dívida
ativa.

Art. 134 - Na impugnação será alegada, de uma só vez, a matéria relacionada com
a situação de que decorreu o lançamento, com a indicação precisa:

I - do número do PAS;
II - da matéria objeto da discordância, inclusive quantidades e valores;
III  -  dos  quesitos,  quando  requerida  a  prova  pericial,  sob  pena  desta  não  ser

apreciada quanto ao mérito;
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IV  -  de  assistente  técnico,  caso  queira,  ficando  vedada  a  indicação  em  etapa
posterior;

V - do rol de testemunhas, quando requerida a produção de prova testemunhal.
Parágrafo  único  -  Os  documentos  que  constituam  prova  serão  anexados  à

impugnação,  inclusive  os  arquivos  eletrônicos  com  certificado  de  integridade  das
informações, sob pena de preclusão.

Art. 135 - Recebida e autuada a impugnação com os documentos que a instruem, o
Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária competente providenciará,
conforme o caso:

I  -  a  manifestação  prévia,  no  prazo  de  quinze  dias  e  encaminhará  o  PAS  ao
Conselho de Ornitocultura;

II  -  a  oitiva da autoridade lavradora do auto de  infração para,  sendo o  caso,  a
reformulação do auto de infração.

§ 1° - Caso o auto de infração seja reformulado, será aberto ao sujeito passivo o
prazo de trinta dias para impugnação, aditamento da impugnação ou pagamento, com
os  mesmos  percentuais  de  redução  de  multas  aplicáveis  nos  trinta  dias  após  o
recebimento do auto de infração.

§ 2° - Nas hipóteses de reformulação do lançamento não alcançadas pelo § 1º do
caput, será aberto prazo de dez dias para aditamento da impugnação ou pagamento
com  os  mesmos  percentuais  de  redução  de  multas  a  que  se  refere  o  parágrafo
anterior.

§ 3º - Na hipótese de acatamento integral da impugnação pelo servidor responsável
pela manifestação prévia ou pela autoridade lançadora, na hipótese do inciso II do
caput deste artigo, este proporá ao Gerente da Gerência de Educação Sanitária e
Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária o cancelamento
da exigência fiscal.

Seção IV
Da Reclamação

Art.  136  -  A  reclamação  contra  negativa  de  seguimento  de  impugnação  será
apresentada em petição escrita, dirigida ao Conselho de Ornitocultura e entregue no
Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária que proferiu a decisão, no
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prazo de dez dias contados da intimação do ato contra o qual se reclama.
Parágrafo  único  -  O  sujeito  passivo  poderá  remeter  a  reclamação  à  repartição

indicada no caput por via postal com aviso de recebimento - AR -, hipótese em que a
data da postagem será considerada como a de protocolização.

Art.  137  -  Na  hipótese  de  protocolização  de  reclamação  desacompanhada  do
comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o reclamante
deverá, no prazo de cinco dias contados do protocolo, comprovar o seu recolhimento
ou fazê-lo com os acréscimos legais, independentemente de intimação.

Parágrafo  único  -  Vencido  o  prazo  previsto  no  caput sem  que  tenha  havido
comprovação  do  recolhimento  integral  da  taxa,  o  reclamante  será  considerado
desistente da reclamação e, após a lavratura, nos autos, do termo referente a essa
circunstância, o PAS será encaminhado para inscrição do crédito tributário em dívida
ativa.

Art. 138 - A reclamação será acompanhada de documentos ou de indicação precisa
de elementos que comprovem, quando for o caso:

I - a apresentação da impugnação dentro do prazo legal;
II - a falta ou nulidade da intimação;
III - a legitimidade da parte;
IV - a regularidade na representação.
Art.  139 -  O chefe do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária

poderá:
I - reformar sua decisão, hipótese em que a reclamação não terá seguimento por

exauridos os seus efeitos;
II - manter a decisão e encaminhar o PAS à apreciação da Câmara de Julgamento.

Seção VI
Da Instrução Processual

Subseção I
Das Provas

Art. 140 - A mera veiculação de notícias em mídia nacional ou internacional não
pode ser utilizada como prova no processo administrativo.

Art. 141 - É admissível a prova testemunhal no processo.



712
____________________________________________________________________________

Art. 142 - Em observância à garantia constitucional do devido processo legal, em
caso de apreensão, o proprietário dos espécimes, partes, produtos e subprodutos da
avifauna silvestre apreendidos tem direito a requerer administrativamente a exibição
dos mesmos, aplicando-se ao requerimento administrativo o disposto nos arts. 844 e
845 do Código de Processo Civil.

Art. 143 - Na hipótese do artigo anterior, poderá ser pedida a entrega ou exibição de
espécime, documento ou de coisa que se ache em poder da parte contrária, devendo
o pedido conter:

I - a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II  -  a  finalidade da prova,  com a indicação dos fatos que se relacionam com o

documento ou a coisa;
III - as circunstâncias em que o requerente se baseia para afirmar que o documento

ou coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
Art. 144 - A entrega ou exibição do espécime, documento ou coisa não poderá ser

negada:
I - se houver obrigação de entregá-los ou exibi-los, prevista na legislação aplicável;
II  -  se  aquele  que  o  tiver  em seu  poder  a  eles  houver  feito  referência  com  o

propósito de constituir prova.
§ 1º - A recusa de exibição de documento ou coisa faz prova contra quem a deu

causa.
§ 2º  -  Aplica-se o disposto no parágrafo anterior  no  caso de fuga ou morte do

espécime.
Art.  145 -  É lícito  a qualquer  das partes  do processo administrativo,  requerer  a

vistoria “ad perpetuam rei memoriam” dos espécimes, partes, produtos e subprodutos
da  avifauna  silvestre,  por  perito  nomeado  pela  autoridade  julgadora,  ao  qual  se
aplicarão as regras sobre suspeição, na forma do art. 138, III do Código de Processo
Civil.

Art. 146 - Ocorrendo a juntada de documentos ao PAS, será dada à parte contrária
vista aos autos pelo prazo de cinco dias.

Parágrafo único - No caso de juntada de documentos pelo Fisco, pela Polícia Militar
de Meio Ambiente ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária a abertura de vista se
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efetivará  nas  dependências  do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária  a  que  estiver  circunscrito  o  autuado  ou  o  interessado,  facultado  o
fornecimento de cópia.

Art. 147 - As partes não poderão juntar documentos após o encerramento da fase
de  instrução  processual,  salvo  motivo  de  força  maior  comprovado  perante  a
Assessoria ou Câmara do Conselho de Ornitocultura.

Parágrafo único - O requerimento de juntada de documento nos termos do  caput
será liminarmente indeferido, caso não esteja acompanhado de prova da ocorrência
de força maior.

Art. 148 - A prova pericial observará o disposto no art. 420 e seguintes do Código de
Processo Civil.

Art. 149 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, e será realizada
quando deferido o pedido do requerente pela Câmara ou quando esta a determinar,
observado o seguinte:

I - se determinada pela Câmara, esta formulará seus quesitos, e as partes, no prazo
de cinco dias contados da intimação do despacho de designação do perito, poderão
formular os seus e indicar assistente técnico;

II - se deferido pedido do requerente:
a) o mesmo será intimado a recolher, no prazo de cinco dias, a taxa de expediente

devida para a realização da perícia, nos termos do subitem 1.13 do item 1 da Tabela A
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

b) a repartição formalizadora do auto de infração, no prazo de cinco dias contados
da intimação do despacho de designação do perito, poderá formular seus quesitos e
indicar assistente técnico;

c) a Câmara poderá apresentar seus quesitos, sem prejuízo do disposto na alínea
anterior.

§ 1° - Relativamente ao pedido de perícia do requerente:
I - não será apreciado quando desacompanhado da indicação precisa de quesitos;
II - será indeferido quando o procedimento for:
a)  desnecessário  para  a  elucidação  da  questão  ou  suprido  por  outras  provas

produzidas;
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b) de realização impraticável;
c) considerado meramente protelatório.
§ 2º - Vencido o prazo previsto no  caput,  II,  “a”, sem que tenha sido efetuado o

recolhimento  integral  da  taxa,  o  julgamento  do  contencioso  administrativo  fiscal
seguirá sua tramitação sem a realização da perícia.

Art.  150  -  A  designação  de  perito  será  feita  pelo  Presidente  da  Câmara  de
Julgamento.

Parágrafo único - O perito será designado entre funcionários do Estado que não
tenham nenhuma vinculação com o caso versado no auto de infração, de reconhecida
capacidade e conhecimento técnico sobre a matéria.

Art. 151 - O perito apresentará o laudo no prazo de trinta dias contados da ciência
da  designação,  facultado  aos  assistentes  técnicos  acompanhar  os  trabalhos  de
perícia e, se for o caso, apresentar parecer no mesmo prazo.

Art. 152 - Sobre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico manifestar-se-
ão:

I - o sujeito passivo, no prazo de cinco dias contados da intimação;
II - o servidor estadual designado pelo Presidente da Câmara de Julgamento, no

prazo de cinco dias contados do recebimento do PAS.
Seção VIII

Do Julgamento
Art. 153 - O PAS será incluído em pauta de julgamento publicada com antecedência

mínima de onze dias úteis contados da data da respectiva sessão, tendo vista dos
autos, a partir da publicação:

I - o sujeito passivo, nos dois primeiros dias úteis, no Conselho de Ornitocultura ;
II - o revisor, nos dois dias úteis subsequentes;
III  -  o  Procurador  do  Estado,  nos  dois  dias  úteis  subsequentes  aos  do  inciso

anterior;
IV - o relator, nos dias úteis remanescentes.
Art.  154 -  Na sessão de julgamento, a Câmara, antes da apreciação do mérito,

decidirá:
I - a reclamação;
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II - as questões relativas ao saneamento não contidas na reclamação;
III - o pedido de produção de prova;
IV - os incidentes processuais suscitados no PAS.
Art. 155 - Se rejeitadas as questões mencionadas no artigo anterior ou não houver

incompatibilidade com apreciação do mérito,  a Câmara proferirá decisão relativa à
matéria principal.

Art. 156 - A decisão resolverá as questões suscitadas no processo e concluirá pela
procedência ou improcedência, total ou parcial, do exigência formalizada no auto de
infração ou do pedido do impugnante, definindo expressamente os  seus efeitos e
determinando a intimação das partes.

Parágrafo único - O órgão julgador formará o seu convencimento atendendo aos
fatos  e  circunstâncias  constantes  do  processo,  às  alegações  das  partes  e  à
apreciação das provas.

Art.  157  -  Não  estando  os  autos  devidamente  instruídos,  determinar-se-ão  as
medidas convenientes, convertendo-se o julgamento em diligência ou proferindo-se
despacho interlocutório.

§ 1° - As repartições do Estado terão o prazo de dez dias contados da data em que
receberem o pedido, para prestarem os esclarecimentos solicitados pelo Conselho de
Ornitocultura.

§ 2°  -  Ao sujeito  passivo será dado o prazo de dez dias  para cumprimento de
despacho  interlocutório,  findo  o  qual,  verificado  o  não-atendimento,  julgar-se-á  a
questão de acordo com os elementos de prova constantes dos autos.

Art. 158 - É facultado a cada Conselheiro, durante o julgamento, exceto ao Relator
e  ao  Revisor,  pedir  vista  do  processo  pelo  prazo  de  três  dias,  fundamentando o
pedido.

Parágrafo único - O Presidente da Câmara somente deferirá o pedido de vista se
relevante a sua fundamentação.

Art. 159 - Nas hipóteses de deferimento de pedido de vista ou de retirada de pauta
do PAS, o processo será:

I - diretamente encaminhado para julgamento em data estabelecida pela Câmara,
independentemente de publicação; ou
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II - novamente incluído em pauta, observando-se o disposto no art. 153.
Art. 160 - Será admitida a defesa oral na sessão de julgamento do PAS, desde que

requerida, no prazo previsto no art. 153, I, e na forma prevista no Regimento Interno
do Conselho de Ornitocultura.

Art. 161 - As decisões das Câmaras serão proferidas por meio de acórdãos, salvo
nas hipóteses previstas no Regimento Interno do Conselho de Ornitocultura.

Art. 162 - Os acórdãos serão redigidos pelo Conselheiro Relator, no prazo de cinco
dias úteis contados da data de julgamento do PAS.

§  1°  -  O  acórdão  será  assinado  pelo  Presidente  e  pelo  Relator  que  tiverem
participado do julgamento, nele sendo lançado o voto vencido.

§ 2° - Vencido o Relator, ou no caso de seu impedimento, o Presidente designará
um dos Conselheiros  cujo voto tenha sido vencedor,  preferencialmente  o Revisor,
para redigir e assinar o respectivo acórdão.

§  3°  -  O  acórdão  será,  até  quarenta  e  oito  horas  após  a  sua  assinatura,
encaminhado ao órgão oficial do Estado para publicação.

Seção IX
Do Recurso de Revisão

Art. 163 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabe recurso de revisão para a
Câmara Especial, no prazo de dez dias contados da intimação do acórdão, mediante
publicação da decisão no órgão oficial, quando:

I - a decisão da Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade proferido pelo
seu Presidente;

II - o Conselho de Ornitologia, por qualquer de suas Câmaras, houver julgado a
mesma matéria, total ou parcialmente, de forma divergente.

§ 1º - Não ensejará recurso de revisão:
I - a decisão tomada pelo voto de qualidade, relativa a questão preliminar;
II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multas, pela autoridade ou

órgão julgador, conforme estabelecido em lei.
§ 2º - Em se tratando de decisão da Câmara de Julgamento que resultar de voto de

qualidade do Presidente desfavorável à administração pública estadual, o recurso de
revisão  será  interposto  de  ofício  pela  própria  Câmara  de  Julgamento,  mediante
declaração na decisão.
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§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não prejudicará a interposição de recurso de
revisão pela Fazenda Pública Estadual.

§ 4º - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Estadual, se admitido,
prejudicará o Recurso interposto de ofício pela Câmara de Julgamento.

§  5º  -  Havendo  pelo  menos  uma  matéria  decidida  pelo  voto  de  qualidade,
excetuadas as mencionadas no § 1º, o recurso de revisão poderá versar sobre as
matérias não decididas com o referido quorum.

§  6º  -  A intimação  da  administração  pública  estadual  será  feita  pessoalmente
mediante remessa do PAS à Advocacia-Geral do Estado, observado o transcurso do
prazo de que trata o caput deste artigo, se a decisão for desfavorável ao impugnante.

Art. 164 - O Presidente do Conselho de Ornitocultura negará seguimento ao recurso
de revisão interposto indevidamente:

I - com base nos pressupostos de cabimento relativos ao quorum de decisão ou ao
rito de tramitação do PAS;

II - fundamentado nas vedações de que trata o §1º do artigo anterior.
Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se também no caso de protocolização

de petição de recurso sem a juntada ou comprovação,  no prazo estabelecido, do
pagamento  integral  da  taxa  de  expediente  devida,  independentemente  de
comunicação ao sujeito passivo.

Art. 165 - Relativamente ao recurso de revisão interposto com fundamento no art.
163, II, será observado o seguinte:

I - a petição indicará de forma precisa a decisão divergente, cujo acórdão tenha sido
publicado no máximo há cinco anos da data da publicação da decisão recorrida, sob
pena de ser declarado deserto;

II - não será conhecido se versar, exclusivamente, sobre:
a) questão iterativamente decidida ou sumulada pelo Conselho de Ornitocultura ou

solucionada em decorrência de ato normativo;
b) incompetência do órgão julgador para conhecimento da pretensão;
III - manifestar-se-á em relação ao recurso servidor diverso daquele que já se tenha

manifestado na fase de impugnação.



718
____________________________________________________________________________

Art. 166 - O relator do recurso de revisão será de representação diversa daquela do
relator do acórdão recorrido.

Art.  167  -  O  recurso  será  apresentado  em  petição  escrita  dirigida  à  Câmara
Especial, com os fundamentos de cabimento e as razões de mérito, e entregue no
Conselho de Ornitocultura.

§ 1° - O sujeito passivo poderá remeter o recurso ao Conselho de Ornitocultura por
via postal com Aviso de Recebimento, hipótese em que a data da postagem será
considerada como a de protocolização.

§ 2º - Na hipótese de protocolização do recurso desacompanhado do comprovante
de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o recorrente deverá, no prazo
de cinco dias contados da data do protocolo, comprovar o recolhimento respectivo, ou
fazê-lo com os acréscimos legais.

§  3º  -  O  disposto  no  parágrafo  anterior  aplica-se  também  quando  o  recorrente
encaminhar o recurso por via postal sem o documento comprobatório do recolhimento
da taxa.

§ 4° - No caso de irregularidade de representação, o sujeito passivo será intimado a
sanar o vício,  no prazo de cinco dias contados do recebimento da intimação, sob
pena de ser considerado desistente do recurso.

§  5º  -  Recorrendo a  administração pública  estadual  de  decisão da  Câmara  de
Julgamento, o recorrido poderá apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias
contados da intimação do recurso interposto.

Art.  168  -  O  recurso  de  revisão  admitido  devolve  à  Câmara  Especial  o
conhecimento da matéria nele versada.

Parágrafo único - O recurso interposto com fundamento no art. 163, § 2º, devolverá
à  Câmara  Especial  o  conhecimento  de  toda  a  matéria  cuja  decisão  tenha  sido
contrária  à Fazenda Pública Estadual,  inclusive aquela não decidida pelo voto de
qualidade.

Art. 169 - O julgamento do recurso obedecerá, no que for aplicável, ao disposto na
Seção anterior.

Art. 170 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:
I - a decisão de Câmara de Julgamento:
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a) sobre incidente processual;
b) reclamação;
c) questões de saneamento não contidas na reclamação;
d) pedido de produção de prova;
c) cancelamento ou redução de multa conforme estabelecido em lei;
II - a declaração de deserção do recurso de revisão;
III - a negativa de seguimento do Presidente do Conselho de Ornitocultura;
IV - a decisão proferida pela Câmara Especial.

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO DE ORNITOCULTURA

Seção I
Da Organização

Art. 171 - Fica criado o Conselho de Ornitocultura do Estado de Minas Gerais.
Art.  172 -  O Conselho  de  Avicultura  do  Estado de Minas  Gerais,  integrante  da

estrutura  administrativa  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, colegiado de composição paritária,  formado por  representantes do
Estado de Minas Gerais e de entidades de classe de ornitocultura, é o órgão a quem
compete dirimir as questões de natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo
e a administração pública estadual no âmbito do contencioso.

Art.  173 -  O Conselho de Ornitocultura compõe-se de doze membros efetivos e
igual número de membros suplentes, com representação paritária da administração
pública estadual e de classes de contribuintes.

Art. 174 - O Conselho de Ornitocultura é organizado em:
I - Câmaras de Julgamento;
II - Câmara Especial;
III - Conselho Pleno.
Art.  175  -  Os  membros  do  Conselho  de  Ornitocultura  serão  nomeados  pelo

Governador  do  Estado,  para  mandato  de  dois  anos,  entre  representantes  dos
ornitocultores indicados em listas tríplices, para os seguintes assentos:

a) um pela Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de
Serviços do Estado de Minas Gerais - Federaminas;
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b) um pelo Conselho Regional de Zootecnia do Estado de Minas Gerais;
c) um pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg;
d) um pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais;
e) dois pela Federação Ornitológica do Estado de Minas Gerais - Feomg.
II - representantes da administração pública estadual indicados:
a) dois pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
2) um pelo Secretário de Estado de Fazenda;
3) um pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
4) um pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
5) um pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
§ 1º - Para efeitos de nomeação, será observado o seguinte:
I  -  relativamente  aos  membros  efetivos  representantes  dos  ornitocultores  e  da

indústria, comércio e serviços afins:
a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros efetivos que tenham

atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de cinco mandatos

consecutivos;
II -  relativamente aos membros efetivos representantes da administração pública

estadual:
a)  serão  mantidos  no  mínimo  dois  e  no  máximo  quatro  membros  efetivos  que

tenham atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de três mandatos

consecutivos, salvo o Presidente do Conselho;
III - relativamente aos membros suplentes, é vedada a nomeação de representante

que  tenha  exercido  como  membro  efetivo  os  cinco  mandatos  imediatamente
anteriores.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no inciso I do caput:
I - sempre que houver necessidade em razão do número de vagas disponíveis, a

indicação será feita de forma alternada com relação ao mandato anterior, observada a
ordem sequencial estabelecida no inciso I do caput.

II  -  considera-se  renúncia  ao  direito  de  indicação  de  Conselheiro  a  não-
apresentação da lista tríplice;
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III - as listas tríplices serão apresentadas ao Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

§ 3º - Para os efeitos do disposto no inciso II do caput, cada Secretário-Adjunto ao
Secretário de Estado de sua pasta lista indicando funcionários da ativa, incluídos os
nomes dos conselheiros efetivos em exercício no mandato corrente.

Art.  176  -  O  mandato  dos  membros  efetivos  e  suplentes  do  Conselho  de
Ornitocultura terá início em 1º de julho de um ano civil e término em 30 de junho do
segundo ano civil subsequente.

Art. 178 - O Governador do Estado designará, entre os membros efetivos, para o
período de um ano:

I - o Presidente do Conselho de Ornitocultura entre os membros de representação
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais;

II  -  o  Vice-Presidente  do  Conselho  de  Ornitocultura,  entre  os  membros  de
representação classista;

IV - os Vice-Presidentes das Câmaras de Julgamento, observando-se que, quando
a Presidência de uma Câmara recair  em membro de uma representação,  a Vice-
Presidência será exercida por membro representante da outra.

Parágrafo  único  -  Presidirão  a  Primeira  e  a  Segunda  Câmaras  de  Julgamento,
respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho.

Art. 179 - As Câmaras de Julgamento, em número de duas, são compostas cada
uma  de  seis  membros,  sendo  três  representantes  dos  contribuintes  e  três
representantes da administração pública estadual, e terão igual competência.

§ 1º - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas câmaras
suplementares, mediante representação do Presidente do Conselho de Ornitocultura
ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  observado  o
seguinte:

I - as câmaras serão instaladas por meio de resolução do Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e convocação de membros suplentes, podendo
ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei;

II  -  os  mandatos  dos  membros  terminarão  juntamente  com  os  dos  demais
conselheiros;
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III  -  as  câmaras terão duração limitada ao término do mandato  dos respectivos
membros, prorrogável, se necessário.

§ 2º - A Câmara de Julgamento só funcionará quando presente a maioria de seus
membros.

Art.  180  -  A  Câmara  Especial  é  composta  pelos  Presidentes  e  pelos  Vice-
Presidentes da  Primeira  e  da  Segunda Câmaras de Julgamento  e  presidida  pelo
Presidente do Conselho.

§ 1º - Respeitado o limite de oito membros, comporão ainda a Câmara Especial o
Presidente  e  o  Vice-Presidente  de  cada  Câmara  de  Julgamento  suplementar,
mediante sistema de rodízio.

§  2º  -  A Câmara  Especial  somente  deliberará  quando  presente  a  maioria  dos
membros de cada representação.

Art. 181 - Nas sessões de julgamento, o Presidente da Câmara tem, além do voto
ordinário, o de qualidade, no caso de empate.

Art. 182 - Os membros do Conselho e os advogados do Estado são remunerados
por  sessão  a  que  comparecerem,  na  forma  e  nas  condições  estabelecidas  em
decreto do Poder Executivo, em atendimento à necessidade dos serviços.

Art. 183 - É vedada a realização de mais de uma sessão de julgamento por dia em
cada Câmara, independentemente da quantidade de PAS incluídos em pauta.

Art. 184 - Caracteriza renúncia tácita ao mandato de Conselheiro:
I  - o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo fixado para a

redação do acórdão;
II - o não-comparecimento a três sessões consecutivas.
Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput não  se  aplica  quando  apresentada

justificativa prévia, fundamentada e por escrito, e esta seja aceita pelo Presidente do
Conselho.

Art.  185  -  Perderá  a  qualidade  de  membro  do  Conselho  de  Ornitocultura  o
representante da administração pública estadual que durante o mandato se licenciar
para tratar de interesses particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, for
exonerado ou demitido de seu cargo efetivo, ou suspenso de suas atividades.

Art.  186  -  O  funcionamento  das  Câmaras  e  do  Conselho  Pleno,  bem  como a
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composição e a competência  deste serão estabelecidas no Regimento Interno do
Conselho de Ornitocultura.

Seção II
Da Competência

Art. 187 - Compete ao Conselho de Ornitocultura:
I - julgar as questões que versem sobre avifauna, espécimes que a ela pertençam e

sobre a ornitocultura no  Estado,  suscitadas entre o ornitocultor  e a administração
pública estadual, nos casos e prazos previstos nesta lei;

II  -  elaborar  o seu regimento interno,  sujeito  à homologação pelo  Secretário  de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aprovação mediante decreto do
Poder Executivo;

III - sumular decisões reiteradas das câmaras de julgamento e da câmara especial,
nos termos do regimento interno.

Parágrafo único - À súmula de que trata o inciso III do caput poderá ser atribuída
eficácia  normativa  pelo  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  mediante  proposta  fundamentada  de  Conselheiro,  do  Advogado-
Geral  do Estado, do Subsecretário  da Receita Estadual ou de entidade de classe
representativa dos contribuintes.

Seção III
Da Administração das Câmaras

Art. 188 - Sem prejuízo das demais competências previstas na legislação tributária,
compete ao Conselho de Ornitocultura gerir as atividades:

I  -  administrativas,  relativas à tramitação do processo tributário  administrativo, a
partir de seu recebimento e enquanto o mesmo permanecer no órgão;

II - desenvolvidas pela assessoria, relativas à instrução e ao parecer de mérito.
§  1º  -  A  assessoria  subordina-se  ao  gabinete  do  Secretário  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  exercerá  as  atividades  previstas  neste
Decreto e outras que lhe forem atribuídas, sob supervisão e orientação técnica do
Presidente do Conselho de Ornitocultura.

§ 2º - O pessoal de apoio administrativo do Conselho de Ornitocultura subordina-se
ao Gabinete do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e suas
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atividades serão executadas sob supervisão e orientação técnica do Presidente do
Conselho de Ornitocultura.

§ 3º - O pessoal de apoio administrativo, os ocupantes de cargos comissionados e
a Assessoria, em exercício no Conselho de Ornitocultura , serão lotados no gabinete
da Secretaria.

CAPÍTULO XIV
DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 189 - Salvo disposição expressa de lei em contrário, aplicam-se supletivamente
aos créditos formalizados nos termos desta lei as disposições aplicáveis aos créditos
tributários de ICMS e às multas por infração à legislação tributária, que versem sobre:

I - parcelamento;
II - reduções do valor das penalidades em função do tempo compreendido entre a

lavratura do auto de infração e o recolhimento das mesmas pelo sujeito passivo;
III - atualização do crédito e juros moratórios;
IV - suspensão do crédito tributário;
V - extinção do crédito tributário.

CAPÍTULO XX
DOS MECANISMOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 190 - Todo ornitocultor do Estado tem o dever de contribuir com a conservação
dos biomas.

Art. 191 - A contribuição poderá ser feita:
I  -  com  a  preservação  direta,  pelo  ornitocultor,  de  vegetação  nativa  em  área

excedente ao limite mínimo de reserva legal em propriedade rural de sua titularidade;
II - em dinheiro, mediante contribuição anual para a preservação de qualquer bioma

do Estado de Minas Gerais.
§ 1º - Na hipótese do inciso II, as contribuições deverão obedecer aos seguintes

parâmetros:
I - pela posse de um a dez espécimes da avifauna silvestre, o valor equivalente a

200 (duzentas) Ufemgs;
II  -  pela  posse  de  onze  a  cinquenta  espécimes  da  avifauna  silvestre,  o  valor

equivalente a 500 (quinhentas) Ufemgs;
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III - pela posse de cinquenta a duzentos espécimes da avifauna silvestre, o valor de
1.000 (mil) Ufemgs;

IV - pela posse de duzentos e um ou mais espécimes da avifauna silvestre, o valor
de  1.500  (mil  e  quinhentas)  Ufemg  acrescido  de  1  (uma)  Ufemg  por  espécime
excedente a duzentos e um.

CAPÍTULO XIX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 192 - O Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
I  -  poderá, mediante solicitação do Secretário-Adjunto de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, atribuir eficácia normativa à resposta proferida a consulta;
II - poderá modificar os modelos dos documentos de que trata esta lei;
III - disciplinará sobre:
a) a certificação da integridade das informações constantes de arquivos eletrônicos

e registros do REA;
b) a representação para fins penais.
Art. 193 - A Tabela A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar

acrescida dos seguintes itens:
* - O quadro com os itens acrescidos à Tabela A da Lei nº 6.763, de 26/12/75, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.
Art. 194 - Tem direito à concessão de isenção das Taxas de Expediente, mediante

requerimento, o portador  do certificado de que trata o art.  69,  § 10 desta lei,  em
relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano
seguinte ao da emissão do certificado.

§ 1º - Uma vez deferida, o registro do ato concessório da isenção será implantado
no REA para a consulta pelas autoridades legais.

Art. 195 - Todo espécime animal da fauna estadual vendido no Estado para fim de
adoção  como  animal  de  estimação  deverá  ser  acompanhado  de  um  manual  de
informações sobre o manejo do animal.

§  1º  -  Todo  adquirente  deverá  indicar,  no  ato  da  compra,  um  profissional
responsável  pelo  acompanhamento  do  animal,  cujo  nome  e  número  de  CRMV
deverão constar da nota fiscal de venda.
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§  2º  -  A  indicação  falsa  ou  inexata  de  profissional  responsável  implicará  a
inidoneidade do documento fiscal acobertador,  para os fins desta lei, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

§ 3º  -  O adquirente manterá em arquivo,  para exibição às autoridades fiscais e
ambientais,  o  exemplar  original  do  documento  fiscal  acobertador  da  operação  de
saída de que trata o caput deste artigo.

Art. 196 - Em relação às espécies exóticas não incluídas na lista não taxativa do
Anexo III desta lei, fica isonomicamente assegurado o mesmo tratamento dispensado
às espécies nele constantes.

Art.  197  -  Fica  autorizado  o  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento a editar resolução, ajustando as medidas dos diâmetros internos das
anilhas de identificação de que trata a Seção I do Capítulo VI desta lei.

ANEXO I
Espécies brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo

simplificado de que trata o art. 54
* - O quadro com as espécies brasileiras submetidas a licenciamento de criação,

uso e manejo simplificado de que trata o art. 54 foi publicado no Diário do Legislativo,
de 12.3.2015.

ANEXO II
Outras espécies brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo

simplificado de que trata o art. 54
* -  O quadro com as outras espécies brasileiras submetidas a licenciamento de

criação, uso e manejo simplificado de que trata o art. 54 foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO III
Espécies exóticas submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo simplificado

de que trata o art. 54
* - O quadro com as espécies exóticas submetidas a licenciamento de criação, uso

e manejo simplificado de que trata o art. 54 foi publicado no Diário do Legislativo, de
12.3.2015.
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ANEXO IV
Aves domésticas de livre criação e comercialização independentemente de licença do

Instituto Mineiro de Agropecuária, ressalvada a exigibilidade de licença CITES
*  -  O  quadro  com  as  aves  domésticas  de  livre  criação  e  comercialização

independentemente  de  licença do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  ressalvada a
exigibilidade de licença CITES, foi publicado no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO V
Espécies de aves brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo de

média complexidade de que trata o art. 56
* - O quadro com as espécies de aves brasileiras submetidas a licenciamento de

criação, uso e manejo de média complexidade de que trata o art. 56 foi publicado no
Diário do Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO VI
Diâmetro de anilhas

I - Passeriformes:
a) Grupo 1
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  1  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
b) Grupo 2
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  2  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
c) Grupo 3
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  3  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
d) Grupo 4
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  4  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
e) Grupo 5
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  5  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
f) Grupo 6
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*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  6  foi  publicado  no  Diário  do
Legislativo, de 12.3.2015.

g) Grupo 7
*  -  O  quadro  contendo  as  espécies  do  Grupo  7  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 12.3.2015.
h) Grupo 8, com anilha de diâmetro interno superior a 4,0 mm
* - O quadro contendo as espécies do Grupo 8, com anilha de diâmetro interno

superior a 4,0 mm, foi publicado no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Esta  lei  tem por  objeto regular  a ornitocultura no Estado de Minas

Gerais. A ornitocultura tem sido uma atividade que acompanha a humanidade desde
os seus primórdios. Há registros históricos de ornitocultura no antigo Egito, onde já se
praticava a incubação artificial e onde aves eram deificadas. Em todas as civilizações
que  nos  legaram registros  históricos  há  referências  à  ornitocultura.  Até  a  própria
Bíblia lhe faz referências.

Do ponto de vista prático, a ornitocultura, entendida como atividade organizada de
reprodução de espécies de aves sob manejo controlado, tem dado à humanidade não
só a garantia da preservação de espécies, como também alimento e lazer.

Sob o prisma da segurança alimentar, segundo dados do United States Department
of  Agriculture,  o  Brasil  é  o  maior  produtor  e  exportador  de  aves  desde  2004,
superando a meta de U$1.000.000.000,00 e o teto de 3.000.000 de toneladas de
carne de frango. O Estado de Minas Gerais pode ter uma participação maior nesse
mercado,  porque  tem  aptidões  naturais  para  isso.  Essas  estatísticas,  entretanto,
mencionam apenas uma ave e uma destinação.

Essa ave, a galinha doméstica, descende de uma espécie selvagem, o banquiva.
Não fosse a criação intensiva dessa espécie desde 3.200 A.C., a qual ainda existe em
estado selvagem, e o seu melhoramento genético, não só os exemplares selvagens
talvez já não existissem mais, como também não se teria a existência de raças que
alcançam seis quilos de peso. Ou seja, sem a criação teríamos, do ponto de vista
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ambiental, a extinção, e, do ponto de vista de segurança alimentar, não teríamos uma
importante ferramente no combate à fome e à desnutrição, além do peso positivo na
balança comercial brasileira.

O mesmo fenômeno, acontecido com uma ave canora criada na Alemanha, tocou o
mundo.  Em  Sankt  Andreasberg,  na  região  de  Harz,  o  canário  roller tornou-se  o
principal  item  de exportação de Harz.  Começando em 1860  com cerca de  6.000
exemplares anuais,  após a exposição de Leipzig  a quantidade já era de 150.000
exemplares anuais e fomentou a proibição, em cerca de 1900, pelo governo alemão,
da exportação de fêmeas.  Esse fenômeno gerou o desenvolvimento da avicultura
(para a produção de ovos, empregados na alimentação dos canários), a criação de
fábricas de gaiolas, telas, laboratórios, fábricas de vitaminas, rações e suplementos,
etc. O canto do canário de Harz é muito diferente do seu ancestral e, para muitos
apreciadores, inigualável.

Atualmente a população ancestral  das Ilhas da  Madeira,  de  Açores e das Ilhas
Canárias  é  estável  e  seu  “status”  de  conservação  é  classificado  como  pouco
preocupante.  Estimam-se entre 230.000 e 310.000 o número de aves da espécie
Serinus canaria nas ilhas de origem. Em ambiente doméstico, com diferentes cores,
formas, cantos e valores, presumem-se números na casa de centenas de milhões.

Em todas as aves criadas segundo as regras de mercado, o mesmo fenômeno se
nota. O peru dos Estados Unidos da América tem uma população selvagem de cerca
de 7.000.000 de indivíduos, seu “status” de conservação é entendido como pouco
preocupante, mas o consumo esperado de perus nos Estados Unidos da América, no
ano de 2011, era de 248.000.000 de aves. Essa média de 250.000.000 a 300.000.000
de aves abatidas por ano tem se mantido desde a década de 1970. Um mercado na
casa de U$3.000.000.000,00.

A enumeração de casos poderia se estender muito. Há uma regra deduzida disso
tudo: sempre que uma espécie é criada pelo homem, sob manejo controlado e com
criteriosa seleção genética, os espécimes ancestrais deixam de ter valor ou interesse.
Sua caça, perseguição ou apanha praticamente deixam de existir.

Focando em uma espécie brasileira, criada já no Estado de Minas Gerais, toma-se
como exemplo, o curió. Segundo dados do próprio Ibama, havia no Brasil, em 2010,
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535.195  criadores  do  curió,  cientificamente  hoje  classificado  como  Sporophila
angolensis. Cada fêmea pode produzir 12 filhotes por ano. Sua época útil de postura
é, em média, do 1º ao 4º ano de vida. Assim uma fêmea poderia produzir 48 filhotes
durante sua vida. Uma espécie que pode viver até 30 anos em ambiente doméstico.
Grosseiramente calculando, como a proporção de machos e fêmeas é praticamente
igual entre essa espécie e todos os machos têm uma fêmea que os gerou, o estoque
de fêmeas oficialmente presumível  poderia gerar aproximadamente 13.000.000 de
descendentes geneticamente melhorados. Se for verdadeira e acurada a estatística
de que o tráfico ilícito de espécimes determina a morte de dez espécimes para cada
obtido,  esses  13.000.000  de  descendentes  salvarão  a  vida  de  130.000.000  de
espécimes  selvagens.  Estimando-se  o  preço  de  um  filhote,  sem  canto  definido,
independentemente do sexo,  em R$400,00, somente essa espécie implicaria  uma
matéria tributável de R$5.200.000.000, 00.

Isto significa que a ornitocultura no Estado de Minas Gerais pode gerar, desde que
fomentada pelo poder público, receitas tributáveis que até o presente momento não
foram aproveitadas. Toda esta riqueza é gerada sem prejuízo para a fauna silvestre.

Um  dos  pontos  cruciais  da  questão  esta  na  necessidade  do  melhoramento
genético.  O  Estado  de Minas  Gerais  foi,  no  caso do gado  zebuíno,  pioneiro  em
melhoramento genético. Não foi apenas o gado em si,  mas o esforço da iniciativa
privada que fez com que o gado do Estado revolucionasse a pecuária brasileira. Isto
tem se traduzido em inclusão social, renda e receitas públicas.

Países como a Holanda, a Bélgica e a Inglaterra, criam intensivamente espécies
brasileiras, gerando para si a mesma riqueza que poderia ser do povo do Estado de
Minas Gerais e do Brasil.

Além disto, o incentivo à ornitofilia determinará a implantação, no Estado, de toda a
cadeia  de  suporte  à  atividade.  Desenvolvimento  de  rações,  concentrados,
suplementos,  medicamentos,  vitaminas,  etc.,  por  sua  vez  também  tributáveis,
também geradores de emprego e renda.

Paralelamente, os mecanismos desta lei, permitirão a geração de recursos efetivos
que poderão sem empregados pelo Estado, diretamente ou através de parcerias com
entidades do terceiro setor, na preservação do meio-ambiente e no fornecimento de
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melhores condições de trabalho à própria Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado
de  Minas  Gerais,  sem  ter  o  Estado  que  empregar  preciosos  recursos  de  outras
fontes.

Não  interessa  ao  Estado  e  nem  ao  País  desprezar  o  potencial  econômico  e
preservacionista da ornitocultura. Se algo ou alguém obtém ganhos com a repressão
à atividade organizada nos termos desta  lei,  certamente baseia esses ganhos  na
ilegalidade.  De  um  lado,  não  deve  o  Estado  renunciar  a  receitas  essenciais
garantidas pela Constituição Federal. De outro lado, o incentivo ao comércio ilícito dá-
se por simples geração de entraves à organização do setor.  A ornitocultura tem o
potencial para garantir a conservação das espécies, preservar os biomas do Estado
de  Minas  Gerais  sem  sacrificar  os  pequenos  e  médios  produtores  rurais,  gerar
empregos  formais,  atrair  investimentos,  desestimular  o  tráfico  ilícito,  gerar
exportações e, ainda, contribuir para o equilíbrio fiscal.

Por estas razões, esta lei surge como marco regulatório totalmente novo, para que
se instaure um ciclo virtuoso de conservação e desenvolvimento no Estado.

-  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 304/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.823/2011)

Dispõe  sobre  a  emissão,  pelas  unidades  públicas  de  saúde  do  Estado  do
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As unidades públicas de saúde do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas

a emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo a unidade

de saúde deverá solicitar seu credenciamento na Coordenação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa - no Estado.

Art. 2º - As unidades públicas de saúde do Estado deverão fixar cartazes, faixas ou
qualquer  outro  meio  que  informe  a  respeito  da  possibilidade  da  emissão  do
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia nesses locais.
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Parágrafo único - A fixação a que se refere o caput deste artigo será feita em locais
de grande visibilidade.

Art. 3º - As unidades de saúde terão o 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, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei apresentado dispõe sobre a emissão, pelas unidades

públicas de saúde do Estado, do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia -
CIVP - e também sobre a fixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio que
informe sobre a disponibilização desse serviço por essas unidades.

Atualmente, o CIVP só é emitido nos centros de orientação de viajantes da Anvisa
em portos, aeroportos e fronteiras. Agora, brasileiros que vão viajar para o exterior
terão mais acesso ao CIVP, documento de saúde obrigatório para ingresso em alguns
países. É que o certificado poderá ser emitido por unidades do Sistema Único de
Saúde, como postos de saúde e hospitais. Ocorre que esta é uma possibilidade, e
não uma obrigação. Por isso, o nosso projeto de lei, que determina o oferecimento
desse serviço para a população que dele necessita.

De acordo com informações da Anvisa, “para que uma unidade de saúde possa
emitir  o  CIVP,  é  preciso que o gestor  local  solicite  credenciamento  do  Centro de
Orientação de Viajante junto à Coordenação da Anvisa no Estado. Basta encaminhar
o termo de confidencialidade de informação,  cadastrar a unidade na categoria de
Centro  de  Orientação  de  Viajante  e  associar  o  perfil  da  unidade  ao  Sistema de
Informação  de  Portos,  Aeroportos  e  Fronteiras  (Sispafra)  da  Anvisa,  no  módulo
viajante. Depois do credenciamento, os profissionais de saúde das unidades terão
acesso aos dados dos viajantes e poderão verificar as orientações emitidas pelos
órgãos de saúde internacionais para os diferentes países. Com isso, os cuidados com
a saúde poderão fazer parte do planejamento da viagem e a população poderá ter
acesso a medidas preventivas e exigências sanitárias dos países de destino”.

Sendo  assim,  esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a
aprovação deste projeto.
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- 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 305/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 689/2011)

Dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água
potável para os municípios do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os municípios do Estado de Minas Gerais cujo abastecimento de

água é feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou
pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais deverão integrar seus
sistemas de controle de consumo de água por residência ao do sistema estadual para
o controle do governo.

Art. 2º - O controle deve ser feito mediante a criação de banco de dados estadual
que armazenará as informações para mapear o controle de consumo de água potável
dos municípios.

Art. 3° - Os municípios que reduzirem o consumo de água potável receberão como
benefício:

I - o selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do consumo de
água potável;

II -  ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência
estadual, sendo reconhecido como município amigo da natureza e da preservação da
vida;

Art. 4° - A campanha de divulgação e redução ficará por conta da Secretaria de
Estado  de  Meio  Ambiente  em  parceria  com  as  Secretarias  de  Educação  e  os
Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das
dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei em até noventa dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
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Arlen Santiago
Justificação: Esta proposição tem por objetivo a criação do selo azul de qualidade e

eficiência no controle e na redução do consumo de água potável, a ser concedido aos
municípios  que obtiverem maiores índices de redução do consumo residencial.  O
governo do Estado criará um banco de dados para registrar e controlar o consumo
residencial  de  água  dos  municípios  mineiros  cujo  abastecimento  é  feito  pela
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais  -  Copasa-MG - ou pelos
Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais.

A água torna-se cada vez mais escassa. Quando se fala em falta de água, a maioria
das pessoas não acredita, achando que é exagero, que isso ocorrerá somente num
futuro muito distante.

No Brasil,  encontram-se a  5ª  maior  população do mundo e 12% da água doce
potável. E em nosso Estado corre um dos maiores rios do mundo e um dos mais
importantes  do  Brasil;  por  isso  devemos  tomar  algumas  atitudes,  para  que  esta
riqueza não se perca.

Hoje,  grande  parte  dos  municípios  do  Estado  enfrenta  dificuldades  no
abastecimento  e  na  proteção  de  seus  mananciais,  por  falta  de  verbas  para
implantação de infra-estrutura. Esta proposição tem por finalidade avançar na solução
de problemas de infraestrutura de controle e abastecimento de água potável, através
de  convênios  das  prefeituras  com  o  Estado,  e  também  melhorar  o  nível  de
consciência da população para a conservação dos recursos hídricos.

Certo da grande importância que o assunto desperta em toda a população, conto
com a aprovação desta proposição pelos meus pares nesta Casa.

-  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 306/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 73/2011)

Torna obrigatória a realização de exames de prevenção da doença renal crônica
nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual ficam obrigados a
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realizar, gratuitamente, exames de prevenção da doença renal crônica sempre que, a
critério médico, esse procedimento seja julgado conveniente.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, são considerados exames de prevenção da
doença renal crônica os exames de urina tipo I e creatinina sanguínea.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 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, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A doença  renal  é  uma doença  silenciosa  que,  se  diagnosticada  a

tempo, poderá ser curada. Em casos mais avançados, será necessária uma dieta
rígida, que muitas vezes não é seguida, e, por via de consequência, dificilmente o
indivíduo  conseguirá  livrar-se  do  incômodo  de  uma  hemodiálise  rotineira.  Tudo
poderá ser evitado se exames rotineiros forem realizados pela rede pública de saúde.

Por isso apresentamos este projeto, ao qual esperamos o apoio de nossos 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 307/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 356/2011)

Dispõe sobre a garantia de acompanhamento à parturiente no sistema hospitalar do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada à parturiente a presença de um acompanhante durante o

trabalho  de  parto,  o parto e o pós-parto imediato,  resguardada a privacidade das
parturientes que compartilhem o mesmo recinto.

Parágrafo único - O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado
pela parturiente.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A Lei Federal de nº 11.108, de 7/4/2005, já garante às parturientes, no

âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -,  o  direito  da  presença  de  um
acompanhante durante o trabalho de parto,  o parto e o pós-parto,  o que vem ao
encontro dos resultados de estudos científicos de que o evento do parto, em sendo
presenciado por familiar ou companheiro, proporciona à parturiente apoio emocional,
bem como ambiente familiar ao neonato.

Dessa forma, nada mais coerente do que legalizar no âmbito estadual a norma já
editada em níveis federal e municipal (Lei Municipal nº 9.016, de 3/1/2005).

Solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei, que trará benefício às
parturientes.

- 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 308/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 71/2011)

Proíbe  a  fabricação,  o  comércio,  a  armazenagem  e  a  utilização  de  tintas,
pigmentos, vernizes, corantes e similares que contenham metais pesados, tais como
chumbo e cromo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidos a fabricação, o comércio, a armazenagem e a utilização de

tintas,  pigmentos,  vernizes,  corantes  e  outros  produtos  similares,  que  contenham
metais pesados, tais como chumbo e cromo.

Art. 2º - Esta lei será divulgada também mediante afixação obrigatória de cartaz na
indústria, comércio, feiras e exposições dos produtos de que trata, contendo o seu
texto e prestando maiores esclarecimentos a respeito, inclusive os relativos ao risco
de alteração genética em seres humanos decorrente da contaminação por  metais
pesados.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei obrigará o infrator ao pagamento
de multa no valor equivalente a 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais), aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  proposição  que  ora  submetemos  à  apreciação  desta  egrégia

Assembleia Legislativa tem por finalidade proteger a saúde pública, na medida em
que  proíbe  a  fabricação,  o  comércio,  a  armazenagem  e  a  utilização  de  tintas,
pigmentos, vernizes e corantes que contenham metais pesados, tais como chumbo e
cromo.

Além  de  seu  objetivo  de  proteção  à  saúde,  visa,  também,  à  orientação  do
consumidor  quanto  aos  malefícios  de  referidos  componentes  em  tintas  e
assemelhados.

Com  efeito,  a  adição  dessas  substâncias  químicas,  classificadas  como  metais
pesados,  às  formulas  de  tintas  e  outros  produtos  pode  colocar  a  saúde  do
consumidor em risco e, por extensão, a saúde pública.

Uma  vez  agregados  à  composição  das  tintas,  os  metais  pesados,  mesmo em
baixos teores, podem causar intoxicação e outros danos a seres humanos, inclusive
alterações genéticas.

A propósito,  verifique-se  o  elucidativo  trabalho  Metais  pesados  e  seus  efeitos,
divulgado  pelo  site www.mundodoquimico.hpg.com.br,  na  rede  mundial  de
computadores - internet:

“Acredita-se que os metais, talvez, sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo
homem. Há,  aproximadamente,  2.000 anos a.C.,  grandes quantidades de chumbo
eram obtidas de minérios, como subproduto da fusão da prata, e isso provavelmente
tenha sido o início da utilização desse metal pelo homem.

Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados
nem  destruídos  pelo  homem.  A  atividade  industrial  diminui  significativamente  a
permanência  desses  metais  nos  minérios,  bem  como  a  produção  de  novos
compostos, além de alterar a distribuição desses elementos no Planeta.

A presença de metais muitas vezes está associada à localização geográfica, seja
na água ou no solo, e pode ser controlada, limitando o uso de produtos agrícolas e
proibindo a produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados.

Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais, dependendo da
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dose e da forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos
os tipos de organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são
requeridos em baixas concentrações e podem danificar sistemas biológicos.

Os metais são classificados em elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro,
zinco, cobre, níquel e magnésio; micro-contaminantes ambientais: arsênico, chumbo,
cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio; e elementos essenciais e
simultaneamente  microcontaminantes:  cromo,  zinco,  ferro,  cobalto,  manganês  e
níquel.

Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto
prazo,  agudos  e  evidentes,  como anúria  e  diarréia  sanguinolenta,  decorrentes da
ingestão  de  mercúrio.  Atualmente,  ocorrências  a  médio  e  longo  prazo  são
observadas,  e  as  relações  causa-efeito  são  pouco  evidentes  e  quase  sempre
subclínicas. Geralmente esses efeitos são difíceis de serem distinguidos e perdem
em especificidade, pois podem ser provocados por outras substâncias tóxicas ou por
interações entre esses agentes químicos.

A manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por
todo  o  organismo,  afetando  vários  órgãos,  alterando  os  processos  bioquímicos,
organelas e membranas celulares.

Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às substâncias
tóxicas.  As  principais  fontes  de  exposição  aos  metais  tóxicos  são  os  alimentos,
observando-se um elevado índice de absorção gastrointestinal.

Em  adição  aos  critérios  de  prevenção  usados  em  saúde  ocupacional  e  de
monitorização  ambiental,  a  biomonitorização  tem  sido  utilizada  como  indicador
biológico de exposição, e toda substância ou seu produto de biotransformação, ou
qualquer  alteração  bioquímica  observada  nos  fluídos  biológicos,  tecidos  ou  ar
exalado, mostra a intensidade da exposição e/ou a intensidade dos seus efeitos.

Chumbo (Pb) - Há mais de 4.000 anos o chumbo é utilizado sob várias formas,
principalmente por ser uma fonte de prata.

Antigamente, as minas de prata eram de galena (minério de chumbo), um metal
dúctil,  maleável,  de  cor  prateada  ou  cinza-azulada,  resistente  à  corrosão.  Os
principais  usos  estão  relacionados  às  indústrias  extrativa,  petrolífera,  de  baterias,
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tintas e corantes, cerâmica, cabos, tubulações e munições.
O chumbo pode ser incorporado ao cristal na fabricação de copos, jarras e outros

utensílios, favorecendo o seu brilho e durabilidade. Assim, pode ser incorporado aos
alimentos durante o processo de industrialização ou no preparo doméstico.

Compostos de chumbo são absorvidos por via respiratória e cutânea. Os chumbos
tetraetila  e  tetrametila  também são absorvidos através da  pele intacta,  por  serem
lipossolúveis.

O sistema nervoso, a medula óssea e os rins são considerados órgãos críticos para
o  chumbo,  que  interfere  nos  processos  genéticos  ou  cromossômicos  e  produz
alterações na estabilidade da cromatina em cobaias, inibindo reparo de DNA e agindo
como promotor do câncer.

A relação chumbo - síndrome associada ao sistema nervoso central depende do
tempo  e  da  especificidade  das  manifestações.  Destaca-se  a  síndrome  encéfalo-
polineurítica (alterações sensoriais, perceptuais, e psicomotoras), síndrome astênica
(fadiga,  dor  de  cabeça,  insônia,  distúrbios  durante  o  sono  e  dores  musculares),
síndrome hematológica (anemia hipocrômica moderada e  aumento de pontuações
basófilas  nos  eritrócitos),  síndrome  renal  (nefropatia  não  específica,  proteinúria,
aminoacidúria,  uricacidúria,  diminuição  da  depuração  da  uréia  e  do  ácido  úrico),
síndrome  do  trato  gastrointestinal  (cólicas,  anorexia,  desconforto  gástrico,
constipação ou diarréia), síndrome cardiovascular (miocardite crônica, alterações no
eletrocardiograma, hipotonia ou hipertonia,  palidez facial  ou retinal,  arteriosclerose
precoce  com  alterações  cerebrovasculares  e  hipertensão)  e  síndrome  hepática
(interferência de biotransformação).

Cromo (Cr) - O cromo é obtido do minério cromita, metal de cor cinza que reage
com os ácidos clorídrico e sulfúrico.  Além dos compostos bivalentes,  trivalentes  e
hexavalentes,  o cromo metálico  e ligas também são encontrados no ambiente de
trabalho.  Entre  as  inúmeras  atividades  industriais,  destacam-se:  galvanoplastia,
soldagens,  produção  de  ligas  ferro-cromo,  curtume,  produção  de  cromatos,
dicromatos, pigmentos e vernizes.

A absorção  de  cromo  por  via  cutânea  depende  do  tipo  de  composto,  de  sua
concentração e do tempo de contato. O cromo absorvido permanece por longo tempo
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retido na junção dermoepidérmica e no estrato superior da mesoderme.
A maior parte do cromo é eliminada através da urina, sendo excretada após as

primeiras horas de exposição. Os compostos de cromo produzem efeitos cutâneos,
nasais,  broncopulmonares,  renais,  gastrointestinais  e carcinogênicos.  Os cutâneos
são  caracterizados  por  irritação  no  dorso  das  mãos  e  dos  dedos,  podendo
transformar-se  em  úlceras.  As  lesões  nasais  iniciam-se  com  um  quadro  irritativo
inflamatório,  supuração  e  formação  crostosa.  Em  níveis  broncopulmonares  e
gastrointestinais  produzem  irritação  bronquial,  alteração  da  função  respiratória  e
úlceras gastroduodenais".

Pelo exposto, e por julgarmos a proposta de extrema importância para a saúde
pública, esperamos contar com o apoio dos nossos 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.

PROJETO DE LEI Nº 309/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 700/2011)

Determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG
-  divulgue  trimestralmente  os  valores  arrecadados  com  multas  de  trânsito  e  sua
destinação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG -

divulgará, trimestralmente, no diário oficial do Estado, no Portal da Transparência e
na sua página da internet, os valores arrecadados com multas de trânsito no âmbito
da sua competência, bem como a destinação desses recursos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Esta matéria tem por objetivo levar ao conhecimento da sociedade os

valores arrecadados e a maneira como esses recursos estão sendo aplicados pelo
Detran - MG. Outrossim, tendo em vista o princípio da transparência que deve pautar
a administração pública, a sociedade poderá fiscalizar os valores arrecadados e a
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destinação desse dinheiro, na melhoria da segurança e na educação do trânsito, para
que possamos diminuir de maneira efetiva o trágico número de acidentes de trânsito
no Estado.

Por essas razões, espero contar com o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 310/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 259/2011)

Estabelece  a  substituição  dos  nebulizadores  por  espaçadores  nas  unidades  de
saúde da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º-  Fica  estabelecido  que  as  unidades  de  saúde  da  rede pública  estadual

deverão  substituir  os  nebulizadores  por  espaçadores,  para  a  administração  de
medicamentos por via inalatória, no tratamento de doenças respiratórias.

Parágrafo  único  -  A substituição se  dará  de  forma gradativa,  de  acordo  com a
necessidade pública e à medida que os nebulizadores forem-se tornando inservíveis.

Art.  2º  -  À  rede  pública  estadual  de  saúde  é  facultada  a  disponibilização  dos
espaçadores diretamente ao paciente necessitado, na forma de comodato, até que
seja finalizado o respectivo tratamento.

Art.  3º  -  Para  a  garantia  da  consecução  desta  lei  é  vedada  a  aquisição  de
nebulizadores.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação oficial.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei  visa a substituir  os aparelhos nebulizadores por

espaçadores. Ambos são utilizados para a administração de drogas inaláveis, mais
comumente utilizadas no tratamento de doenças respiratórias.

As doenças respiratórias atingem principalmente crianças e idosos. Seus principais
fatores causadores são o tabagismo, a poluição, a exposição profissional a poluentes
atmosféricos,  as  condições  alérgicas  e  as  doenças  do sistema imunitário.  Com a
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chegada do inverno e a queda da temperatura, o número de casos aumenta muito.
Por  isso,  nessas épocas,  as  unidades de urgência dos hospitais  públicos ficam

superlotadas,  principalmente  em  razão  de  essas  doenças  serem  tratadas  com
medicamentos por via inalatória, ou seja, através dos conhecidos nebulizadores de
jato.

Os nebulizadores são aparelhos que dependem de energia elétrica e de que o
paciente  fique  muito  tempo  nas  unidades  de  saúde,  o  que  gera  muito  custo  à
administração.

Os espaçadores representam um avanço nesse sentido. São aparelhos que não
dependem de energia elétrica, pequenos, leves, de plástico ou alumínio e de fácil
utilização  e  assepsia.  Ao  contrário  do  nebulizador,  proporcionam  um  jato  mais
direcionado da droga administrada,  o que constitui  garantia  de aproveitamento da
dose aplicada, menos tempo na administração (cinco vezes menos) e menor custo
(representa 1/5 do custo do nebulizador).

Tudo  isso  conta  com  a  devida  comprovação  científica.  Inclusive,  a  Sociedade
Brasileira de Pediatria indica o espaçador em seus cursos de atualização e educação
médica  continuada,  porque  já  constatou  que  os  nebulímetros  pressurizados,  as
chamadas “bombinhas”, são os dispositivos mais utilizados para a administração das
drogas inalatórias.

Os espaçadores são utilizados de forma acoplada aos nebulímetros para melhor
direcionar o jato do medicamento, por isso o melhor aproveitamento da droga com
maior deposição pulmonar.

Assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica o uso de espaçadores para:
a) facilitar a técnica de uso dos nebulímetros - especialmente em crianças e idosos;

crianças abaixo de 5 anos devem usar um nebulímetro com espaçador e máscara
facial. O tamanho do espaçador deve aumentar à medida que a criança cresce e o
tamanho dos pulmões aumenta;

b)  reduzir  a  tosse  de  pacientes  com  vias  aéreas  hipersensíveis  resultantes  de
lubrificantes presentes nos sprays;

c)  possibilitar  o  uso  de  nebulímetros  nas  crises  de  asma  em  substituição  aos
nebulizadores de jato - relação dose de broncodilatador via nebulímetro acoplado ao
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espaçador-nebulizador  de  jato  (numerosos  estudos  mostraram  a  eficácia  dos
nebulímetros como alternativa aos nebulizadores em asmáticos em crise);

d)  reduzir  a  deposição  orofaríngea  dos  corticosteroides  -  redução  dos  efeitos
adversos locais e sistêmicos.

Essas informações podem ser melhor visualizadas no site da Sociedade Brasileira
de Pediatria (www.sbp.com.br).

Assim,  os  nebulizadores estão  ultrapassados.  Os  espaçadores já  são utilizados
amplamente  nos  Estados  Unidos  e  na  Europa  há  cerca  de  10  anos.  No  Brasil,
somente o Estado de Minas Gerais o implantou há dois anos, e, no Espírito Santo,
alguns hospitais já estão utilizando o aparelho, como os dos Municípios de Vitória e
Vila Velha, com eficácia confirmada na prática.

Portanto, a implantação do uso dos espaçadores em substituição aos nebulizadores
só trará benefícios aos pacientes e à rede pública de saúde, em razão de serem mais
eficazes no tratamento e permitirem redução de custos.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares à 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 311/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 424/2011)

Estabelece medidas e mecanismos para acompanhamento e controle popular da
execução orçamentária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As medidas e os mecanismos de acompanhamento e controle popular da

execução orçamentária do Estados serão estabelecidos na forma desta lei e de seu
regulamento.

Parágrafo  único  -  A execução orçamentária do Estado será  publicada de forma
sistemática e organizada por áreas, contas e subcontas orçamentárias, indicando os
valores executados e, especialmente, indicando, com clareza, os resultados obtidos.

Art.  2º -  O acompanhamento e o controle popular da execução orçamentária do
Estado serão realizados mediante os seguintes critérios:
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I  -  realização de audiências públicas com o apoio da Assembleia Legislativa e a
presença da unidade executora orçamentária, a cada quadrimestre;

II - criação de site público, com atualização periódica da execução orçamentária;
III - divulgação de execução orçamentária analítica de emendas orçamentárias.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei  ora apresentado é de suma importância, pois visa

estabelecer as medidas e os mecanismos para acompanhamento e controle popular
da  execução  orçamentária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tudo  em  sintonia  com  a
legislação vigente.

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,
completou oito anos de vigência. Ela institui o regime de gestão fiscal responsável,
regulamentando  os  arts.  163,  165  e  169  da  Constituição  Federal.  Insere-se  no
contexto de um projeto bastante amplo de reforma do Estado brasileiro, tendo como
objetivo estabelecer normas de finanças públicas para todos os entes federados, com
fundamento no planejamento, no controle, na responsabilidade e na transparência.

Ao estabelecer novas definições, como a de transparência na gestão fiscal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal acarreta relevantes consequências na atividade financeira
da administração pública, estimulando a participação e o controle sobre os atos do
gestor  público,  notadamente  os  que  envolvem  a  estruturação  e  a  execução  do
orçamento público.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 312/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 260/2011)

Torna obrigatória a afixação, nos estabelecimentos que menciona, de placas que
alertem para o fato de que a violência doméstica é crime e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  obrigatória  a  afixação,  em  locais  visíveis,  em  escolas,  hospitais,
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maternidades e postos de saúde públicos, bem como nas dependências dos órgãos e
das  entidades  das  administrações  direta  e  indireta,  de  placas  com  os  seguintes
dizeres: “A violência doméstica é crime. Denuncie. Disque 180”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

I - advertência por escrito;
II  -  multa  de  1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas  Gerais),

cobrada em dobro na reincidência;
Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de sessenta

dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem a suas disposições.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Vivemos um momento crítico no País. É alarmante o índice crescente

de  violência  doméstica,  que,  infelizmente,  tem  sido  constante  em  muitos  lares
brasileiros, independentemente da classe social.

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Sangari, com base em dados do SUS, em 10
anos,  10  mulheres  foram  assassinadas por  dia  no Brasil.  A média fica  acima do
padrão internacional, e a motivação geralmente é passional. Em 2010, de acordo com
dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, as
denúncias de violência doméstica mais do que dobraram. A Central de Atendimento à
Mulher - o Ligue 180 - registrou mais de 340 mil atendimentos no primeiro semestre,
o  que  representa  um  aumento  de  112%  em  relação  ao  mesmo período  do  ano
passado.  Ao  todo  foram  36  mil  relatos  de  violência  física,  16  mil  de  violência
psicológica,  7.500  de  violência  moral,  800  de  violência  patrimonial  e  1.280  de
violência  sexual.  Além  disso,  foram  registrados  também  239  casos  de  cárcere
privado.

É muito importante que as mulheres saibam que existe este telefone para ligar:180.
O balanço do Ligue 180 mostra que, em 68% dos casos, a violência contra a mulher é
presenciada pelos filhos; em 16% das situações, o filho sofre a violência junto com a
mãe.  E mais:  quase 40% das  mulheres  dizem sofrer  violência  desde  o  início  da
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relação, e 57% afirmam que são agredidas física ou psicologicamente todos os dias.
Em mais da metade dos casos, as mulheres também disseram correr risco de morte.

Infelizmente,  o  medo da  reação dos  agressores  depois  da  denúncia  é  um dos
principais  fatores que impedem as mulheres de procurar  ajuda. Uma pesquisa da
Universidade Federal  de São Paulo -  Unifesp -  aponta que a violência doméstica
(violência  física)  traz  danos  cerebrais  que  dificultam  a  reação  das  mulheres  aos
abusos que sofrem dentro de casa. As repetidas agressões afetariam a percepção da
realidade e a memória das vítimas. Além disso, o trauma também provoca depressão
e ansiedade.

Outro fator  importante é a dependência econômica que muitas mulheres têm de
seus  companheiros.  A ONG internacional  Centro  pelo  Direito  à  Moradia  contra  o
Despejo  fez  um  pesquisa  no  Brasil  e  constatou  que  a  dependência  econômica
impede que as mulheres se afastem dos parceiros violentos. Das entrevistadas, 24%
disseram que permanecem com os agressores porque não têm como se sustentar.
Uma  em  cada  quatro  brasileiras  sofre  com  a  violência  doméstica,  e,  a  cada  15
segundos, uma mulher é atacada no Brasil.

Toda essa realidade é um absurdo e precisa acabar; por isso é importante frisar que
existe um número de telefone, em todo o Brasil, para as mulheres vítimas de violência
que precisam de ajuda. É o 180. A central recebe denúncias de violência contra a
mulher, dá informações sobre a Lei Maria da Penha e indica a rede de atendimento
mais próxima. Em casos graves, aciona a polícia e o Ministério Público.

Vamos fazer a nossa parte para tentar combater essa covardia!
Assim sendo, conto com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.
-  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 313/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 334/2011)

Dispõe sobre a gratuidade de transporte público intermunicipal para acompanhante
de pessoas com necessidades especiais e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Institui  a  gratuidade  de  transporte  público  intermunicipal  para

acompanhante de pessoas com necessidades especiais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei pretende instituir a gratuidade de transporte público

intermunicipal  para o  acompanhante  de pessoas com necessidades especiais,  na
expectativa  de  colaborar  com  aqueles  a  quem  cabe  o  assessoramento  dos  que
necessitam de ajuda com frequência.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 314/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 682/2011)

Dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de ensino
médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de 1996, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Ficam as escolas públicas estaduais que mantêm matrículas do ensino

médio  obrigadas  a  cadastrar  os  alunos  interessados  em  encaminhamento  para
estágio, conforme o Projeto Primeiro Emprego.

Parágrafo único - O cadastramento que trata o caput do art. 1º deverá conter o perfil
do candidato, o aproveitamento e a freqüência escolar previstos no art. 2º da Lei nº
13.642, de 2000.

Art. 2º - As escolas públicas deverão remeter o cadastro à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, que por sua vez, o disponibilizará para todos os
órgãos da administração pública direta e indireta.

Parágrafo único - O cadastro dos candidatos ao estágio de que trata o caput deverá
ser remetido ao Sistema Nacional de Emprego - Sine.

Art.  3º - Os estagiários com aproveitamento aprovado e atestado pelo órgão de
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lotação deverão obter cinco pontos para efeito de concursos públicos estaduais.
Art. 4º - Fica alterado o art. 8º da Lei nº 12.079, de 12/1/1996, passando a vigorar

com seguinte redação:
“Art. 8º - O estágio terá duração máxima de seis meses, não sendo permitida sua

renovação.”.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa incentivar os alunos da rede de

ensino público com a possibilidade de assessoramento pelo organismo público na
obtenção de estágio e facilitação do primeiro emprego.

O acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e passando pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cria uma integração
natural de dados, possibilitando o êxito nos investimentos públicos com os alunos da
rede pública de ensino.

A alteração do prazo do estágio,  passando de 12 para 6 meses,  possibilitará o
atendimento a número maior de alunos, reduzindo a demanda reprimida.

A pontuação em concursos  públicos vem reconhecer  o  bom aproveitamento  do
estagiário,  tornando-o  apto  a  ocupar  cargo  público  efetivo,  através  de  concurso
público, com uma pequena vantagem de cinco pontos.

Certo  do  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  aprovação  deste  projeto  de  lei,
antecipo agradecimentos.

- 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 315/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 694/2011)

Cria a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e ao Roubo de Veículos
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e ao

Roubo de Veículos.
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Art. 2º - São princípios da Política de que trata esta lei:
I - aprimorar, com a participação efetiva das Polícias Civil e Militar do Estado, o

sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos;
II - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção

e denúncia do furto e roubo de veículos, bem como para a informação sobre veículos
furtados ou roubados;

III - viabilizar, junto às companhias seguradoras, a obtenção de informações sobre
veículos sinistrados com perda total;

IV - empreender a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos e
procedimentos empregados nas atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao
furto e roubo de veículos e cargas;

V -  organizar,  operar e manter sistema de informações para uso do sistema de
prevenção ao furto e roubo de veículos.

Art. 3º - São diretrizes da Política de que trata esta lei:
I - aumentar a fiscalização das oficinas de desmanche;
II  -  realizar  convênios  com  cooperativas  de  taxistas  e  companhias  de  ônibus

visando  a  que  os  motoristas  auxiliem  na  fiscalização  e  localização  de  veículos
furtados ou roubados;

III - estimular o adquirente de peças usadas de veículos a exigir a nota fiscal do
produto comercializado;

IV - gerar e implementar mecanismos de cooperação entre a União e os municípios
para  o  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  de  combate  ao  furto  e  ao  roubo  de
veículos  e  cargas,  com  a  participação  dos  respectivos  órgãos  de  segurança  e
fazendários.

Art. 4º - São objetivos da Política de que trata esta lei:
I - reduzir drasticamente o furto, o roubo e a receptação de veículos no Estado;
II - combater o crescimento do crime organizado no Estado, com o auxílio, sempre

que possível, de empresas públicas ou privadas na coleta de informações relativas a
infrações penais e administrativas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
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Arlen Santiago
Justificação: O objetivo deste projeto é aprimorar a atuação das Polícias Civil  e

Militar  no sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos. Vê-se que a nossa
polícia está trabalhando muito, mas é preciso mais. É preciso, de todas as formas,
dar um basta a tais crimes em nosso Estado. Para tanto, é necessária a instituição de
políticas com essa finalidade. Esse é o objetivo da nossa proposta.

Diante do exposto, conto 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 316/2015
Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e à criança durante o ciclo

gravídico-puerperal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado garantirá à mulher e à criança o direito de receber assistência

humanizada e segura durante o ciclo gravídico-puerperal na rede pública de serviços
de saúde.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por ciclo gravídico-puerperal
o período que compreende a gestação, o pré-parto, o parto e o puerpério.

Art.  2°  -  Desde que as condições clínicas  da  mulher  e  da criança permitam, a
assistência humanizada durante o ciclo gravídico-puerperal compreenderá:

I - a preferência pela utilização de métodos menos invasivos e mais naturais;
II - a garantia da segurança do processo fisiológico do parto, sem oferecer risco à

saúde da mulher e da criança;
III - a adoção de rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham sido

objeto de revisão e avaliação científica por parte da Organização Mundial da Saúde -
OMS - ou de outras instituições de excelência reconhecida;

IV - a garantia à gestante do direito de optar pelos procedimentos que lhe propiciem
maior conforto e bem-estar;

V - a garantia do direito a um acompanhante indicado pela gestante durante o ciclo
gravídico-puerperal;
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VI - o estímulo à utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor;
VII - a disponibilização de métodos farmacológicos de alívio da dor;
VIII  -  a garantia ao recém-nascido de ser mantido ligado à placenta pelo cordão

umbilical  até  a  cessação  da  pulsação  espontânea,  salvo  nos  casos  de  urgente
necessidade de intervenção para cuidados especiais;

IX  -  a  garantia  ao  recém-nascido  de  ser  entregue  à  sua  mãe  para  contato  e
amamentação em livre demanda imediatamente após nascer e durante a primeira
meia hora de vida;

X - o direito do recém-nascido à amamentação materna sem a introdução de leite
artificial ou equivalente;

XI - o direito do recém-nascido de não receber medicamentos sem autorização da
mãe durante o período de permanência no estabelecimento de saúde;

XII  -  a  realização  de  atividades  educativas  para  conscientizar  a  gestante  e  os
profissionais  de  saúde  sobre  os  procedimentos  e  benefícios  do  atendimento
humanizado;

XIII  -  o  estímulo  à  publicação  de  protocolos  que  descrevem  as  rotinas  e  os
procedimentos  de  assistência  ao  parto,  bem  como  disponibilização  dos  dados
estatísticos sobre os tipos de parto e procedimentos adotados como rotina por opção
da gestante.

Art. 3° - Durante o ciclo gravídico-puerperal a mulher terá direito a:
I  -  ser  tratada  com  respeito,  de  modo  individual  e  personalizado,  garantida  a

preservação de sua intimidade;
II - decidir pelo parto natural, evitando-se práticas invasivas sem justificativa clínica;
III - ser informada sobre a evolução do trabalho de parto e o estado de saúde da

criança;
IV  -  ser  informada  sobre  as  diferentes  possibilidades  de  intervenções  médico-

hospitalares para que escolha a qual se submeterá, se o seu quadro clínico permitir;
V - ser informada sobre os benefícios da lactação e receber apoio para amamentar;
VI  -  estar  acompanhada por  uma pessoa de sua confiança e  livre escolha  nos

atendimentos durante o ciclo gravídico-puerperal;
VII - ter a seu lado o recém-nascido em alojamento conjunto durante a permanência
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no estabelecimento de saúde, quando as condições clínicas o permitirem.
Art. 4° - A gestante não será submetida a exames e procedimentos cujos propósitos

sejam pesquisa científica, treinamento e aprendizagem, salvo quando autorizados por
Comitê de Ética para Pesquisas com Humanos e pela própria mulher mediante Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Art. 5° - A gestante terá direito à elaboração de um plano individual de parto, no qual
constarão:

I  -  a  indicação  dos  estabelecimentos  onde  será  prestada  assistência  à  mulher
durante a gestação e o parto e as equipes responsáveis por essa assistência;

II - a indicação de pessoas não vinculadas à unidade de saúde autorizadas a atuar
de forma complementar na assistência ao parto;

III - a vontade expressa da gestante em relação:
a) à presença de um acompanhante nos atendimentos realizados durante o ciclo

gravídico- puerperal;
b) aos métodos a serem utilizados para alívio da dor;
c) ao uso de posição verticalizada no parto;
d) a alojamento conjunto.
Art.  6°  -  Durante  a  elaboração  do  Plano  Individual  de  Parto,  a  gestante  será

informada pela equipe de saúde sobre as rotinas e os procedimentos de assistência
ao parto pelos quais poderá optar, bem como sobre as vantagens e os riscos de cada
um deles.

Art. 7° - O plano individual de parto só poderá ser alterado se forem necessárias
intervenções para garantir a saúde da mulher ou da criança.

Parágrafo único - As intervenções previstas no  caput,  assim como a justificativa
clínica do procedimento adotado, serão registradas no prontuário da gestante pelo
médico responsável.

Art. 8° - Além das intervenções previstas no art.  7°,  os seguintes procedimentos
serão registrados no prontuário com a devida justificativa clínica:

I - administração de enemas;
II - administração de ocitocina sintética;
III - esforços de puxo prolongados e dirigidos durante o período expulsivo;
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IV - amniotomia;
V - episiotomia;
VI - tração ou remoção manual da placenta;
VII - adoção de dieta zero durante o trabalho de parto;
VIII - tricotomia;
IX - dilatação manual do colo uterino.
Art. 9° - No atendimento à gestante durante o ciclo gravídico-puerperal, é vedado

aos profissionais da equipe de assistência à saúde:
I  -  realizar  procedimento  que  não  tenha  evidência  científica  ou  que  seja

contraindicado pelas Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento, preconizadas
pela OMS;

II - submeter a gestante a procedimento sem a devida justificativa médica;
III - praticar violência obstétrica.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se como violência obstétrica a

prática  de  ações  por  parte  dos  profissionais  de  saúde  que  causem  a  perda  da
autonomia  da  mulher  para  decidir  sobre  seu  corpo  e  sua  sexualidade  durante  o
trabalho de parto e o puerpério, entre as quais:

I - tratar a mulher de forma desumanizada;
II - administrar medicamentos de forma abusiva;
III - tratar os processos naturais como patologias;
IV  - tratar a mulher de forma agressiva, com a utilização de termos depreciativos

para os processos naturais do ciclo gravídico-puerperal;
V - demonstrar preconceito em relação a cor, etnia, idade, escolaridade, religião,

cultura,  crenças,  condição  socioeconômica,  estado  civil  ou  situação  conjugal,
orientação sexual ou identidade de gênero;

VI  - ignorar as demandas da mulher relacionadas ao cuidado e à manutenção de
suas necessidades humanas básicas;

VII - induzir a mulher a aceitar uma cirurgia cesariana sem que seja necessária;
VIII - realizar cirurgia cesariana sem recomendação clínica;
IX - recusar atendimento oportuno e eficaz à mulher;
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X - transferir a mulher para outra unidade de saúde sem que haja garantia de vaga
e tempo hábil para chegar ao local;

XI  -  impedir  a  presença  de  acompanhante  durante  o  pré-parto,  o  parto  e  o
puerpério;

XII  - impedir a atuação complementar da pessoa indicada no plano individual de
parto para auxiliar no parto a que se refere o inciso II do art. 5° desta lei;

XIII  -  impedir  que a mulher  se comunique com pessoas externas ao serviço de
saúde, impossibilitando-a de conversar e receber visitas;

XIV - submeter a mulher aos procedimentos a que se refere o art. 8° sem a devida
justificativa clínica;

XV - manter a gestante em posição ginecológica ou litotômica, supina ou horizontal,
quando houver meios para realização do parto verticalizado, salvo se solicitado por
ela;

XVI - acelerar os mecanismos de parto, mediante rotação e tração da cabeça ou da
coluna cervical da criança;

XVII  - manter algemada, durante o trabalho de parto, parto e puerpério, a mulher
que cumpre pena privativa de liberdade;

XVIII  - impedir o contato da criança com a mãe logo após o parto, ou impedir o
alojamento conjunto, impossibilitando a amamentação em livre demanda na primeira
meia hora de vida, salvo se a mulher ou a criança necessitar de cuidados especiais;

XIX - impedir a mulher de acompanhar o recém-nascido quando este necessitar de
cuidados  especiais no estabelecimento de saúde, inclusive em unidade de terapia
intensiva neonatal.

Art. 10 - As disposições desta lei são extensivas ao atendimento à mulher em caso
de abortamento e no parto de natimorto.

Art. 11 - As instituições e os profissionais que não cumprirem o estabelecido nesta
lei responderão no âmbito civil, penal e administrativo por suas ações ou omissões,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Parágrafo único - Os casos de violência obstétrica serão notificados aos conselhos
regionais  de medicina  e  de  enfermagem e ao Ministério  Público  para  os  devidos
encaminhamentos  e  aplicações  de  penalidades  administrativas  aos  profissionais
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envolvidos, sem prejuízo do disposto no caput.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Paulo Lamac - Doutor Wilson Batista.
Justificação: O movimento pelo parto humanizado teve início há muitos anos no

Brasil e pretende diminuir as intervenções desnecessárias e promover um cuidado ao
processo de gravidez-parto-nascimento-amamentação baseado na compreensão do
processo natural e fisiológico, com base em evidências científicas.

Ressalte-se que esse movimento alicerça e permeia medidas adotadas no âmbito
do SUS para garantir a realização do parto humanizado em suas unidades de saúde.
Como  exemplo,  o  Ministério  da  Saúde  adotou,  desde  2005,  o  manual  técnico
intitulado  Pré-Natal e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada,  que se inicia
com  os  seguintes  parágrafos:  “A  atenção  obstétrica  e  neonatal,  prestada  pelos
serviços  de  saúde,  deve  ter  como  características  essenciais  a  qualidade  e  a
humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a
mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.

A humanização diz respeito à adoção de valores de autonomia e protagonismo dos
sujeitos,  de  corresponsabilidade  entre  eles,  de  solidariedade  dos  vínculos
estabelecidos,  de direitos dos usuários  e de participação coletiva  no processo de
gestão.

A  atenção  com  qualidade  e  humanizada  depende  da  provisão  dos  recursos
necessários,  da  organização  de  rotinas  com  procedimentos  comprovadamente
benéficos,  evitando-se  intervenções  desnecessárias,  e  do  estabelecimento  de
relações baseadas  em princípios  éticos,  garantindo-se  privacidade e  autonomia  e
compartilhando-se  com a  mulher  e  sua família  as  decisões  sobre  as  condutas  a
serem adotadas.”

O  extenso  manual  contém  não  só  princípios  e  diretrizes,  mas  também
especificações técnicas minuciosas sobre os exames e procedimentos que integram
uma assistência ao parto com características humanizadas.

A despeito da existência dessas normas infralegais,  o SUS não tem conseguido
garantir  as  condições para  que as  parturientes  brasileiras  exerçam seu direito  ao
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parto humanizado, como demonstram os vários casos de gestantes dando à luz nos
corredores  lotados  de nossos  hospitais  e  de  bebês  sem acesso  a leitos  em UTI
neonatal.

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei,  que almeja trazer para a esfera
legal a obrigatoriedade de o Estado oferecer condições para o parto humanizado e
obrigar as unidades de saúde a seguir as recomendações necessárias para garantir o
exercício desse direito. Diante do exposto, conto com o apoio dos pares para sua
aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo
Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 256/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 317/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 698/2011)

Dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira no currículo das escolas
estaduais de ensino médio do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  escolas  estaduais  de  ensino  médio  deverão  incluir,  em  caráter

complementar,  em  seus  componentes  curriculares,  conteúdo  programático  de
informação e orientação sobre o tema Educação Financeira.

Parágrafo único - As escolas privadas e as municipais de ensino médio poderão
incluir o tema Educação Financeira em seus componentes curriculares.

Art. 2º - O tema Educação Financeira desenvolverá os princípios de planejamento,
gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar, oportunizando a
obtenção  de  informação,  formação  e  orientação  para  o  desenvolvimento  de
competências financeiras do cidadão.

Art. 3º - O tema Educação Financeira tem como objetivos:
I  -  transmitir  um  conjunto  de  orientações  e  esclarecimentos  sobre  posturas  e

atitudes  adequadas  no  planejamento  e  uso  dos  recursos  financeiros  pessoais  e
familiares;

II - desenvolver a habilidade individual para a tomada de decisões apropriadas na
gestão das finanças pessoais e familiares;
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III  -  oportunizar  o  aprendizado  de  técnicas  que  ajudem  o  aluno  a  fazer  uso
inteligente e racional do dinheiro pessoal e familiar, no presente e no futuro;

IV  -  despertar  o  interesse  e  a  consciência  do  aluno  sobre  a  gestão  financeira
pessoal e familiar, exercitando o diagnóstico financeiro e a autoavaliação;

V - permitir ao aluno aprender a realizar o planejamento, a execução, a avaliação e
o  controle  do  orçamento  doméstico  por  meio  do  conhecimento  dos  conceitos  de
receita bruta, receita líquida, custos e despesas;

VI - desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar, visando
à conquista e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pessoal e familiar;

VII  -  preparar  as  novas  gerações  para  fazer  uso  inteligente  e  responsável  do
dinheiro e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes, para que cada cidadão
possa contribuir  para  o  crescimento  socialmente  responsável  da  economia  e  dos
índices de qualidade de vida.

Art.  4º  -  O  conteúdo  programático  de  informação  e  orientação  sobre  o  tema
Educação Financeira a ser ministrado será elaborado pela Secretaria de Estado de
Educação.

Art.  5º  -  O  tema  Educação  Financeira  deverá  ser  desenvolvido  por  meio  de
palestras,  atividades  interdisciplinares,  leitura  e  interpretação  de  textos  com
informações atinentes à temática.

Art.  6º  -  Consideram-se habilitados  a  ministrar  o  tema Educação  Financeira  os
professores  com  conhecimento  técnico  na  área  e  os  demais  professores  nele
interessados.

Art. 7º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 8º - Aplica-se o disposto nesta lei a partir do período letivo seguinte ao de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Esta iniciativa legislativa parlamentar tem por finalidade incluir o tema

Educação Financeira no currículo escolar das escolas estaduais de ensino médio de
Minas Gerais. Ao público discente dessas escolas será oportunizado o aprendizado
dos principais conteúdos programáticos relativos a esse tema, buscando orientá-lo
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sobre  o  planejamento  das  finanças  pessoais  e  familiares  de  modo  sustentável,
equilibrado e econômico, evitando o desperdício e valorizando o consumo com base
em critérios financeiros racionais.

Segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE
- (2005),  “Educação Financeira  é o  processo mediante o qual  os  indivíduos e as
sociedades  melhoram  a  sua  compreensão  em  relação  aos  conceitos  e  produtos
financeiros de maneira que com informação, formação e orientação claras possam
desenvolver  os  valores  e  as  competências  necessários  para  se  tornarem  mais
conscientes  das oportunidades e riscos neles  envolvidos  e,  então,  poderem fazer
escolhas  bem  informadas,  saber  onde  procurar  ajuda,  adotar  outras  ações  que
melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de modo
mais  consistente  para  a  formação  de  indivíduos  e  sociedades  responsáveis,
comprometidos com o futuro”.

Ainda  de  acordo  com  a  OCDE  (2004,  p.  223),  o  seguinte  cenário  explica  a
crescente  relevância  da  educação  financeira:  “Educação  Financeira  sempre  foi
importante aos consumidores, para auxiliá-los a orçar e gerir a sua renda, a poupar e
investir,  e  a  evitar  que se  tornem  vítimas  de  fraudes.  No entanto,  sua  crescente
relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos
mercados financeiros, e das mudanças demográficas, econômicas e políticas”.

Como se pode constatar  na atualidade, a globalização, a inserção da economia
brasileira no cenário mundial  e  a estabilização econômica ocasionaram profundas
mudanças  no  mercado  brasileiro,  e  o  resultante  desenvolvimento  de  novos
instrumentos financeiros e a sua complexidade demonstram que os indivíduos e suas
famílias  necessitam  compreender,  cada  vez  mais,  os  conceitos  financeiros,  para
embasar as suas decisões de investimento e de financiamento e ampliar o seu bem-
estar econômico e social.

Além de ser necessária uma coordenação maior de esforços e monitoramento das
iniciativas  do  setor  privado  quanto  ao  aspecto  moral,  relativo  à  responsabilidade
social e à preocupação com a cidadania dos indivíduos, o papel a ser desempenhado
no  âmbito  formal  pelo  Estado  será  de  extrema  importância  para  a  propagação,
fortalecimento  e  consolidação  permanente  da  educação  financeira,  sendo  a
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participação das escolas de grande relevância para o êxito dessa proposta.
Acreditamos, sinceramente, que a inclusão desse tema será de suma importância

para  a  educação de  nossos  jovens,  os  quais  poderão  ser  familiarizados  com as
noções básicas da educação financeira aplicadas ao planejamento, à execução, à
avaliação  e  ao  controle  do  orçamento  pessoal  e  familiar.  O  objetivo  primordial,
portanto,  é  conduzir  o  jovem  cidadão  a  um  entendimento  objetivo  e  prático  da
importância  do  hábito  da  poupança,  das  formas  básicas  de  investimento,  do
endividamento pessoal e familiar  e do planejamento, visando à construção de um
futuro próspero financeiramente, com maior qualidade de vida.

Diante do exposto, esperamos contar com o inestimável apoio dos ilustres pares à
aprovação de tão nobre projeto na área educacional de nosso Estado.

- 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 318/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 866/2011)

Institui  a  Política  Estadual  de  Incentivo  ao  Comércio  Varejista  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista.
Art. 2º - A política de que trata esta lei tem como objetivo assegurar ao comércio

varejista a sua livre iniciativa e o seu fortalecimento.
Art. 3º - Constituem diretrizes desta política:
I  -  desenvolver  estratégias  destinadas  à  conscientização  da  população  sobre  a

importância do comércio varejista;
II - implementar política de convergência de interesses mútuos visando à diminuição

dos custos e à ampliação da atividade varejista;
III - estabelecer parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, com vistas à

geração de emprego e renda;
IV - promover articulações com vistas a estimular o empreendedorismo;
V -  viabilizar  a  melhor  convivência  entre  o  comércio  varejista  e  a  comunidade,

buscando elevar o nível de satisfação do consumidor;
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VI -  criar  uma rede de proteção, em parceria com o aparelho de segurança do
Estado, com vistas a blindar o comércio contra atos de vandalismo, como pichações,
furtos, destruição de equipamentos e outras ações inibidoras da atividade varejista;

VII  -  adotar  medidas  de  restrição  a  propagandas  enganosas,  trucagem  ou
falseamentos  que  possam induzir  o  consumidor  a  formar  uma imagem distorcida
acerca do varejista;

VIII - articular uma política de disponibilização de produtos do varejo destinados ao
atendimento de todas as camadas da sociedade, de forma a corrigir distorções que
tenham qualquer conotação de discriminação ou ofensa ao consumidor;

IX - desenvolver estratégias destinadas à compensação de perdas sazonais, por
meio  da  articulação  com  os  poderes  constituídos,  para  que  façam  constar  do
orçamento  público  a  previsão  dos  recursos  necessários  à  Política  Estadual  de
Incentivo ao Comércio Varejista;

X - promover o turismo de negócios envolvendo a atividade varejista, sempre em
parceria com o poder público;

XI - sistematizar o comércio varejista, envolvendo todos os seus segmentos, com
vistas ao melhor aproveitamento do potencial varejista;

XII - desenvolver política de capacitação de empreendedores e de empregados;
XIII  -  promover  estudos  para  estimular  a  competitividade,  sugerindo  ao  Poder

Executivo  a  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS,  quando  ficar  caracterizada  a
concorrência  de  preços  entre  o  comércio  e  a  indústria  no  mercado  varejista,  ou
quando houver concorrência com produtor de outro estado da Federação;

XIV - criar instrumentos para combater e desestimular as fraudes e inadimplências
no comércio, sugerindo a implementação de delegacias especializadas para combate
aos crimes contra o comércio;

XV -  estimular  e planejar o funcionamento do comércio,  em todo o Estado, nos
domingos e feriados;

XVI  -  implementar  política  de  convergência  de  interesses  entre  os  setores  de
serviço,  turismo de lazer  e  de  negócios,  agronegócio  e  comércio,  visando  à  sua
intenção  para  manutenção  e  criação  de  empregos,  geração  de  impostos  e
distribuição de renda;
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XVII - fomentar a criação de linhas de crédito específicas para o comércio, bem
como de um fundo de aval para simplificar a obtenção de crédito;

XVIII  -  incentivar  as  pequenas  e  microempresas,  em  conformidade  com  o
tratamento diferencial do que a legislação federal estabelece.

Art.  4º  -  Para  viabilizar  a  implementação  da  Política  Estadual  de  Incentivo  ao
Comércio  Varejista,  será  instituída  a  Frente  Parlamentar  Estadual  do  Comércio
Varejista.

Art. 5º - A Frente Parlamentar Estadual do Comércio Varejista, sem prejuízo das
diretrizes que vier a aprovar, adotará como princípio a promoção de intercâmbio entre
o setor varejista e o poder público.

Art.  6º  -  A  Frente  Parlamentar  Estadual  do  Comércio  Varejista,  devidamente
representada, participará das discussões relativas à política econômica do Estado e a
questões tributárias e de regulação do mercado, ouvidas as entidades de classe do
setor varejista.

Art. 7º - As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos desta política
serão orientadas pela realização de debates, simpósios, seminários e outros eventos
que se destinem ao exame da política de desenvolvimento econômico do Estado,
sempre  em  parceria  com  entidades  de  classe  do  setor  varejista  e  com  o  poder
público.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Há muito, o comércio varejista vem reclamando a instituição de uma

política de incentivo. A propósito, o momento atual requer metodologia, planejamento
estratégico, organização, que são ingredientes necessários à superação de estados
de crise.

Apesar  de  ser  responsável  pela  geração  de  riquezas,  ora  sufocado  pela  carga
tributária,  ora  sofrendo  diretamente  os  efeitos  de  desemprego,  pela  carência  de
planejamento estratégico ou de uma política de recuperação das perdas, o comércio
varejista de um modo geral reclama maior atenção.
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Este projeto de lei, além de chamar a atenção da sociedade para a importância do
comércio varejista, busca também proteger a comunidade consumidora a fim de que
suas exigências sejam atendidas.

O comércio varejista pode funcionar como uma mola propulsora de ordenamento
social,  desde que colocado como parceiro da sociedade.  A oferta de produtos de
forma a alcançar as diversas camadas sociais, a priorização do mercado consumidor,
notadamente  no  atendimento  aos  seus  anseios,  a  ordem  no  funcionamento  do
comércio, o respeito ao consumidor na oferta de produtos e a parceria com o poder
público  são  mecanismos  que  podem  estimular  o  comércio  varejista  de  forma
organizada e lucrativa.

A união faz a força, reza a sabedoria popular. Não há outra forma de promover
união senão mediante a participação estatal. Nesse aspecto, a participação política é
de fundamental importância. A associação da política ao comércio, à iniciativa privada
certamente aumentará o grau de responsabilidade dos segmentos que compõem a
sociedade organizada. A organização se traduz em ações direcionadas. À medida
que  o  comércio,  orientado  por  uma política  pública  de  incentivo,  direcionar  suas
ações com vistas à superação de dificuldades, com certeza toda a sociedade será
beneficiada.

A proposta, enfim, é tornar o segmento do comércio varejista não só reconhecido,
mas  também  participativo,  isto  é,  proativo.  Com  o  comércio  crescendo  de  forma
organizada,  aumentaremos  o  nível  de  segurança  dos  estabelecimentos  e  das
relações negociais. A ideia é estender o debate; é tornar o comércio varejista vivo e
participativo. O comércio precisa ser um centro atrativo de pessoas e de riquezas. Daí
a importância de uma política pública voltada especificamente para esse setor.

Com essas considerações, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

- 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 319/2015
Faculta à pessoa idosa e à pessoa com deficiência a vacinação em seu domicílio

durante as campanhas realizadas no Estado, sempre que houver a impossibilidade
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de seu deslocamento até os postos de atendimento, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica facultada à pessoa idosa e à pessoa com deficiência a vacinação em

seu domicílio  durante  as  campanhas realizadas no Estado,  sempre que houver  a
impossibilidade de seu deslocamento até os postos destinados ao atendimento.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por pessoa idosa aquela com
idade igual ou superior a sessenta anos.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é facultar à pessoa idosa e a pessoa

com deficiência a vacinação em seu domicílio durante as campanhas realizadas no
Estado, sempre que houver a impossibilidade de seu deslocamento até os postos
destinados ao atendimento.

Entendemos  que  esta  seja  uma medida  de  grande  relevância  social,  portanto,
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.

PROJETO DE LEI Nº 320/2015
Institui  a Semana Educacional da Posse Responsável  de Animais Domésticos e

Educação Continuada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Educacional da Posse Responsável de Animais

Domésticos e Educação Continuada, a realizar-se na segunda semana de março, em
consonância com o dia 14 de março, Dia Nacional do Animal.

Parágrafo único - A semana estadual de que trata o  caput  deste artigo passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado.

Art.  2°  -  Durante  a  Semana  Educacional  da  Posse  Responsável  de  Animais
Domésticos e Educação Continuada serão realizadas atividades educacionais e de
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esclarecimento,  por  meio  de  debates,  de  palestras  e  da  distribuição  de  material
informativo sobre a posse responsável de animais domésticos.

§  l  °  -  A semana educacional  será  coordenada pelas  Secretarias  Estaduais  de
Educação e de Meio Ambiente.

§  2°  -  As  atividades  serão  realizadas  preferencialmente  em  escolas  e  espaços
comunitários e poderá contar com o apoio e parcerias de entidades e empresas para
a sua realização.

Art.  3°  -  Os  órgãos  estaduais  responsáveis  deverão  promover  o  programa  de
educação continuada de conscientização da população sobre a posse responsável de
animais  domésticos,  podendo,  para  tanto,  contar  com  parceria  de  instituição  de
proteção animal e ambiental ou outra organização governamental ou não.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A Semana Educacional da Posse Responsável de Animais Domésticos

e Educação Continuada será uma instância democrática no calendário do Estado de
Minas  Gerais  para  a  discussão  e  conscientização  acerca  dos  principais  pontos
relativos à posse responsável de animais domésticos no âmbito do Estado.

A instituição da semana será um valioso instrumento para debates, apresentação
de ideias e troca de experiências sobre a posse responsável de animais, que muitas
vezes são vítimas da falta de cuidados e do despreparo de seus donos.

A semana em questão criará o programa de educação continuada, em que serão
apresentados métodos de conscientização e prevenção de maus-tratos para com os
animais, trazendo assim benefícios para diversos campos da sociedade.

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 321/2015

Dispõe sobre a permanência de ambulância nos locais de realização de provas
para  vestibulares,  seleções,  concursos  públicos  ou  privados  e  demais  eventos
similares no Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As entidades responsáveis pela organização ou realização de vestibulares,

seleções, concursos e demais eventos similares que aglutinem no mesmo local mil ou
mais pessoas deverão manter no local de realização do evento, a suas expensas,
equipe médica e ambulância para atendimento e ocorrências médicas.

Art. 2° - Os profissionais da equipe médica de que trata o caput do artigo anterior
deverão estar habilitados e inscritos nos órgãos profissionais competentes, na forma
da legislação vigente.

Art. 3° - Os veículos utilizados na atividade prevista por esta lei, além de disporem
de  sinais  identificadores,  deverão  contar  com  equipamentos  médicos  necessários
para a manutenção da vida e atender às condições mínimas destinadas ao transporte
e ao atendimento pré-hospitalar, além do atendimento e do transporte de deficientes
físicos.

Art. 4° - A disponibilidade da ambulância é a mesma do período de realização do
evento, devendo a sua permanência anteceder uma hora da abertura dos portões, no
dia das provas, e uma hora após o encerramento do evento, posicionando-se em
local estratégico, com facilidade de acesso e locomoção.

Art.  5°  -  O  descumprimento  dos  dispositivos  desta  lei  acarretará  ao  infrator  a
imposição  de  multa  de  R$5.450,00  (cinco  mil  quatrocentos  e  cinquenta  reais),
equivalente a 10 salários mínimos.

Parágrafo único - A multa prevista no caput deste artigo será atualizada anualmente
pela variação do IPCA, apurado pelo IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo
adotado, no caso de extinção desse índice, outro índice criado por legislação federal
e que reflita perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 6° - O poder público estadual regulamentará essa lei no prazo de noventa dias.
Artigo 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  visa  a  atender  a  milhares  de  pessoas  que  prestam

concursos e participam de eventos dessa natureza no Estado todos os dias e que
muitas vezes precisam de um atendimento médico de urgência devido a problemas
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de saúde ou estresse emocional e físico, quando se deparam com as provas (antes,
durante  ou  mesmo  depois  delas),  mas  também  visam  a  atender  às  demais
ocorrências médicas.

Nos  grandes  parques,  assim  como  nos  estádios  de  futebol,  nos  ginásios
poliesportivos e também em lugares de reunião com grande número de pessoas, as
disposições  vigentes  já  preveem  equipamentos  e  ambulância  voltados  ao
atendimento de emergência no local.

Temos no Estado diversos tipos e datas de eventos,  que são muito frequentes,
principalmente nos fins de semana. Em grande número deles é cobrada uma taxa de
inscrição ou entrada para participação, parte da qual poderia servir para custear o
atendimento médico aos participantes.

Devemos frisar também que muitas vezes começa cedo e termina tarde o evento ou
prova, e durante esse período muitas pessoas não se alimentem adequadamente.

- 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 322/2015
Dispõe sobre a isenção de taxas para expedição de segunda via de documentos

para vítimas de catástrofe natural no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos do pagamento de taxas para expedição de segunda via de

documentos e certidões todos os cidadãos, residentes no  Estado,  cujas  moradias
tenham sido afetadas por acidentes ou eventos da natureza.

Art. 2° - O fato gerador da isenção prevista nesta lei é a decretação de estado de
emergência ou de calamidade pelo poder público do local onde ocorreu a catástrofe.

Parágrafo único -  Quando a catástrofe natural  for  de menor  abrangência e não
houver  decreto  de  estado  de  emergência  ou  de  calamidade  por  parte  do  poder
público municipal ou estadual, a comprovação da ocorrência, para efeitos desta lei,
será feita mediante declaração do órgão da defesa civil correspondente.

Art. 3° - Para obtenção da isenção das referidas taxas, fica estabelecido o prazo de
sessenta dias a contar do levantamento do estado de emergência ou calamidade,
exigida a apresentação dos seguintes documentos:



767
____________________________________________________________________________

I - Cédula de Identidade - CI -;
II - Carteira Nacional de Habilitação - CNH -;
III - Certificado de Registro de Veículo;
IV - Certidão de Nascimento;
V - Certidão de Casamento;
VI - Certidão de Registro de Imóveis.
Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Nossa existência tem sido marcada por catástrofes devastadoras, que

além  de  provocarem  inúmeras  mortes  e  deixarem  pessoas  desabrigadas  ainda
causam enormes prejuízos aos envolvidos por essas fatalidades. Nesse contexto, o
Estado, dentro de suas prerrogativas, tem procurado ajudar as vítimas, no sentido de
restabelecer,  pelo  menos  em  parte,  as  condições  de  vida  e  dignidade  dessas
pessoas, para que elas possam continuar a exercer plenamente a sua cidadania.

A isenção proposta por este projeto de lei tem por objetivo resgatar a possibilidade
de as vítimas de catástrofes exercerem a sua cidadania num momento crucial, em
que elas se veem oprimidas pela falta de recursos financeiros.

Devemos ressaltar que o estado de emergência ou de calamidade pode acometer
parcialmente  os  municípios,  principalmente  aqueles  de  maior  extensão  territorial,
razão  pela  qual  o  direito  a  isenção  de  taxas  para  emissão  de  segunda  via  dos
documentos deve ficar restrito apenas às pessoas que sofram as consequências do
evento natural,  ou seja, àquelas que residem nas áreas afetadas, apontadas pela
Defesa Civil através de uma declaração detalhada das áreas atingidas pelo desastre.
Tal fato deve ser cuidadosamente verificado para evitar que pessoas não atingidas
pelo evento danoso se aproveitem da situação.

Em face do exposto, e tendo em vista a relevância da matéria, contamos com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 323/2015
Autoriza  o  Estado a  firmar  convênio  com os  municípios  para  fins  de  trocas  de

informações sobre fatos geradores de tributos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o Estado a firmar convênio com os municípios para fins de

trocas  de  informações sobre fatos  geradores de  tributos  visando à  eficiência  das
ações dos entes federativos.

§ 1º - O Estado fornecerá aos municípios, de forma contínua e por meio eletrônico,
todas as informações sobre operações que possam ser geradoras de Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, notadamente as relacionadas a cartões de
crédito e débito ou relacionados a administradoras de cartões.

§  2º  -  Os  municípios  informarão  ao  Estado  dados  que  possam  contribuir  para
efetiva  fiscalização  e  arrecadação  de  tributos  estaduais,  notadamente  os
concernentes a ICMS.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: É sabido por todos que as receitas municipais, na circunstância atual

da  distribuição  do  bolo  tributário,  não  mais  conseguem  cumprir  as  obrigações
impostas pela Carta da República, pois são crescentes as demandas dos munícipes,
especialmente nas áreas da saúde, da educação e do saneamento básico.

Por  outro  lado,  também  se  sabe  que  existem  possibilidades  arrecadatórias  de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - que não têm sido utilizadas
pelas prefeituras mineiras, tanto pelo desconhecimento dos seus quadros técnicos
como pela carência de adequadas estruturas funcionais.

Sob tais premissas, surge nítido que, cada vez que alguém coloca no seu veículo
R$100,00 de combustível e paga com cartão, o dono do posto, ao cabo de 30 dias,
recebe R$95,00, pois R$5,00 lhe são descontados a título de prestação do serviço de
cobrança do crédito do estabelecimento. Se a alíquota local for de 5%, não é difícil
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concluir  que, a cada venda de R$100,00 realizada através do cartão, o município
onde  fica  o  posto  perde  R$0,25  de  receita,  sendo  relativamente  simples  esse
entendimento.

Na hipotética transação acima descrita, o ISSQN é devido no local onde se localiza
a loja, pois a prestação do serviço foi executada e consumada no município onde o
lojista  está  estabelecido.  As  administradoras  de  cartões,  por  registrarem  sedes
virtuais, predominantemente em municípios paulistas, em vez de pagar à Fazenda do
local do posto os R$0,25 de ISSQN gerados,  recolherão aos municípios paulistas
indevidamente  R$0,005 (2%)  e,  em decorrência  da esperta manobra  sonegatória,
obterão um obsceno lucro fiscal de R$0,245 (98%) à custa do erário do município
onde se localiza o vendedor do combustível.

Embora  seja  extremamente  fácil  compreender  a  engenhosidade  das  empresas
desse  lucrativo  ramo,  a  realidade  é  que  até  então  os  entes  municipais  não  têm
conseguido  arrecadar  o  ISSQN  incidente  sobre  o  serviço  cobrado  por  elas  aos
tomadores locais, pela dificuldade de obter os dados das operações ocorridas.

Com  efeito,  tem  sido  praticamente  impossível  para  suas  fiscalizações  percorrer
escritórios  de  contabilidade  objetivando  obter  cópias  das  faturas  dos  cartões,
identificar  as  operações  havidas  e,  com  base  nesses  documentos,  montar  as
autuações.

É  exatamente  essas  informações  que  os  fiscos  municipais  necessitam  para
conhecer a totalidade das transações havidas em cada território e, com base nessa
precisa fonte, tomar as necessárias providências para recuperar a integralidade de
seus  créditos,  obtendo  assim  valiosos  recursos  para  beneficiar  as  demandas  da
cidadania.

É imperioso referir que a disponibilização obrigatória dessa relevante informação,
do  Fisco  estadual  para  o  municipal,  é  expressamente  prevista  na  Constituição
Federal, no inciso XXII do art. 37, no qual está determinado que as administrações
tributárias (União, estados, Distrito Federal e municípios) atuarão de forma integrada
e compartilharão cadastros e informações fiscais, na forma da lei  ou de convênio,
como ainda no art. 199 do Código Tributário Nacional, no qual a permuta de dados
entre os órgão de fiscalização está preconizada.
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Desse  modo,  está  justificado  o  elevado  escopo  desta  proposta,  em  razão  do
alcance e dos benefícios que representará para a totalidade dos municípios mineiros
sua transformação em norma jurídica. Diante do exposto,  conto com o apoio dos
nobres pares 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 324/2015
Proíbe a colocação de películas, adesivos e outros objetos nas fachadas, portas e

janelas das lan houses, cibercafés e similares que impeçam a visualização do interior
de suas dependências e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Ficam os estabelecimentos que prestam serviços de acesso à internet,

como  lan houses,  cibercafés e similares, proibidos de manter suas fachadas com
películas  do  tipo  fumê  ou  de  utilizarem  qualquer  outro  material  que  impeça  a
visualização do interior de suas dependências.

Art.  2º  -  O  estabelecimento  que  descumprir  a  presente  lei  ficará  obrigado  ao
pagamento de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais).

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata o caput do art. 1º deverão adequar suas
instalações no prazo máximo de noventa dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição tem  como finalidade contribuir  para  a  garantia  da

segurança dos usuários  dos estabelecimentos que prestam serviços  de acesso à
internet no Estado, como os usuários dos serviços de lan houses, cibercafés e lojas
similares, sejam elas públicas ou privadas.

Considerando que os referidos estabelecimentos são frequentados em sua grande
maioria por menores, e considerando que crimes envolvendo crianças e adolescentes
podem ser cometidos no interior desses estabelecimentos, esta medida tem como
finalidade tutelar bens, como a vida e a integridade física dos usuários.
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O art. 70 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “é dever de todos
prevenir  a  ocorrência  de  ameaça  ou  violação  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente”.

Com vistas a evitar danos irreparáveis ou de incerta reparação e por se tratar de
matéria de ordem pública, peço o apoio dos meus nobres pares para a 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 325/2015
Torna  obrigatório  o  levantamento  batimétrico  para  monitoramento  e  controle  da

qualidade e da quantidade das águas dos reservatórios utilizados para abastecimento
público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos estaduais que atuam com água, saneamento e meio ambiente

deverão realizar controle batimétrico sistemático dos reservatórios de água no Estado
de forma contínua com vistas ao controle dos níveis de assoreamento das represas e
reservatórios de água.

Parágrafo  único  -  A  decisão  de  desassoreamento  deverá  ser  precedida  de
investigação confirmatória de passivo ambiental no leito do reservatório e em suas
águas superficiais.

Art. 2º - O Conselho Gestor dos referidos órgãos deverá encaminhar anualmente ao
Poder  Executivo  Municipal  respectivo  e  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
relatório sintético contendo:

I - os dez locais de maior assoreamento no Estado;
II - as obras realizadas para desassoreamento;
III - as prioridades para o próximo período anual;
IV - os valores estimados para a realização das obras.
Parágrafo único - Incidirão em falta funcional grave os agentes públicos integrantes

do Conselho Gestor que descumprirem a obrigação anual de entregar o relatório de
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que trata o art.  2º ao Poder Executivo Municipal e ao órgão do Poder  Legislativo
Estadual.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  assoreamento  é  o  resultado  do  processo  acelerado  de

sedimentação em uma área rebaixada. Embora seja um processo natural proveniente
da erosão causada por chuvas mais intensas, sua aceleração é agravada por fatores
como exposição dos solos, desmatamento, retificação de rios e córregos, ocupação
dos  mananciais  e  outras  ações  humanas  no  meio  ambiente,  comprometendo  o
volume hidrológico e causando severos danos materiais e pessoais às populações
afetadas pelas enormes enchentes e alagamentos.

À  medida  que  o  assoreamento  cresce,  a  capacidade  de  armazenamento  do
reservatório diminui, a influência do remanso aumenta para montante, as velocidades
no lago aumentam  e  uma maior  quantidade de sedimentos  passa a  escoar  para
jusante, diminuindo a eficiência de retenção das partículas.

O assoreamento em reservatórios pode variar de acordo com o tamanho da área
inundada e com o modo como são utilizados os solos  dos mananciais  que estão
contidos  na  bacia  hidrográfica  do  reservatório.  Por  isso,  é  fundamental  manter  a
cobertura  vegetal  em  áreas  de  mananciais  para  que as  águas  das  chuvas  mais
intensas sejam interceptadas pelas matas ciliares ou simplesmente pela vegetação
que protege o solo, contribuindo para a preservação do reservatório.

Exigir  das empresas e órgãos públicos que operarem reservatórios  a realização
periódica de estudos batimétricos nos reservatórios mineiros, de forma sistemática e
contínua,  minimizará  os  prejuízos  crescentes  que  sofre  a  população  mineira  em
diversas  áreas.  A  falta  de  monitoramento  efetivo  e  periódico  do  processo  de
assoreamento  em  diferentes  localidades  das  bacias  onde  se  localizam  os
reservatórios  impede a efetivação de ações para a contenção de sedimentos que
podem  comprometer  o  volume  hidrológico  do  respectivo  reservatório,  o
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abastecimento humano e a produção de energia.
O  projeto  prevê  também  a  realização  prévia  de  investigação  confirmatória  de

passivo ambiental para evitar que eventual desassoreamento venha a prejudicar a
qualidade da água em leitos de reservatórios.

Pelas  razões  elencadas  e  pela  premência  do  estabelecimento  de  medidas  que
organizem adequadamente as ações para evitar os reiterados eventos danosos aos
açudes e às populações, pedimos o apoio dos senhores e senhoras parlamentares a
esta iniciativa.

-  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 326/2015
Institui  a  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial  de  planejamento  do

licenciamento ambiental.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  bacia  hidrográfica  será  adotada  como  unidade  fisicoterritorial  de

planejamento para análise e decisão sobre os processos de licenciamento ambiental,
em conformidade com o âmbito de atuação de comitês de bacia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este projeto de lei  permitirá que o licenciamento ambiental passe a

considerar a bacia hidrográfica como unidade fisicoterritorial  de planejamento para
análise e estudo dos impactos ambientais das atividades potencialmente poluidoras
ou degradadoras do meio ambiente, articulando-se as políticas de meio ambiente e
de recursos hídricos.

A medida traria ainda a vantagem de permitir  uma atuação mais qualificada dos
conselheiros dos comitês de bacia nas reuniões das unidades regionais colegiadas
do Conselho Estadual de Meio Ambiente.

A propósito,  ressalta-se que essa medida foi defendida de forma veemente pelo
Projeto Manuelzão no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais,
realizado na Assembleia Legislativa, em 2011.
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Ora, sem sombra de dúvida, a água é bem essencial à vida humana e deve estar
sob foco de todas as discussões ambientais.  Já que a saúde da água é requisito
primordial para o meio ambiente ecologicamente sustentável, faz-se necessário que o
planejamento ambiental  instituído no licenciamento ambiental tenha como unidade
territorial a bacia hidrográfica.

Trata-se, assim, de fazer com que os instrumentos de proteção ambiental sejam
mais efetivos e coordenados.

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

-  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 327/2015
Dispõe sobre a instalação de material antiderrapante em escadas e rampas nos

locais que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  É  obrigatória  a  fixação de fita  lixa ou faixa  adesiva  antiderrapante em

degraus  de  escadas  e  em  rampas,  nas  áreas  internas  e  externas  dos
estabelecimentos das redes públicas de ensino e de saúde e em locais de prestação
de serviços à população.

§ 1° - Na instalação de fitas ou faixas antiderrapantes em escadas, a distância deve
ser,  preferencialmente,  de  3cm  (três  centímetros)  a  4cm  (quatro  centímetros)
contados a partir da aresta do degrau; e, em rampas, l0cm (dez centímetros) a 15cm
(quinze centímetros).

§ 2° - A fita ou faixa antiderrapante de que trata este artigo deve ser de cor diferente
do material empregado no revestimento das escadas e rampas.

§ 3° - O material de que trata este artigo deve atender à exigência de sinalização
eficaz  e  deve  ser  substituído  sempre  que  deixar  de  cumprir  sua  finalidade  por
desgaste, deslocamento parcial ou outras falhas.

Art.  2°  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
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contados a partir de sua publicação.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  tem  como  objetivo  estabelecer  maior  proteção  e

segurança para os usuários de escadas e rampas, uma vez que o piso de superfície
lisa  contribui  para  a  ocorrência  de  acidentes.  A  situação  se  agrava  quando  as
escadas ou rampas estão molhadas e escorregadias.

A  instalação  de  material  antiderrapante  é  um  recurso  que  diminui
consideravelmente  o  risco  de  quedas,  principalmente  na  circulação  de  crianças,
enfermos e idosos.

Isto posto, considerando ser o tema de grande relevância, espero poder contar com
o apoio de meus nobres pares para a 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 328/2015
Institui o vale-esporte no Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o vale-esporte, com o objetivo de possibilitar o acesso de

alunos da rede pública estadual de ensino aos eventos esportivos oficiais no Estado
de Minas Gerais.

Art.  2°  -  O  vale-esporte  será  fornecido  aos  estudantes  pelas  empresas
patrocinadoras e  disponibilizado preferencialmente por  meio magnético,  com valor
expresso em moeda corrente, na forma de regulamento.

Art.  3°  -  O  valor  do  vale-esporte,  o  prazo  de  validade  e  as  condições  de  sua
utilização serão definidos em regulamento.

Parágrafo único - É expressamente vedada a conversão do valor do vale-esporte
em pecúnia.

Art. 4° - O vale-esporte será patrocinado por empresas privadas, que terão direito a
ampla divulgação do patrocínio.

Parágrafo único - É vedado o patrocínio do vale-esporte por indústrias de bebidas
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alcoólicas ou de tabaco, bem como de outros produtos considerados, a critério das
autoridades educacionais do Estado, nocivos à boa formação e à saúde dos jovens.

Art. 5° - Fica o poder público autorizado a buscar parcerias com empresas privadas,
com a finalidade de favorecer o uso do vale-esporte.

Art. 6° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta dos patrocínios e das
parcerias obtidos.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de proporcionar aos alunos da rede

pública estadual o acesso a eventos esportivos oficiais no Estado.
O  vale-esporte  procura  criar  um  mecanismo  de  inclusão,  propiciando  lazer  e

contribuindo  para  a  formação  social  e  intelectual  de  nossas  crianças  e  jovens
estudantes. Deve ser custeado com recursos privados e tem o objetivo de despertar
em seus patrocinadores o compromisso e o envolvimento com o desenvolvimento de
nosso Estado.

A regulamentação pelo poder público, que a proposição prevê, permitirá a fixação
de valores, prazos e demais condições compatíveis com a finalidade da iniciativa.

Diante do exposto, entendemos de extrema relevância e interesse social a medida
apresentada. Sendo assim, peço o apoio dos meus ilustres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 329/2015
Dispõe sobre as formas de divulgação das promoções de produtos alimentícios com

prazo de validade inferior a um mês.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios no Estado,

quando  divulgarem  promoções,  deverão  obedecer  aos  limites  e  procedimentos
estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se a produtos alimentícios comercializados, no
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atacado ou no varejo, em minimercados, mercearias, supermercados, hipermercados
ou qualquer estabelecimento, com ou sem fim lucrativo, subordinado a cooperativas,
associações e órgãos de classe.

Art. 3º - A publicidade de produtos alimentícios com prazo de validade inferior a um
mês,  mediante  promoções,  queima  de  estoque  ou  descontos  atrativos,  deverá
informar o prazo de validade em destaque.

Parágrafo  único -  Todas as peças publicitárias  que divulgarem os produtos nas
formas e condições a que se refere esta lei deverão informar o prazo de validade em
no mínimo 20% do espaço destinado à propaganda.

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará multa mínima de 100
Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) vezes o valor de mercado
do produto comercializado fora dos termos desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Segue publicação do jornal O Estado do Paraná, na coluna Direito do

Consumidor. Trata-se de artigo do Dr. Oscar Ivan Prux intitulado “A problemática dos
prazos de validade segundo o direito do consumidor”.

“Considerando a importância exponencial para a proteção da saúde, segurança e
interesses econômicos dos consumidores, é fundamental atentar-se para as questões
que envolvem os prazos de validade dos produtos e serviços. Nosso objetivo não é
tratar apenas de infrações absurdas em pleno Século XXI, tais como: a) colocar o
prazo  de  validade  em  letras  exageradamente  minúsculas,  dificultando  a  normal
visualização; b) imprimir o prazo de validade apenas em alto relevo que pode ficar
opaco e inelegível;  c) situar o prazo de validade muito próximo ou nas dobras da
embalagem,  dificultando  seu  reconhecimento;  d)  optar  por  prazo  de  validade  em
número de dias, mas falseando a data de fabricação ou utilizando dia da semana
(forma  de  enganar  o  consumidor  após  uma  semana  da  fabricação).  Estes  são
problemas  graves,  mas  que  cabe  à  fiscalização  coibir  para  um  curso  normal  no
mercado de consumo. Todavia, há problemas mais sutis nesta área.

Segundo  a  Lei  nº  8.078/1990  (CDC),  há  produtos  e  serviços  duráveis  e  não-
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duráveis,  assim  como,  aqueles  que  são  considerados  perecíveis.  Tecnicamente,
duráveis são os que permitem utilizações por mais longo prazo (sucessivas ou não) e
não-duráveis  aqueles  que se consomem na primeira ou nas primeiras  utilizações,
classificando-se  como  perecíveis  aqueles  que  demandam  cuidados  especiais  de
conservação, como, por exemplo, os que precisam ficar em geladeiras. Basicamente,
os  produtos  e  serviços  apresentam  três  fases:  a)  conservação;  b)  utilização;  c)
degradação. E consideradas as peculiaridades de cada um, eles possuem uma vida
útil  inexorável,  circunstância  que  traz  implicações  para  a  utilização  segura  pelos
consumidores e para a justiça contratual sob o ponto de vista econômico. Ou seja,
nesta conjuntura, a importância do estabelecimento e respeito adequado do prazo de
validade implica em duas órbitas merecedoras de atenção, no caso, o cuidado com a
saúde e segurança do consumidor e a proteção de seus interesses econômicos.

No que concerne à órbita da saúde e segurança dos consumidores, primeiramente
cabe ao fornecedor analisar cientificamente os bens que deseja colocar no mercado,
informando corretamente ao consumidor  sobre o prazo de validade,  evitando que
riscos  inerentes  (aceitáveis)  se  transformem  em  eventos  danosos  (inaceitáveis).
Assim, quando ele estabelece um prazo longo em demasia põe em risco a saúde e
segurança do consumidor e nem mesmo uma perícia comprovando que o produto
ainda está em bom estado, pode isentá-lo de responder nas situações de exposição
e/ou comercialização após o vencimento do prazo de validade, pois se trata de dever
formal  positivado  e  inafastável.  Entretanto,  apesar  de  quase  duas  décadas  de
vigência do CDC, este continua a ser um contexto problemático. Há fornecedores que
nem  mesmo  conhecem  bem  seus  produtos  e  serviços,  requisito  basilar  para
estabelecer o prazo de validade adequado, principalmente tratando-se de perecíveis.
Há outros que por interesses pouco recomendáveis, não informam ou informam de
forma  lacunosa  (errônea  ou  incompleta)  até  que  momento  o  consumidor  poderá
utilizar  o  produto  ou  serviço  (independente  da  data  de  fabricação  que  não  é
obrigatório  constar na embalagem). Por  exemplo:  quanto aos produtos perecíveis,
poucos fornecedores tomam a precaução fundamental de informar detalhes como o
prazo  de  validade  antes  e  depois  da  abertura  da  embalagem,  conduta  que  as
empresas socialmente responsáveis devem seguir seja ou não obrigatório por norma
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legal. É curial que enquanto a embalagem permanece lacrada a durabilidade é uma e
assim que o produto é aberto acelera-se sua deterioração. Outro aspecto descurado
em nosso país diz respeito à contaminação cruzada. Embora sejam os responsáveis
diretos  pela  qualidade  de  seus  produtos  e  serviços  e  pela  educação  dos
consumidores para utilização correta deles, os fornecedores não costumam orientar
quanto à chamada contaminação cruzada. No caso, esclarecer para o consumidor
desde a  forma de armazenar  na  geladeira  ou  no  freezer  os  produtos  que esteja
consumindo aos poucos, até a questão do prazo de validade quando um produto
(com embalagem já aberta) tem contato com outro que tenha deterioração em prazo
mais curto. Explicando: cada ingrediente e cada produto têm um prazo de validade
próprio, mas quando ficam muito próximos (em contato) ou são juntados para formar
um  novo  produto  (por  exemplo:  uma  pizza  com  muitos  ingredientes),  devido  à
contaminação  cruzada,  pode  haver  alteração  para  menor  do  prazo  de  validade
anteriormente estabelecido. Estes são problemas sérios que as autoridades precisam
regrar  urgentemente  em  prol  da  proteção  da  segurança  alimentar  de  nossa
população.

No  que  refere  à  proteção  dos  interesses  econômicos  dos  consumidores,
igualmente, a fixação do prazo de validade é muito relevante. Observe-se que quem o
estabelece é o fornecedor e se ele escolhe uma data de validade mais exígua do que
o necessário, faz com que o consumidor possa ter perdas econômicas. Basta que o
consumidor não tenha conseguido consumir totalmente o produto até o prazo fixado
(o que pode ocorrer  devido ao tamanho da embalagem ou o número elevado de
unidades), para que, receoso, opte por jogá-lo fora, indo novamente ao mercado para
gastar ao fazer nova aquisição. Desta forma, perde o consumidor e lucra o fornecedor
que acaba vendendo mais. Outro detalhe: induzido pelo falso prazo de validade que
expirou, o consumidor deixa de consumir e joga fora um produto em bom estado,
conduta incorreta, tanto sob o ponto de vista do consumo sustentável, quanto no que
concerne à proteção aos seus interesses econômicos.

Mesmo  recomendando-se  que  o  consumidor  observe  atentamente  o  prazo  de
validade dos produtos e serviços, acentue-se que é do fornecedor o encargo de fixá-
lo corretamente e tomar a precaução máxima para vê-lo respeitado, informando e
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orientando adequadamente a todos os destinatários finais do fornecimento.”
Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios divulgam em larga

escala suas promoções, descontos e demais atrativos. Todavia, é muito comum que
os  produtos  comercializados  estejam  com  o prazo  de  validade  prestes  a  vencer.
Assim, por diversas vezes, os mais idosos e até mesmo jovens menos experientes
acabam seduzidos pelos preços e condições apresentadas e no momento da compra
não percebem que o produto deverá ser consumido nos próximos dias, tendo em
vista o prazo de validade.

Isso gera um prejuízo e um desperdício desnecessário de alimentos, que podem e
devem ser evitados pelo poder público.

- 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 330/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  contratação  de  seguro  de  vida,  acidentes

pessoais  e  assistência  funeral  nas  rodovias  e  estradas  sujeitas  à  cobrança  de
pedágio, sob jurisdição do Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis, inclusive

sob o regime de concessão, pela operação de rodovias e estradas sob jurisdição do
Estado sujeitas à cobrança de pedágio, ficam obrigadas a contratar seguro de vida e
acidentes pessoais em benefício dos ocupantes dos veículos que nelas transitem,
sejam condutores ou passageiros, observadas as condições mínimas seguintes:

I  -  cobertura de danos materiais,  com perda parcial ou total  do veículo,  quando
comprovados, decorrentes de má sinalização ou conservação da rodovia;

II - cobertura de danos pessoais:
a) invalidez permanente, oriunda do acidente, caracterizada por perda parcial ou

total de membros, que impossibilite a vítima de trabalhar;
b)  morte  por  acidente,  sendo  que  a  cada  óbito  de  ocupante  do  veículo

corresponderá uma indenização que deverá ser paga aos herdeiros legais;
III - assistência funeral, garantida a prestação dos serviços necessários à realização
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dos funerais dos ocupantes dos veículos sinistrados e paga aos herdeiros legais.
Art. 2º - A cobertura oferecida pelo seguro se iniciará a partir do momento em que o

veículo começar a trafegar em rodovia ou estrada sob a jurisdição do Estado e onde
haja  cobrança de pedágio,  cessando quando o  veículo  deixar  a  malha rodoviária
sujeita a tais condições.

Art. 3º - Para efeito desta lei, considera-se acidente o evento involuntário, externo,
súbito e violento, com data específica, causador de danos pessoais que,  por si  e
independentemente  de  toda  e  qualquer  causa,  tenha  como  consequência  direta
prejuízos ou perdas dos ocupantes do veículo.

Art.  4º -  Estão excluídos de todas as garantias  do referido seguro os  seguintes
itens:

I - riscos decorrentes de perturbações de ordem pública, política e social do País;
II - danos decorrentes, direta ou indiretamente, próxima ou remotamente, de atos de

vandalismo e situações semelhantes, ainda que isolados ou fora do controle habitual,
sendo ou não possível identificar e individualizar precisamente seus autores;

III - perdas e danos direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da
natureza.

Parágrafo único - Além dos riscos excluídos descritos, não haverá responsabilidade
por eventos que venham ferir disposições do Código Civil Brasileiro.

Art. 5º - A contratação dos seguros por parte dos entes jurídicos citados no art. 1º
não os isenta de nenhuma responsabilidade, sendo obrigados a garantir a segurança
e a tranquilidade daqueles que utilizam as rodovias e estradas em questão.

Art. 6º - O não cumprimento do fixado nesta lei acarretará ao infrator as sanções
cabíveis.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O pagamento de pedágio pelos usuários de rodovias e estradas sob a

jurisdição  do  Estado,  além  de  garantir  qualidade,  segurança  e  serviços  que  o
justifiquem,  deve  garantir  também,  na  hipótese  de  acidentes,  imediata  e  fácil
indenização.
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Sabemos  das  dificuldades  encontradas  pelas  famílias  das  vítimas  de  acidentes
rodoviários  para receberem as indenizações quando há necessidade de discutir  e
apurar a culpa, o que as deixa, na maioria das vezes, sem condições de arcar com as
despesas mínimas relativas ao sinistro.

O cidadão que detém a propriedade de veículo automotor paga,  anualmente,  o
IPVA. Nele está contida a cobrança do Seguro DPVAT - Danos Pessoais Causados
por  Veículos  Automotores  de  Via  Terrestre,  obrigatório,  que  indeniza  vítimas  de
acidentes causados por veículos que têm motor próprio e circulam por terra ou por
asfalto.

Entende-se que o proprietário tem responsabilidade civil legalmente atribuída pela
Lei  Federal  nº  6.194,  de  1974,  sancionada numa época em  que cabia  ao  poder
público a responsabilidade pela construção e manutenção das rodovias e estradas.
Com o surgimento das concessões,  houve uma transferência da responsabilidade
pelas rodovias e estradas para a iniciativa privada,  o que se entende como risco
inerente  ao  negócio.  Porém,  verifica-se  que  não  há,  em  contrapartida,  a  mesma
cobrança de responsabilidade daqueles que detêm a concessão para explorar uma
rodovia ou estrada e que cobram pedágios muitas vezes altíssimos, usando como
argumento os custos de operação e manutenção. Logo, faz-se necessária, por uma
questão de respeito ao cidadão, a aprovação desta proposta.

- 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 331/2015
Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim

de garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Ficam obrigados os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar

suas instalações, a fim de garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência,
reservando 2% (dois por cento) de seus quartos e apartamentos, com o mínimo de
um, quando com mais de cinquenta unidades.

§  1º  -  As  adaptações  de  que  trata  o  caput deste  artigo  serão  definidas  em
conformidade com o disposto na Norma Brasileira nº 9.050, de 1994, da Associação
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou na que vier substituí-la.
§ 2º  -  Os estabelecimentos localizados em prédios nos quais não seja possível

atender às exigências previstas nesta lei devem apresentar alternativas para análise
junto ao órgão competente.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de cento e oitenta dias para a devida adequação
dos estabelecimentos citados no caput do art. 1º.

§ 1º - Após transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo, o estabelecimento
que descumprir esta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) ou

índice superveniente;
III - suspensão do alvará de localização e funcionamento;
IV - cancelamento do alvará de localização e funcionamento.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil reza em seu art. 24,

inciso IV, que é competência da União, do Estado e dos municípios legislar sobre a
proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Quando  falamos  em  integração  social,  estamos  nos  referindo  não  somente  às
atribuições  de  trabalho,  educação,  assistência  social,  jurídica  ou  de  saúde,  mas
também, e principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais.

Nesse sentido,  é  mister  que se pense em adaptações  de  acesso,  também em
hotéis e motéis, para que as pessoas portadoras de deficiência tenham realmente
garantidos e respeitados seu direito de cidadão.

Este projeto de lei visa a garantir os direitos constitucionais das pessoas portadoras
de deficiência, com evidente repercussão na área social, motivo pelo qual esperamos
contar com o apoio dos colegas parlamentares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência 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 332/2015
Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e comerciais e

dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de habitação coletiva,

comerciais e de serviços públicos ou privados deverão ser submetidos a manutenção
semestral, de acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo
órgão  federal  competente  do  Sistema  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e
Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o  caput deste artigo deverá ser realizada por
empresas  prestadoras  de  serviço  habilitadas  pelo  órgão  fiscalizador  estadual
competente e registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Crea.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a manutenção semestral
de que trata o caput deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;
II - o Corpo de Bombeiros Militar;
III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.
Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser registrados nos

respectivos  Conselhos  Regionais  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  com
responsabilidade técnica exercida por engenheiro mecânico devidamente habilitado.

Art.  3º  -  No  caso  de  acidentes  em  decorrência  do  descumprimento  do  que
estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido cumprido o que
determinam os arts. 1º e 2º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada para realizar a
manutenção, em casos de omissão, negligência ou imperícia.

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores deverá
fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico da manutenção programada para
cada edificação, no qual constarão todos os procedimentos específicos para a marca
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e o modelo do equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a
ser prestado, e ainda:

I  -  utilizar,  obrigatoriamente,  em  seus  serviços  de  reparo  e  manutenção,
componentes  originais  ou  fabricados  por  firmas  que  mantenham  controle  de
qualidade;

II  -  emitir,  a cada visita  de manutenção,  certificado de revisão em que constará
prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço prestado, afixando-o no
interior do elevador, em local que permita sua leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis pelo edifício estão
obrigados  a  providenciar  todos  os  reparos  e  todas  as  substituições  consideradas
como essenciais à segurança do elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º - O não cumprimento do disposto nesta lei implica:
I - a interdição do elevador;
II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), no caso de desrespeito à interdição;
III  -  multa  no  valor  de  2.000  (duas  mil)  Ufemgs  no  caso  de  reincidência,  sem

prejuízo da interdição.
Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo se fará
pela variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Os  elevadores  fazem  parte  do  quotidiano  de  grande  parte  da

população brasileira. A alta densidade demográfica das grandes cidades só é possível
em virtude do processo de verticalização, viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e frequentadores de edifícios passam parte considerável de sua vida
no interior  de elevadores;  entretanto, a segurança desses equipamentos, não tem
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sido objeto de cuidados rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se veem
trancadas em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por interrupção no
fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se agrava quando são vítimas desse
tipo de acidente pessoas portadoras dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou
de claustrofobia (medo de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é
capaz de agravar seu quadro clínico e de produzir sequelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas da Associação
Brasileira  de  Normas Técnicas -  ABNT -,  assim como dos códigos municipais  de
edificações, mas isso não impede que o Estado edite norma sobre o tema, visando a
beneficiar, sobretudo, os municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.

Esta  proposição  torna  obrigatória  a  manutenção  semestral,  de  acordo  com  as
especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal competente do
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas  razões  expostas,  contamos  com  o  apoio  dos  ilustres  parlamentares  à
aprovação do projeto ora apresentado.

-  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.

REQUERIMENTOS
Nº  232/2015,  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 17/2/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo,  munição,  drogas,  caderno  com
contabilidade do tráfico, quantia em dinheiro 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  233/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º/3/2015,  em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº  234/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/3/2015, em Ipatinga, que resultou na
apreensão de cerca de 43kg 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 235/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os policiais militares e civis que atuaram na operação em
26/2/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de uma carga de remédios
roubada  e  na  prisão  de  15  pessoas.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Nº 236/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, situada em
Maria  da  Fé,  por  ocasião  de  seus  50  anos  de  existência.  (-  À  Comissão  de
Educação.)

Nº  237/2015,  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 26/2/2015, em Carangola, que resultou
na  apreensão  de  munição,  esferas  de  chumbo,  foguetes,  cigarros,  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  238/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. TM ,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  27/2/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na
apreensão de materiais ilícitos, armas de fogo e na prisão de um homem.

Nº  239/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Cb. PM Abraão Costa Martins Júnior, lotado na 26ª Cia.
PM IND, pela realização de trabalho social no Município de Coronel Murta.

Nº  240/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 9/1/2015,  em Belo  Horizonte,  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. (-  Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  537/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 1.489/2011.
Nº  538/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.197/2013.
Nº  539/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 2.427/2011.
Nº  540/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.547/2013.
Nº  541/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.672/2014.
Nº  542/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.265/2014.
Nº  543/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.097/2014.
Nº  544/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.073/2014.
Nº  545/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.055/2014.
Nº  546/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.820/2013.
Nº  547/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.165/2013.
Nº  548/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.113/2013.
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Nº  549/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.754/2013.

Nº 550/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 439/2011.

Nº 551/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 812/2011.

Nº  552/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.844/2013.

Nº  553/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.894/2013.

Nº  554/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.905/2013.

Nº  555/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.913/2013.

Nº 556/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.910/2013.

Nº  557/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.210/2013.

Nº 558/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.424/2011.

Nº  559/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.251/2013.

Nº  560/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.307/2011.

Nº  561/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.957/2013.

Nº 562/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.455/2011.

Nº 563/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.588/2011.

Nº 564/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 726/2011.
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Nº 565/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 816/2011.

Nº 566/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 817/2011.

Nº 567/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 818/2011.

Nº 568/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 819/2011.

Nº 569/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 820/2011.

Nº 570/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 850/2011.

Nº 571/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 851/2011.

Nº 572/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 852/2011.

Nº 573/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 853/2011.

Nº 574/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 906/2011.

Nº 575/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 908/2011.

Nº 576/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.417/2011.

Nº 577/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.866/2012.

Nº 578/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.411/2012.

Nº 579/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.885/2013.

Nº 580/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.143/2013.
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Nº 581/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.555/2013.

Nº 582/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.581/2013.

Nº 583/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.346/2014.

Nº 584/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.361/2014.

Nº 585/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.522/2014.

Nº 586/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.650/2014.

Nº 587/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.272/2011.

Nº 588/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.273/2011.

Nº 589/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.274/2011.

Nº 590/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.276/2011.

Nº 591/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.280/2011.

Nº 592/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.282/2011.

Nº 593/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.287/2011.

Nº 594/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.008/2011.

Nº 595/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.358/2011.

Nº 596/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.359/2011.
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Nº 597/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.360/2011.

Nº 598/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.403/2011.

Nº 599/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.404/2011.

Nº 600/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.942/2012.

Nº 601/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.807/2013.

Nº 602/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.156/2014.

Nº 603/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.870/2011.

Nº 604/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.021/2012.

Nº 605/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.765/2013.

Nº 606/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.126/2013.

Nº 607/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.669/2013.

Nº 608/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.163/2014.

Nº 609/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.279/2014.

Nº 610/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.403/2014.

Nº 611/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.440/2014.

Nº 612/2015, do deputado Ivair  Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.441/2014.
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Nº 613/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 659/2011.

Nº 614/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 660/2011.

Nº 615/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 736/2011.

Nº 616/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 737/2011.

Nº 617/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 738/2011.

Nº 618/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 739/2011.

Nº 619/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 740/2011.

Nº 620/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.315/2011.

Nº 621/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.400/2011.

Nº 622/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.544/2011.

Nº 623/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.891/2011.

Nº 624/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.173/2011.

Nº 625/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.765/2011.

Nº 626/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.767/2011.

Nº 627/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.191/2012.

Nº 628/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.630/2012.
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Nº 629/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.831/2013.

Nº 630/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.185/2013.

Nº 631/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.329/2013.

Nº 632/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.330/2013.

Nº 633/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.638/2013.

Nº 634/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.971/2014.

Nº 635/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.050/2014.

Nº 636/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.374/2014.

Nº 637/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.387/2014.

Nº 638/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.148/2011.

Nº 639/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.584/2012.

Nº 640/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.210/2014.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente, de Saúde, de Cultura e de Segurança Pública e do deputado Alencar da
Silveira Jr.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Caro presidente, deputado Adalclever Lopes, senhoras
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e senhores deputados, este é o nosso primeiro momento na tribuna, nesta legislatura,
portanto quero cumprimentar nosso presidente, os demais membros da Mesa, nosso
companheiro  do  PSD  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  representa  nossa
agremiação na Mesa, e os demais pares.

Senhoras  e  senhores,  hoje  estaremos  apreciando  um  projeto  de  lei  muito
importante para o governo de Minas. Se o governo de Minas estiver estruturado da
forma como necessita, é claro que os mineiros se sentirão agraciados com todas as
ações implementadas por ele. Hoje estamos diante de uma matéria que requer de
nós um olhar mais profundo e de mais responsabilidade.  Esta Casa é a casa do
debate, é o Parlamento. Aqui devem ser tratados todos os embates, na tentativa da
construção de um projeto cada vez melhor.

A reforma proposta  traz  alguns  temas  que,  a  princípio,  mexeram com  a minha
caminhada nesta Casa nos últimos quatro anos, em decorrência do que está sendo
proposto, como medidas que irão de encontro ao que já está caminhando bem em
alguns setores, como, por exemplo, a educação.

Hoje  iniciaremos  a  matéria,  o  debate,  a  construção  desse  entendimento.
Propusemos algumas emendas para corrigir as distorções que não podem continuar,
tendo em vista que estas gerariam prejuízo iminente para diversos setores de Minas
Gerais.

Antes de conceder aparte ao líder da minoria, deputado Valadares, quero concluir
meu primeiro posicionamento. Quero mencionar aos nobres pares desta Casa o que
dizia o hoje prefeito de Pará de Minas, ex-deputado Antônio Júlio. Ele dizia em seus
mandatos: “Caros colegas, discutir projeto de lei do governo é sempre bom para o
governo na tentativa de se discutir o que está sendo proposto, se aquilo é a melhor
maneira ou o melhor caminho a ser apreciado por esta Casa”.

A busca da discussão não quer dizer que um grupo de deputados, um ou dois, seja
contrário  ao projeto  de  lei  que está tramitando.  Isso significa  ter  oportunidade de
discutir e achar o melhor caminho. Esse é o nosso propósito hoje, ao iniciar a primeira
votação nesta Casa.  Queremos propor  aquilo  que,  na nossa concepção,  possa e
deva ser modificado.

Quero  citar  um  exemplo  para  reflexão  dos  nobres  pares.  Se  nós,  mandatários
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eleitos pela vontade popular, abrirmos mão de sermos os interlocutores do povo com
o governo, de sermos os representantes do povo, por pessoas que não têm mandato,
que não foram escolhidas democraticamente em suas regiões,  estaremos abrindo
mão de representar o povo que nos delegou, que nos confiou a missão através do
voto.

Deixo uma pergunta para os nobres pares: será que abriremos mão da principal
prerrogativa,  deputada  Arlete  Magalhães,  de  trazer  ao  governo  as  demandas,  de
discutir  as  demandas,  deputado  Dilzon  Melo?  De  levar  para  nossas  regiões  as
audiências  públicas  e  discutir  com  a  comunidade  as  mudanças  necessárias,  as
correções,  para  que  o  conselho  substitua  o  mandato  das  deputadas  e  dos
deputados? Essa é uma primeira reflexão.

Quero contribuição do deputado Gustavo Valadares, líder da Minoria, neste nosso
entendimento. Concedo aparte ao deputado.

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  quero
primeiramente parabenizar V. Exa. pela sua recondução, pelo início dos trabalhos - é
a primeira vez que V. Exa. sobe à tribuna nesta legislatura. V. Exa. foi voto vencido
dentro do bloco, dentro do seu partido, queria estar conosco no bloco de oposição
formalmente.  Foi  voto  vencido  e  foram  para  o  bloco  chamado  independente,
alternativo, não sei qual nome deram. Mas V. Exa. está conosco nesta caminhada
para  apontar,  de  forma  responsável,  ao  senhor  governador  Fernando,  do  PT,  os
descaminhos,  os  equívocos,  e  apresentar  sugestões  para  que  ele  faça  desse
governo,  desse mandato  para  o qual  foi  eleito,  um mandato  proativo  e  para  que
continue a fazer deste estado um estado melhor  do que era até o final da nossa
gestão. A gestão do PSDB à frente do governo teve muitos acertos. Houve equívocos,
que precisam ser corrigidos. O Estado precisa estar em constante aperfeiçoamento.
Estaremos, no bloco de oposição - e já estamos -, para apontar esses caminhos de
maneira responsável.

E por  ser muito responsável,  conhecedor  das minhas obrigações,  faço aqui  um
primeiro  convite  à  reflexão  dos  nobres  colegas  deputados  para  que  votem
contrariamente  a  essa reforma administrativa  que aqui  foi  encaminhada,  por  uma
razão muito simples. Esse projeto traz um impacto de mais de R$20.000.000,00 ao
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caixa do Estado. Veja v. Exa., estamos passando por um período, deputado Duarte
Bechir,  de  vacas  magras.  A  economia  está  mal,  tanto  orçamentária  quanto
financeiramente  falando.  Precisamos  agora  apertar  os  cintos.  Era  hora  de
enxugarmos a máquina, era hora de gastarmos menos com a máquina pública para
gastar mais com o cidadão. E o que o governo está fazendo? O contrário. Saímos de
17 para 21 secretarias. Essas 4 novas secretarias estão trazendo com elas 10 novas
subsecretarias.  Com  essas  subsecretarias,  estão  vindo  superintendências,
assessorias jurídicas, de comunicação, de planejamento e setoriais, núcleos setoriais,
diretorias.  É  um  discurso  um  tanto  quanto  incoerente.  O  senhor  secretário  de
Planejamento,  tem  sido  o  porta-voz  do  senhor  governador  ao  longo  destes  dois
meses  de  mandato  e  tem  dito  aos  quatro  cantos  que  o  Estado  está  muito  mal.
Queremos  fazer  e  refazer  o  orçamento  por  causa  do  déficit  que  encontramos,
deputado  Braulio  Braz.  O  Estado  deve,  não  tem  condições  de  cumprir  seus
compromissos. (-  Manifestação nas galerias.) Esse tem sido o discurso do senhor
secretário de Planejamento. Mas, ao mesmo tempo, ele vem para cá e encaminha um
projeto, deputado Gilberto Abramo, que traz mais de R$20.000.000,00 de impacto ao
caixa  estadual.  É  próprio  dos  governos  do  PT,  deputado Duarte  Bechir,  inchar  a
máquina, gastar mais com a companheirada, gastar mais com os seus companheiros
que precisam até de salários...

Quero dizer  que,  de minha parte,  acho a manifestação legítima.  Podem vaiar  à
vontade, porque para mim não há problema.

Só para terminar meu aparte, para V. Exa. ter ideia, deputado Duarte Bechir, um
subsecretario,  deputado  Inácio  Franco  -  V.  Exa.  é  do  bloco  independente,  é  um
independente -, ganhará mais do que o governador do Estado. V. Exa. sabia disso?
Nessa reforma administrativa um subsecretário vai ganhar mais que um governador
de estado ganha.

Vejam  a  que  ponto  chegamos,  deputado  Duarte.  Sabe  por  que  isso?  O  Sr.
governador já está empregado, já está resolvido seu problema. Mas para resolver a
questão  dos  empregos  da  companheirada  desempregada,  que  precisa  de  bons
salários, eles precisam criar cargo de subsecretário com salário maior do que o de
secretário.  Por  conta  das  incoerências  do  discurso  do  PT  é  que  conclamo  os
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senhores deputados e deputadas para caminharmos juntos contrariamente àquilo que
será maléfico ao Estado de Minas Gerais e a todos os mineiros: uma reforma que
incha o Estado e que não traz em momento algum agilidade e melhoria na prestação
do serviço ao povo mineiro. Parabéns a V. Exa. Muito obrigado pelo aparte.

O deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Eu falava
sobre a importância de esta Casa se manifestar a respeito de todo e qualquer projeto
que tramite aqui. São V. Exas., deputados e deputadas, que têm a procuração dada
pelos seus eleitores para representá-los aqui. Essa procuração é individual, foi dada a
cada um de nós, não foi dada coletivamente. Quando o eleitor nos escolheu, não
escolheu o bloco a que pertenceríamos. Eles somente sabiam, de antemão, que eu,
por exemplo, trabalhei para que o meu candidato a governador de Minas, Pimenta da
Veiga, fosse eleito. Os outros trabalharam para o atual governador do PT, o Pimentel.
Cada um trabalhou para o seu candidato. Represento minha região e meu eleitor, por
isso vou fazer todas as interpelações necessárias. Quero conhecer a matéria e votá-
la com consciência, com responsabilidade. Como vou transferir a alguém o trabalho
que cabe a mim fazer, já que fui eleito, escolhido para realizá-lo? Como vou criar um
conselho de pessoas que vão dizer, em meu nome, o que deve ser feito? Como vou
dar a uma pessoa o direito de me representar, se fui escolhido pela população para
ser seu representante?

As  mudanças  têm  de  ser  propostas.  Já  dizia  Antônio  Júlio:  “Puxar  saco  em
demasia,  aceitar  tudo  não  significa  demonstração  de  amor,  e  sim  de
irresponsabilidade”.

Vou conceder aparte, dentro de 1 minuto, após a minha conclusão, ao deputado
Sargento  Rodrigues.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  vou  somente  concluir  meu
pronunciamento.  Fui  eleito  pelo  PSD,  juntamente  com  três  companheiros  que
também estão nesta Casa: deputados Fábio Cherem, Cássio Soares e Doutor Wilson
Batista.  O  nosso  partido  trabalhou  na  sua  quase  totalidade  para  a  eleição  do
candidato Pimenta da Veiga, e estamos hoje trabalhando por Minas Gerais. Gostaria
de levar ao conhecimento dos meus pares a reunião que tive com o nosso respeitável
senador Anastasia, de quem trago um recado.

Presidente,  peço  a  V.  Exa.  que  reconsidere  o  meu  tempo  para  que  eu  possa
concluir.
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Nós, deputados, temos o direito de trazer quem quisermos aqui, como hoje estão
fazendo alguns deputados da base do governo. Podemos trazer, sim, mas desde que
haja respeito com todos, como eu os respeito. Eu falava sobre um recado importante,
deputado João Leite. O senador Anastasia me disse: “Não prejudiquem o governo
votando coisas pessoais que possam atrapalhar Minas Gerais”. Esse foi o recado do
Prof. Anastasia.

Olhem  bem,  estou  aqui  para  exercer  o  meu  mandato  com  responsabilidade.
Assumo  o  meu  voto  aqui  e  lá  fora.  Hoje,  por  exemplo,  há  matérias  a  serem
apreciadas que vão de encontro aos servidores do Estado e à educação. E vamos
definir, neste Plenário, onde estão os deputados que apoiam os servidores e os que
são contrários a eles. Isso é natural. Deputado Sargento Rodrigues, perdoe-me, mas
o tempo não foi suficiente.

Quero  dizer  que  a  minha  responsabilidade  como  parlamentar  vai  continuar,
independentemente daqueles que venham para as galerias convidados por partidos
políticos. Tenho de dar satisfação a minha consciência e ao meu eleitor.

Aqueles que vêm aqui convidados para vaiar e agredir com palavras não votaram
em mim, mas estão aqui os que votaram, estão aqui os que represento. E quero lhes
dar as boas-vindas, mas vamos respeitar os demais pares desta Casa. Se eu não
tenho o apoio, quero ter, porque estou dando pelo menos o respeito. Se não tenho o
apoio nem o voto, quero ter o respeito.

Caro  presidente,  o  voto  do  deputado,  o  parecer  do  deputado  dignifica  o  seu
trabalho. Quando percorri o Sul de Minas, a região central, a minha querida Campo
Belo,  disse  aos  meus  eleitores  que queria  vir  para  esta  Casa para  ajudar  Minas
Gerais.  Se  os  mineiros  entenderam  que  era  hora  de  dar  uma  oportunidade  ao
governo Pimentel do PT, estamos aqui para ajudar, mas com responsabilidade. Com
responsabilidade.  Vamos ajudar  o  Pimentel,  do  PT,  com responsabilidade.  Vamos
votar  favoravelmente  às  coisas de  que temos  conhecimento  serem boas para os
mineiros  e  contrariamente  àquilo  que  é  contra  os  interesses  dos  mineiros  e  dos
servidores do Estado. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. - Senhores que nos visitam hoje nas galerias da
Casa,  sejam  bem-vindos  à  Casa  do  Povo.  Companheiros  deputados,  presidente
Adalclever Lopes, meu líder Carlos Pimenta, senhoras, senhores e telespectadores
da TV Assembleia. Tevê esta que eu criei desta tribuna há 18 anos, quando fizemos o
pedido  para  a  sua  criação.  Naquele  ano,  o  deputado  Agostinho  Patrus  era  o
presidente, e logo foi criada uma comissão da qual fiz parte, ao lado do Navarro e de
outro deputado, que não está mais na Casa, e criamos a tevê. Depois disso ela foi
aprimorada,  e chegamos a todo o interior  de Minas Gerais.  Tevê que existe para
fiscalizar esta Casa; tevê que hoje dá vida para esta Casa. Quando cheguei aqui,
deputado Dirceu, não havia televisão, a galeria estava vazia, e o deputado falava da
sua cidade e pedia ao presidente que desse como lido o pronunciamento. Descia,
não havia debate nem nada. A televisão, como sai dos quatro cantos deste Plenário,
deu vida a esta Casa e mostrou acima de tudo a necessidade de fiscalizar.

Estou  aqui,  neste  novo  mandato,  para  lembrar  que  está  na  hora  de  o  eleitor
fiscalizar  cada  um  dos  deputados  que  aqui  estão.  Fomos  eleitos  para  legislar  e
fiscalizar. Fazer leis, como tive oportunidade de fazer várias nesta Casa. Fiz a Lei da
Ficha Limpa, em que todos que trabalham no Estado de Minas Gerais, nomeados
pelo governador, devem ter ficha limpa, como eu tive de ter, assim como todos os
deputados aqui presentes precisaram ter para se candidatar. Antigamente, amigo do
governador, um prefeito que teve problema em uma ou outra cidade fechava o seu
mandato de prefeito e ia trabalhar com o governador, que o nomeava. Tinha a ficha
suja  no  município,  mas  trabalhava  no  Estado.  Depois  que  aprovei  essa  emenda
constitucional aqui,  acabamos com a ficha suja no Estado de Minas Gerais. Hoje,
todos  que  trabalham  devem  ter  a  ficha  limpa.  Vitória  desta  Casa,  vitória  da
democracia.

Também fizemos a primeira lei antifumo, que acabou com o cigarro em ambiente
fechado. A de São Paulo veio depois, mas, enquanto as leis de São Paulo e Rio de
Janeiro  eram  inconstitucionais,  a  nossa  era  constitucional  porque  permitia  os
fumódromos, seguindo a lei federal. Criamos ainda o passe livre para idosos, com
uma emenda assinada por vários dos deputados desta Casa.

Enfim, apresentei todos esses projetos, por isso estou hoje nesta Casa, com 80 mil
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votos recebidos na última eleição,  um crescimento de 12 mil  votos em relação à
eleição anterior. Gosto de dizer que iniciei minha vida pública como vereador em Belo
Horizonte, com 3.014 votos; fui  reeleito com 4.600 votos e tive a oportunidade de
presidir  a  câmara de Belo Horizonte. Candidato a deputado estadual,  entrei  nesta
Casa com 15.293 votos, o último do PDT - se tivesse ficado no partido do Dilzon, o
PTB, certamente não estaria aqui agora. Passados quatro anos, fui o mais votado do
meu partido, indo de 15 mil para 41.900, quase 42 mil; depois, 52 mil, 62 mil, 68 mil,
79 mil e, agora, 80 mil votos.

Não sabia que teríamos hoje as galerias cheias, mas estou aqui para lembrar a
cada um dos senhores e das senhoras que temos de começar a pensar. Preocupo-
me muito com o futuro dos filhos e dos netos dos brasileiros, e, se pararmos para
pensar,  veremos  que  o  governo  perdeu  o  rumo.  A presidenta  perdeu o  rumo.  O
Partido  dos  Trabalhadores  fez  coisas  boas,  mas  não  procedeu  às  reformas
necessárias.  Há  nove  anos,  luto  pela  unificação  das  eleições,  por  exemplo.  Não
podemos  mais  aceitar  que  haja  eleições  no  Brasil  de  dois  em  dois  anos.  Não
podemos aceitar mais que se gastem R$1.200.000.000,00, como aconteceu na última
eleição, para eleger deputados federais e estaduais e senadores. Não podemos mais
deixar  que  o  Brasil  pare,  como  aconteceu  no  último  ano.  Está  na  hora  de  o
Congresso, o governo ou a presidenta da República, bater a mão na Mesa e exigir
uma reforma agora, já.

Digo isso com muita responsabilidade, pois, na minha opinião, o Brasil precisa de
uma eleição geral, em que se elejam de presidente da República a vereador. Mas
isso não é para daqui a 10 ou 20 anos. É agora. Temos de fazer um novo Brasil,
pensando, com novos nomes, em um novo Congresso, uma nova assembleia e uma
nova Câmara de Vereadores. Temos de colocar o nosso mandato à apreciação não
daqui a quatro anos, mas agora. O Brasil está sem rumo a tomar. Não temos hoje um
líder  que  possa dizer  para  fazermos  isso  ou  aquilo.  Estamos  passando por  uma
dificuldade  muito  grande.  Portanto  precisamos  de  uma  eleição  geral.  Podem
argumentar que isso não vai acontecer porque a presidente, o deputado e o senador
não querem sair. Então ao menos que façamos a unificação das eleições não daqui a
20 anos, como estão falando, mas no nosso próximo mandato de deputado. Temos
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de fazer, sim, a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para
que, no próximo ano, não precisemos gastar R$1.000.000.000,00, que podem chegar
a R$1.500.000.000,00, com as eleições, quando esse dinheiro está fazendo falta na
saúde e na educação.

Também é preciso que se faça com urgência uma reforma partidária. Para que tanto
partido  político  neste  país?  Como  vamos  aguentar  esse  número  tão  grande  de
partidos políticos? Com a unificação das eleições, a mesma coligação que for feita
em Brasília terá de ser feita no menor município das nossas Minas Gerais. Para dar
um exemplo do nosso estado, em 23 cidades de Minas, o prefeito é do PSDB e o
vice-prefeito é do PT.

Como se entende isso? O PT é concorrente do PSDB, e o PSDB do PT; e os dois
são coligados em várias cidades, em 23 cidades. É coisa séria partido político neste
país? Então temos de passar a limpo agora; não podemos mais aceitar, de forma
nenhuma, o que está aí. Não podemos mais continuar com o modelo que está aí.
Unificação das eleições já.  Defendemos, em nível  nacional,  por  meio das nossas
entidades, da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale -, a
unificação já.

Com a unificação, deputado vai ser deputado, senador vai ser senador, prefeito vai
ser prefeito, vereador vai ser vereador. E falo isso com tranquilidade. Por quê? Eu
falava  aqui  do  meu  mandato  político,  que  começou  há  26  anos.  Eu  deixei  um
mandato de vereador da capital no meio do caminho para ser deputado estadual. É
coisa que eu fiz  no passado,  mas hoje sou contra isso.  Dos vereadores de Belo
Horizonte, quantos foram eleitos para deputado estadual e deixaram o mandato para
trás!  Se  não  pensarmos  em  modernização,  em  uma  nova  reformulação,  vamos
continuar como está. O Arthur, meu filho de 10 anos, estará aqui, daqui a 10, 20 30
anos,  em  todas  as  conversas,  falando  o  que  o  pai  dele  falava,  porque  estamos
ouvindo isso há 30 anos. Vamos lembrar apenas de uma coisa, que você elege o
vereador de Belo Horizonte, deposita seu voto a ele para representar seu bairro, sua
cidade, fiscalizar o prefeito, boas leis e, no meio do caminho, ele deixa o mandato de
vereador, deixa tudo que foi feito por ele e diz: meu eleitor de Belo Horizonte, um
abraço para você, um abraço que eu vou ser deputado estadual. Com a unificação
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das eleições, não há como isso acontecer, porque vereador é vereador, deputado é
deputado  e  prefeito  é  prefeito.  Vamos  pensar  nisso,  no  próximo  ano,  se  houver
eleições, quantos deputados desta Casa vão deixar o mandato de deputado para ser
prefeito, e o trabalho vai parar, aqui, durante dois anos.

Então subimos a esta tribuna hoje, primeiro, para apertar um botãozinho e dizer que
está na hora de mudar, que está na hora de cada um de nós levar para o vizinho da
direita, da esquerda, da frente, para os amigos do futebol, uma ideia como essa, de
unificação das eleições já, partido forte. Hoje, qual é a maior dificuldade? Ontem eu
estava com o governador do Espírito  Santo para acertar  um congresso da nossa
entidade  no  mês  de  maio  -  faço  aqui  um  convite  a  todos  -,  quando  estaremos
discutindo uma reforma política.  E  aí  eu quero lembrar  a todos e  a  todas que a
renovação dos deputados no Brasil, nas casas legislativas, foi de 55%, mas aqui, em
Minas, não foi assim, onde houve somente 20% de renovação. Aqui nós mostramos
serviço. Para quem não sabe, no Estado do Acre, a renovação chegou a 75%.

Então está  na  hora  de  a  gente  começar  a mudar,  começar  a fazer,  começar  a
mostrar que podemos fazer um Brasil melhor. Está na hora, agora, de esse eleitor
que me escuta e que a mim assiste começar a fiscalizar o seu deputado, os votos do
seu deputado, como ele vota aqui, quais os projetos de lei  de autoria dele, o que
fazem  os  deputados,  porque  não  é  só  vir  aqui  jogar  para  a  plateia  ou  ficar
conversando com esse ou aquele prefeito  para acertar.  Eu falo com tranquilidade
porque, nas cidades onde contei com o apoio de prefeitos, onde houve imposição ou
lançaram um candidato, o prefeito que ali estava perdeu a eleição. E isso porque eu
acho que, para ter voto, tem de ter trabalho.

Essa mudança tem de ocorrer já.  Essa mudança tem de acontecer agora. Com
certeza temos de fazê-la.

O deputado Rogério Correia havia pedido aparte no início do meu pronunciamento.
Deputado Rogério Correia, vou conceder-lhe porque ainda tenho 1 minuto. V. Exa.
pode ter certeza absoluta de que, com todas as conversas que tivemos, o deputado
Alencar da Silveira Jr. dará toda condição de trabalho ao governador Pimentel. No
entanto, vou cobrar. Completamos agora, neste mandato, 30 anos de vida pública.
Penso  que  ele  será  de  uma fiscalização  consciente.  Disseram-me:  “Você  votará
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porque o governador aumentará o salário do secretário”. Tem de aumentar o salário
do secretário, sim.

Como se pode arrumar um secretário de Estado ganhando R$6.000,00? Deixem o
Pimentel aumentar o salário do secretário. Votarei favoravelmente porque secretário
bem-remunerado tem de ser competente e, com certeza, ter todas essas condições.
Muito obrigado.

O  deputado  Arlen  Santiago*  -  Deputado  Adalclever  Lopes,  presidente  da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, membros da Mesa, deputadas, deputados,
telespectadores da TV Assembleia e pessoas que estão aqui, em grande número, na
sala ao lado do Plenário, realmente mais de meia centena, que às vezes impedem
até a passagem dos deputados para dentro da Assembleia. Caro amigo deputado
Adalclever Lopes, tem sido uma grande alegria ter V. Exa. como nosso presidente e
ter puxado para seu trabalho a questão da interlocução com os deputados. É por isso
que toda a oposição está aqui hoje para atender ao seu chamamento e votar algumas
questões, inclusive muitas que serão bastante ruins para a população.

Talvez devesse iniciar  meu pronunciamento com uma pergunta que é recorrente
nas ruas: quando será mesmo que o governo do PT começará a governar? É bom
lembrar que,  dos 48 meses de mandato,  2 já se foram. Dos 46 meses restantes,
deve-se abater os dois períodos eleitorais que virão: o de 2016, já deflagrado dentro
da própria base governista, e o de 2018, ainda totalmente imprevisível.

Resta,  pois,  muito  pouco  tempo  para  o  governador  governar  e  cumprir  suas
promessas de campanha, que são muitas e que, a cada dia, vão se mostrando mais
inviáveis. Mais fruto da demagogia do que propriamente da realidade.

O que preocupa os mineiros é o fato de, enquanto o governo busca uma forma de
satanizar  seus  antecessores,  o  povo  assistir,  impotente,  o  avanço  dos  graves
problemas, nas mais diferentes áreas da administração pública.

Querem um exemplo? Há um apagão total no Brasil, iminente na saúde, e não sou
eu, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, que estou prevendo isso. É a
Associação  Médica  de  Minas  Gerais  que  vê  como certo  o  apagão  na  saúde,  a
começar  por  Belo  Horizonte.  E  o  que  faz  o  governo  mineiro?  Nada.  Anda  mais
preocupado em dividir cargos entre suas bases e sua nova base, os adesistas de
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ofício. Os beneficiados defenderão que os cargos são para serem ocupados. Claro
que são, mas respeitando-se as regras, regras mínimas de competência, como as
estipuladas para a área de educação. Está escrita na Lei nº 182 de 2011, em seu art.
41, a exigência do mérito de certificação ocupacional - é a prova de competência para
o exercício  dos cargos.  Essa lei,  senhoras  e  senhores,  está  em vigor,  embora  o
governo petista a desconheça e tenha feito a partilha da educação sem respeitar
competências.

Agora mesmo vi o Facebook da ex-presidente do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, em
que ela critica violentamente o PT e a falta de critério para as superintendências de
ensino. É a musa do PT que está xingando o PT, meus amigos! Quem era aplaudida
há pouco tempo agora está sendo xingada pelo PT.

Essa partilha  não respeitou  sequer  as  promessas  do Pimentel  aos professores,
tanto que o Sind-UTE gritou, ameaçando rompimento com os petistas e anunciando
possibilidade  de  greve.  Não  que  suas  lideranças  estejam  protestando  pelo
desrespeito aos critérios da meritocracia. Gritam por não terem os sindicalistas feito
as escolhas, em que o mérito e a capacidade seriam certamente substituídos pela
militância  -  quanto  mais  radical  melhor.  Esse  tipo  de  comportamento  do  governo
pode,  senhores,  atender  interesses  de  sua base,  que  foi  bastante  ampliada  com
promessas de participação. E participação significa direito de indicar, mas se atende à
governabilidade.  Infelizmente  não  tem  atendido  à  qualidade.  Basta  ver  que  uma
pessoa  recém-nomeada  teve  de  ser  mandada  embora  imediatamente.  Estamos
vendo  também  ex-prefeitos  que  serão  nomeados  para  cargos  importantes
enquadrados na Lei Maria da Penha por terem agredido a esposa. E porque também
têm  bens  indisponíveis  e  oito  processos  a  serem  julgados.  Mas,  se  atendem  à
governabilidade,  infelizmente  não  têm  atendido  à  qualidade.  E  o  receio  é  que  a
mesma coisa ocorra na área de saúde. Não se faz educação, como não se faz saúde,
nem segurança pública, com amizade, com o olho voltado para as urnas, e não para
a qualidade do serviço que se entrega à população.

Não,  não  sou  contra  as  indicações.  Elas  são  normais  e  fazem  parte  do  jogo
democrático.  O  grupo  vencedor,  claro,  tem  o  direito  de  escolher  com  quem  vai
governar. O que não se pode é continuar brincando de escolher, esquecendo-se da



806
____________________________________________________________________________

competência e privilegiando o compadrio. Em tempos de crise,  essa situação fica
ainda  mais  grave.  Não  é  mais  hora  de  protelar,  de  ter  atitudes  demagógicas  e
fantasiosas. Chega de ficar apenas criando comissões para ouvir,  propor soluções
que  nunca serão implementadas  e  querendo acabar  com a Ouvidoria  Pública  de
Minas Gerais. A velhacaria política já ensina que não se querendo ou não se podendo
solucionar um problema, cria-se uma comissão para analisá-lo. E o que tem feito a
comissão  escolhida  para  auditar  as  contas  de  Minas  que  não  seja  postergar
decisões? Comissão criada para analisar e propor medidas para a crise hídrica.

Meus amigos, temos certeza de quantos e quantos são os assentamentos do Incra
que não têm água para aquela população beber. E quantos são os poços artesianos
que o Incra teve  em Minas Gerais  nos últimos  10 anos.  Vemos aí  o  coitado ser
largado e ficar lá.

E o que farão os conselhões regionais que o governador insiste em querer criar, sob
a  insustentável  justificativa  de  democratizar  as  decisões  do  governo  ouvindo  a
população?  Ao  contrário  do  que  temiam  alguns,  os  conselhos  não substituirão  a
representação parlamentar. Aliás os aliados da presidência da República já disseram
“não” a esses tais conselhos; aliás, não substituirão coisa alguma, pois serão apenas
uma forma de ludibriar o povo, postergando decisões, sob a desculpa de ouvir para
fazer melhor.

Não, a hora, senhores do governo, é de tomar posse; de levar as coisas mais a
sério.  Há uma crise instalada no País,  e não é uma crise motivada pela falta  de
chuva. Bem pior, é uma crise de excesso de esperteza, de uma enorme desfaçatez,
de transferir para os outros a responsabilidade de fatos, de ações e omissões.

O palanque  está  desarmado faz  tempo.  O povo  aguarda agora  as  soluções,  o
pagamento das promessas, que, quando feitas, sabia-se que eram inexequíveis. Elas
não se tornaram inviáveis no pós-eleições; prometeu-se o que de antemão se sabia
que não seria realizado. Ou o governo não sabia que não teria condições de pagar o
piso salarial aos professores?

Tanto sabia que o governo do PT, espertamente, não disse que piso seria, de 40 ou
de 24 horas. E agora são contra qualquer aumento para os professores. É por isso
que a oposição está aqui, para colocar o mérito e aprovar emendas que deem esse
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aumento que foi prometido pelo PT e eles mesmos são contra. Sabiam inviável o
discurso de que reduziriam os impostos sobre energia, água e combustíveis, os mais
altos de todos os países, como tantas vezes esbravejaram desta tribuna.

Onde estão os valentes cavaleiros da redução de impostos? Vem aqui, PT, peça,
agora  que está  havendo 70% de  aumento  da  energia  elétrica,  que  se  cumpra  a
promessa do PT de reduzir o ICMS do pobre do trabalhador rural.

Onde  estão  os  valentes  cavaleiros  da  redução  de  impostos?  Onde  estão  os
valentes ex-defensores de professores e servidores do Estado, que prometiam, desta
tribuna, ser possível mudar tudo? Que garantiam ser apenas uma questão de vontade
política, como se não pagar salários mais elevados fosse apenas uma pirraça?

Onde  estão,  senhores,  as  soluções  mágicas?  Culpar  os  antecessores  precisa
deixar de ser prática usual. O povo quer e precisa de soluções que não sejam acabar
com o Fies, fechar as universidades federais, como está acontecendo.

E apenas culpar os antecessores. O povo quer soluções para os graves e históricos
problemas  que enfrenta  e  que  crédito  subsidiado  apenas  não  resolve.  Até  agora
apenas os problemas dos apadrinhados, com nomeações no cada vez mais inchado
setor público do governo do PT, foram resolvidos.

O povo espera, já demonstrando impaciência com o paraíso prometido. E o povo,
senhor  governador,  tem muitas  faces. Aqui  mesmo, neste Plenário,  há vários que
estão impacientes.

Quero dizer, meu amigo deputado João Leite, que nós, da oposição, estamos aqui e
votaremos favoravelmente à criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Só
quero que o povo do PT não deixe os coitados da zona rural, como o Incra tem feito,
largados à própria sorte.

Quero finalizar a minha fala dizendo, deputado Adalclever Lopes, que a oposição
está preparada para votar, sob o seu comando, porque, quando combina, o senhor
cumpre. Vamos continuar aqui sob a sua batuta, porque acordo feito pelo senhor é
acordo cumprido, e acordo feito pelo PT são palavras ao vento.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Tito Torres.
O  deputado  Tito  Torres  -  Gostaria  de  cumprimentar  o  presidente,  deputado
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Adalclever  Lopes,  e  parabenizá-lo  pela  condução  desta  Casa.  Gostaria  de
cumprimentar  as  senhoras  e  os  senhores  deputados,  o  público  presente  e  os
telespectadores da TV Assembleia. Hoje venho aqui agradecer à população por ter
confiado  o  seu  voto  a  minha  pessoa.  Foram  mais  de  58  mil  votos.  Hoje  venho
realmente  aqui  representar  o  nosso  povo,  porque  infelizmente  vêm  ocorrendo
situações, enganações ditas durante as campanhas. Vemos que o que foi prometido
não  está  sendo cumprido.  Estamos  vendo  os  aumentos  da  energia  elétrica  e  do
combustível. Então estamos aqui para realmente defender a população e dizer que
somos contra esses aumentos.

Quero também dizer que, com esses aumentos, o governo tem arrecadado muito
dinheiro,  e  infelizmente  não  vemos  esses  recursos  voltando  para  a  população.
Nesses últimos dias, recebi recados do pessoal do hospital de Curvelo, de que está
havendo atrasos do recurso para o hospital. Recebi também da Prefeitura de João
Monlevade, dizendo que não foi repassado o dinheiro para pagar os médicos do PSF.
Então não sabemos o que o governo federal tem feito com tanto dinheiro que tem
arrecadado com os aumentos de impostos. E a população tem de pagar um preço
alto por ter acreditado nas promessas de campanha da presidente Dilma.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Tito Torres, agradeço a V.
Exa. Havia pedido aparte, deputados Lafayette de Andrada e João Leite, havia até
feito uma combinação com o deputado. Solicitei aparte à fala dele para esclarecer
algumas coisas antes de adentrar propriamente no assunto que trago aqui.

Quero esclarecer aos companheiros e às companheiras que estão nas galerias que
o projeto que trata da reforma administrativa só será votado se a oposição colaborar
com o processo de encaminhamento. Muita coisa tratada aqui,  nos bastidores, os
companheiros das galerias não sabem, e, muitas vezes, vocês vaiam deputados que
vão votar favoravelmente ao projeto. Então é bom que vocês tenham essa noção.
Perguntem ao líder do governo, deputado Durval Ângelo, que se encontra aqui, se é
possível votar essa matéria hoje, porque há um acordo com a oposição. O deputado
Durval Ângelo está aqui. Alguns companheiros das galerias estão vaiando deputados
que vão votar a matéria ou até postergar. Então é bom que vocês saibam disso. É
preferível esperar. Essa fase não é de votação. De 14h15min até 15h30min é a fase a
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que chamamos Pinga-Fogo. Depois entra-se na fase de votação da matéria. E esse é
o momento em que os deputados fazem os encaminhamentos.

Portanto, feito esse esclarecimento no momento da votação, cada um encaminhará
a matéria, e vocês perceberão, conforme o encaminhamento de cada um, que alguns
deputados votarão favoravelmente e outros votarão contra.

Quero ainda, presidente, deixar claro que, no meu aparte, se houver interrupção
das galerias, pedirei a V. Exa. que pare o tempo. Enquanto V. Exa., que tem como
dever constitucional e regimental ser guardião do Regimento desta Casa, não abater
o tempo de interrupção, continuarei aguardando até que as pessoas obedeçam. V.
Exa. tem o papel constitucional e regimental de guardião do Regimento desta Casa.
Portanto, no momento de encaminhamento, V. Exa. terá como fazer a intervenção e
descontar o tempo.

Deputado  Tito  Torres,  primeiramente  quero  cumprimentá-lo  por  sua  eleição.
Somente nós que disputamos votos sabemos o quanto é difícil chegar a esta Casa.

Presidente, gostaria que V. Exa. advertisse as pessoas da galeria, pois ainda tenho
alguns minutos para apartear o deputado.

O presidente (deputado Adalclever Lopes) - Gostaria de informar a V. Exa. que o
aparte tem duração de 3 minutos, mas que V. Exa. continua com a palavra.

O deputado Sargento  Rodrigues  (em aparte)*  -  Perfeitamente.  Presidente,  se  o
deputado permitir que eu continue falando no tempo dele, será uma concessão do
deputado. Entretanto, não permitirei ser interrompido pelas galerias e cobrarei isso de
V. Exa. todas as vezes.

Novamente quero cumprimentar o deputado Tito Torres, que trouxe um assunto que
irei tratar no momento em que tivermos oportunidade de falar com maior tempo, até
porque ouvimos uma mentirada nas urnas em 2014. Uma delas foi a promessa de
redução  de  18%  na  conta  de  luz.  Agora  o  trabalhador  brasileiro  está  sofrendo
amargamente, não somente todos os trabalhadores das classes A, D ou E. Todos
estão sofrendo, até com a chamada tarifa social.  A presidenta disse que não faria
nada  disso,  mas  hoje  corta  5  milhões  de  famílias  da  chamada  tarifa  social,
exatamente aquelas famílias de baixa renda que precisavam receber um apoio do
governo  federal.  Ela  faz  o  contrário  e  vem  a  público  dizer  que,  neste  momento,
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precisamos de paciência, que estamos tomando medidas para melhora do País, mas
sacrifica a classe trabalhadora com a redução de direitos trabalhistas, que é algo
terrível, e também da tarifa social.

Então,  quero  dizer  a  V.  Exa.  que  realmente  é  um  contrassenso,  uma  mentira
pregada no momento, e a verdade está sendo escancarada. Não por nós que, neste
momento,  neste  Estado,  compomos  a  oposição.  Apesar  de  meu  partido,  lá  em
Brasília, compor a base do governo federal, faço críticas severas a essa postura do
PDT no plano nacional, pois estamos sentindo na pele. A gasolina, que não era para
subir, já subiu três vezes. Infelizmente, deputado Tito, para cobrir o rombo, ou melhor,
o roubo da Petrobras. Tem gente que gosta de defender isso e fazer a defesa de
abutres do poder público, mas não é o nosso caso.

Então, quero parabenizar V. Exa. e dizer que V. Exa. vem a esta Casa com força
jovem para realmente trazer as demandas da sua região. Com certeza faremos um
trabalho  sério  e  transparente  nesta  Casa,  sem  mentir,  como  a  presidenta  Dilma
Rousseff tem mentido descaradamente à população brasileira. Parabéns a V. Exa.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Serei breve, deputado Tito. Quero
saudar a presença da Fetaemg, de maneira física, que vem acompanhar o trabalho
da  Assembleia  Legislativa  neste  momento  em  que  iremos  votar  a  reforma
administrativa do governo e, quem sabe, até aprovar - acredito que será aprovada - a
criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

Quero  fazer  aqui  algumas  reflexões.  Votaremos  daqui  a  pouco  a  reforma
administrativa. No mesmo momento em que a Cemig aumenta em 40% a conta de
energia, sobretudo no campo, no mesmo momento em que a Cemig acaba com o
programa  Luz  para  Todos,  com  o  que  os  mais  afetados  são  os  pequenos
trabalhadores rurais, porque o Luz para Todos visava atender pequenos proprietários
de pequenas moradias - a Cemig interrompe um programa dessa importância social -,
chega a esta Assembleia um projeto de reforma administrativa concedendo aumento
de mais de 100% para os subsecretários. Essa é a reflexão que quero fazer.

Por  isso  parabenizo  a  Fetaemg,  que  está  aqui  vigilante  para  saber  como  os
deputados  votarão.  Vamos  votar  aumento  para  secretários  enquanto  cortam  o
programa Luz para Todos? É isso que queremos saber. É essa reflexão que quero
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fazer, deputado Tito Torres, parabenizando-o por sua eleição. É uma força jovem aqui
na Assembleia Legislativa. Ficaremos atentos e veremos a votação de cada um. O
governo represou, no ano passado, o aumento para todos os servidores. Tentaremos
votá-los aqui hoje. Precisamos do apoio de todos vocês para que seja feita justiça.
Obrigado, deputado Tito Torres. Obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Tito Torres - Obrigado.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  deputado  Tito  Torres.  Quero

cumprimentar  os  trabalhadores  que  aqui  vieram  para  acompanhar  a  reunião  da
Assembleia  Legislativa.  Neste  dia  importante,  quero  especialmente,  deputado Tito
Torres,  colocar  minha  posição  contrária  à  emenda  que  trata  da  designação  dos
professores,  dos  servidores  da  educação.  Se  essa  emenda  passar  aqui  hoje  no
Plenário,  vamos  estar  retirando  desses  professores,  vamos  estar  retirando  das
cantineiras, dos servidores das escolas e das secretárias o direito à licença-saúde, o
direito à licença-maternidade, o direito à licença-gestação, e pior, o direito de toda
trabalhadora e de todo trabalhador brasileiro de se aposentar.

Não,  senhoras  deputadas;  não,  senhores  deputados,  não  podemos  votar  essa
emenda de designação. Eles continuarão com essa relação precária com o Estado.
Alguns entraram no governo Hélio Garcia. Como diz minha mãe: vão sair com uma
mão na frente e outra atrás? Imaginem o caso daquela servidora que está grávida.
Deputado  Antônio  Jorge,  ela  perderá  o  direito  à  licença-gestação.  Há  algo  mais
sagrado para uma mulher que a licença-maternidade para amamentar seu bebê? Não
podemos cometer esse crime no Plenário da Assembleia Legislativa. Não podemos
tirar o direito de servidores que se doaram. Muitos estão hoje doentes e em licença-
saúde. Eles perderão seus direitos.

Espero que o presidente desta Casa, deputado Adalclever Lopes, por quem tenho a
maior admiração, nos lidere para a retirada desta emenda.

Deputado Adalclever Lopes, tenho cumprido minha obrigação. Há uma comissão
especial da PEC nº 3. Por ser mais idoso, sou seu presidente ad hoc. Na sexta-feira,
eu me sentei e aguardei os 15 minutos regimentais. Ninguém apareceu. Agora me
sentei novamente, por 15 minutos regimentais, para presidir a reunião sobre a PEC nº
3, que dá a esses servidores os direitos da trabalhadora e do trabalhador.  Não é
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possível  retirar  direitos  deles.  Apenas  o  deputado  Thiago  Cota  apareceu.  Estão
negando, deputado Adalclever  Lopes, o quórum para dar  a esses servidores, que
servem o Estado desde o governo Hélio Garcia, os direitos mais fundamentais de um
servidor,  especialmente  das  mulheres  trabalhadoras  das  escolas  espalhadas  pelo
nosso estado.

A Assembleia Legislativa, se votar, deputados Adalclever Lopes e Tito Torres, essa
emenda  de  designação,  estará  ferindo  de  morte  essas  trabalhadoras  e  esses
trabalhadores do Estado. Peço a todos justiça com a mulher, justamente no mês das
mulheres.

Vamos votar “não” a essa designação e vamos comparecer para votar a PEC nº
3/2015, que retorna esse direito de aposentadoria a esses trabalhadores. Obrigado,
deputado Tito Torres, pelo aparte.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. ainda tem 30 segundos, mas
me concedeu aparte. Apenas vou complementar o que foi dito pelo deputado João
Leite, deputado Tito Torres.

Essa questão de não dar quórum em comissão tem sido uma praxe, pelo menos no
início dos trabalhos aqui na Casa. Veja V. Exa. que na Comissão de Justiça todos os
projetos devem começar a caminhar. Há mais de 3 mil projetos esperando - mais da
metade deles é de um único parlamentar -, e ela não está dando quórum, por uma
razão: lá há um requerimento de minha autoria pedindo explicações ao governador
sobre aquela farra de segunda-feira de Carnaval, à noite, no restaurante mais caro do
Rio de Janeiro. Quero saber do governador quem pagou aquela conta, se foram as
senhoras e os senhores ou se foi paga por ele. Jantou nesse restaurante, cercado de
amigos. Passou lá horas e horas, com carro e segurança na porta. Por essa razão,
por conta de um requerimento, hoje a Comissão de Justiça não teve quórum. Isso
tem sido uma praxe desse novo governo na Assembleia, deputado João Leite.

O  deputado  Tito  Torres  -  Para  encerrar,  Sr.  Presidente,  gostaria  apenas  de
cumprimentar as senhoras e os senhoras deputados e dizer ao povo mineiro que
vamos cobrar não apenas essas demandas que os deputados enumeraram aqui, mas
também as obras da BR-381. Sou de João Monlevade, tenho votação expressiva na
região. Vamos cobrar e não vamos aceitar as paralisações que estão previstas.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.
O  deputado  Dilzon  Melo  -  Sr.  Presidente,  prezados  companheiros  desta

Assembleia, imprensa e os que nos visitam nesta tarde, estamos aqui, mais uma vez,
começando um ano de trabalho, diante de vários impasses. Os senhores puderam
presenciar no ano passado, ao final da legislatura, que aqui chegaram vários projetos
do governo para serem levados a efeito nesta Casa. Projetos que davam continuação
ao choque de gestão, que davam proteção aos funcionário públicos, que eliminavam
cargos e que davam ao Estado de Minas uma perspectiva de poder vencer a crise
que, certamente, os senhores já estão experimentando. Esse não é mais um discurso
de oposição, embora eu seja de bloco de oposição. Quem sabe, pela experiência que
tenho de oito mandatos, eu pudesse dar aqui alguns conselhos àqueles que estão
trabalhando  com  o  governador  Fernando  Pimentel,  muitos  deles  neófitos,  sem
experiência  e  que  certamente  ainda  não  sentiram  que  a  ficha  tem  de  cair  para
vivenciarmos o novo momento da política brasileira. Será que somos apenas nós,
aqui do lado de fora, que estamos vivenciando a crise que assola o Brasil? Será que
somos  apenas  nós,  que vamos  ao supermercado,  que estamos  vendo  a crise  já
instalada, com inflação, com desemprego e com falta de investimento? Será que o
governo que agora tomou posse, legitimamente, ainda não tem ciência de que tem de
fazer  investimento  neste  Estado para  que ele  assegure  os  empregos pelos  quais
tanto brigamos?

Será que não viram que o governo federal já mandou fazer novas inscrições ou
novo credenciamento no Bolsa Família com o propósito de reduzir 50% das bolsas,
porque  não  aguenta  mais  subsídios?  Será  que  não  estão  vendo  que  o  governo
federal  já  cortou  até  o  financiamento  do  Fies,  que  é  a  formação  de  valores,  de
estudantes que criam uma perspectiva na vida por meio do financiamento? Será que
não?  Será  que  ainda  não  sentiram  na  carne  que  o  governo  federal  cortou  o
financiamento do Minha Casa, Minha Vida rural e que já está levando com a barriga o
financiamento  do  Minha  Casa,  Minha  Vida  urbano  porque  falta  dinheiro  para
investimento?  Será  que  ainda  não  sentiram  na  pele  que  a  receita  vai  diminuir
substancialmente  por  falta  de  investimentos  estrangeiros  no  Brasil,  o  que,  na
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verdade, é o que sustenta a massa de empregados no nosso país? Será que não
viram que, ao longo desse tempo, não se construiu nada substancial para não tirar os
direitos dos trabalhadores, o que, aliás, foi motivo da campanha o ano passado?

Em diversos debates, dissemos que teríamos de aproveitar  o ano de 2015 para
proceder às reformas administrativas em todos os âmbitos, mas que não poderíamos
tirar,  em  nenhum  momento,  nenhum  direito  do  trabalhador.  O  que  estamos
vivenciando? De pronto,  já passaram o seguro-desemprego, que antes era de 12
meses, para 18 meses e, agora em junho ou julho, passará para 24 meses. Esse é
um direito legítimo dos trabalhadores conseguido ao longo do tempo.

Será que ainda não se deram conta de que era um engodo que o trabalhador podia
sacar o seu fundo de garantia para investir em ações da Petrobras? Esse dinheiro é
do trabalhador, fica depositado na Caixa Econômica Federal, portanto é propriedade
dos trabalhadores. Mas hoje eles já não contam mais com ele, pois a Petrobras é
uma  empresa  falida,  consequência  do  excesso,  da  roubalheira  que  aconteceu  e
acontece  neste  país.  Será  que  ainda  não  sentiram  que  esses  desmandos  da
Petrobras, de Furnas, do BNDES, dos Correios e Telégrafos tiram a possibilidade de
investimento que garante o emprego do trabalhador e a produtividade no nosso país?
Será, Sr. Fernando Pimentel e Srs. Secretários, que ainda não viram, pela televisão,
que,  pelo  terceiro  mês  consecutivo,  as  montadoras  estão  dando  férias  coletivas
porque não há mais o que produzir? Os pátios estão abarrotados. Não há mais como
deixar carros estocados para não vender para ninguém.

Pasmem, senhores, de toda a produção nacional, a Argentina importa 48% do que
se produz de carros no Brasil. Nos meses de janeiro e fevereiro, ela simplesmente
cortou 38,4%, ficando com 10% só da demanda do que vinha fazendo nos anos
anteriores.  O que ocorre é  que a primeira economia  para os  empresários  -  e os
senhores que são trabalhadores rurais também, pelo que vejo aqui, sabem disso -, de
imediato, é cortar o salário do trabalhador, dispensá-lo, porque a economia é no mês
seguinte. Não adianta fazer economia administrativa, cortar insumos, cortar isso ou
aquilo,  porque  o  efeito  é  de  longo  prazo.  Só  vamos  ver  essa  economia  na
produtividade do ano que vem. Mas, quando se dispensam funcionários, a economia
é no mês seguinte. O que acontece?
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Vocês já vivenciaram a situação ocorrida há 10 anos, na derrocada do Collor, que
colocou o povo brasileiro como fiscal da União. Por falta de emprego, e somente por
isso,  começaram a  surgir  saques a  supermercados.  E  eles  não foram praticados
simplesmente por bandalheiros, mas também por pais de família. Sinto isso na minha
pele. O que eu faria se visse um filho em dificuldade, minha esposa doente, sem
condições de se tratar? Imagino o que eu faria não tendo emprego para sustentar-me.
Então, quando vejo o que aconteceu naquela década, quando assaltos ocorriam dia
após dia, fico me perguntando de quem é a culpa: daqueles que assaltaram para
tratar de seus filhos ou pagar aluguel da sua casa ou daqueles que deixaram de gerar
emprego, que são os responsáveis diretos pelo trabalhador? Fico questionando essa
situação. No final  da linha, meus amigos,  é muito fácil  culpar os últimos,  os  mais
fracos, porque eles não têm a quem recorrer. São eles que pagam o pato, são eles os
causadores às vezes, mas também são os sofredores. Quem paga a conta e arca
com todos os aumentos que vemos por aí, como da gasolina, da água e da energia
elétrica,  que  aumenta  duas  vezes  por  mês,  são  aqueles  que  menos  têm.  Vocês
sabem que aumentar o preço da luz e da gasolina não representa nada para quem
tem muito dinheiro, mas para quem vive com um salário ou com pouco mais de um
salário para garantir as despesas com água, luz e combustível, que serve para o seu
trabalho, isso custa muito.

Meu amigo Fernando Pimentel,  é hora de repensarmos esse projeto da reforma
administrativa que foi encaminhado à Assembleia; é hora de rever conceitos. Será
que não é preferível investir na pessoa humana a proteger apaziguados? Foi o que
aconteceu agora com a nomeação das superintendentes de educação e de saúde,
que precisavam ser certificadas. Mas eles precisavam proteger seus companheiros e
queriam colocar qualquer pessoa lá, para desserviço do serviço público, para piorar a
qualidade  do  serviço  público.  É  hora  de  pensar  que  nós,  políticos,  somos
responsáveis pelo que acontece no Brasil; é hora de pensar que nós, ao aprovar as
leis, temos de ser coerentes com projetos que atendam ao interesse da população.
Vamos sentir  na pele, através de nossos filhos e da nossa consciência, o erro de
simplesmente ter acompanhado um governo por acompanhar. É preciso ter  senso
crítico, é preciso que as reformas sejam feitas com coerência. Antes de tudo, deve-se
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analisar o interesse da população mineira, daqueles que menos têm, daqueles que
colocaram lá o senhor, governador, daqueles que nos elegeram para defendê-los. É
preciso que eles estejam em primeiro lugar. Muitas vezes, vemos que o partido da
oposição não prima pela qualidade, mas pela quantidade. E é preciso colocar muita
quantidade para tapar os buracos que existem por aí.

Meus amigos, estou aqui mais na condição de parceiro deste governo. Sou do PTB.
Quem tem a obrigação legítima, e já discutimos isso nesta Casa, de fazer oposição
sistemática chama-se PSDB. Ele estava no governo ano passado.  Sempre fomos
parceiros leais, trabalhamos, acreditamos no governo há 12 anos na nossa carreira
dentro desta Casa.  Queremos ser responsáveis.  Estamos aqui  mais  para  dar  um
conselho - que se fosse bom não precisávamos dar, talvez o vendêssemos: que ele
reflita um pouco mais sobre essa reforma administrativa.

Quando  propusemos  acabar  com  cargos  que  têm  data  marcada  para  acabar,
porque às vezes é temporário, passageiro, o governo coloca as pessoas nos cargos
para  que  não  sejam  extintos.  Isso  gera  prejuízo  ao  governo,  ao  erário,  de
R$15.000.000,00 a R$20.000.000,00, que poderiam muito bem salvar a situação da
saúde, que está sem receber R$1,00 sequer desde janeiro. Não recebe urgência e
emergência, não recebe R$1,00 sequer.  Os hospitais estão fechando suas portas.
Quem paga por isso? É aquele que mais precisa, é aquele que tem menor salário, é
aquele que depende do seu trabalho do dia a dia, porque às vezes nem formação
tem.

Fernando Pimentel, é hora de repensarmos. Vamos construir juntos o Estado de
Minas Gerais.  Tem de haver  mudanças? Sim. Precisamos renovar  alguma coisa?
Sim, precisamos, mas vamos trabalhar juntos. Não vamos trabalhar gerando choque
de  interesse.  Vamos  pensar  primeiramente  na  população  para  depois  pensar  no
interesse do partido. As reformas propostas não vão ao encontro da população; elas
vão de encontro, porque é um choque atrás do outro.

O deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado. Tanto eu quanto os deputados
e as deputadas acompanhamos seu pronunciamento com muita atenção. V. Exa. traz
dados e argumentos muito importantes e chama a essa reflexão. Por mais oposição
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que sejamos ao governo, não somos oposição a Minas Gerais. Como ser oposição a
trabalhadoras e trabalhadores? Não somos. Queremos o melhor para o nosso estado.
Queremos  construir  nosso  estado.  Isso  não  impede  de,  em  algum  momento,
chamarmos a atenção para equívocos.

Quero aproveitar esse tempo, deputado Dilzon Melo, ainda no passo em relação à
emenda apresentada, de designação. Essa emenda é inconstitucional, porque gera
gasto  para  o  Poder  Executivo.  Ela  não  poderia  ter  iniciativa  na  Assembleia
Legislativa.

Também quero falar em relação ao regime. O INSS já manifestou que não aceita os
servidores  de  Minas Gerais,  pois  eles  vieram contribuindo em regime próprio,  do
servidor do Estado de Minas Gerais. Ao votarmos a emenda de designação, vamos
colocar o servidor em um vácuo. O INSS não os reconhece. Suponhamos - claro que
isso é quase um filme de terror - que, desses 70 mil servidores, um deles, durante
esse tempo, venha a óbito, morra. Aí ele não terá direito a nada, nem sua família.

Queria fazer um apelo a este Plenário, às deputadas, ao compromisso que elas têm
com a trabalhadora. Há trabalhadoras rurais presentes aqui, aquela mulher que põe a
mão na terra e, com seu carinho, a planta floresce, produz. Quero chamar a atenção,
pois  não  temos  o  direito,  esta  Assembleia  não  tem  esse  direito,  de  tirar  a
aposentadoria da trabalhadora,  a  licença-maternidade,  a  licença-saúde,  a  licença-
gestação de uma mulher trabalhadora. Faço esse apelo.

Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento tão lúcido, líder Dilzon Melo.
O deputado Dilzon Melo - Muito obrigado. Para encerrar, quero fazer um apelo ao

nosso governador. Sr. Fernando Pimentel, ajude-nos a resolver de vez a questão do
pessoal da Lei nº 100, pelo amor de Deus. Quisemos resolver isso no final do ano
passado,  o  que  o  partido  da  oposição  não  permitiu.  Não  mande  para  a  rua  da
amargura 59 mil professoras, cantineiras, pelo amor de Deus.

Se fizerem concurso público mais 10 vezes, essas cantineiras, meus amigos, que
via  de  regra  são mães  solteiras,  avós  que tomam conta  de  filhos  e  netos,  serão
reprovadas  as  10  vezes.  Não  resolverá  o  problema.  Ajude,  pelo  amor  de  Deus,
governador, a resolver isso de uma vez por todas, porque deixar para dezembro é
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empurrar com a barriga. Vamos dar a elas a paz necessária para sobreviverem. Muito
obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no  uso  de  suas  atribuições,  em  especial  a  prevista  na  Decisão

Normativa da Presidência nº 19, reforma despachos anteriores e torna sem efeito o
recebimento do Requerimento Ordinário nº 172/2015, do deputado Arlen Santiago,
em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 604/2011, que, na legislatura
anterior,  recebeu,  da  Comissão  de  Justiça,  parecer  pela  antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Mesa da Assembleia, 10 de março de 2015.
Lafayette de Andrada, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 216 a 222 e 225/2015,
da  Comissão  do  Trabalho,  e  223  e  224/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com
Deficiência. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 4/3/2015, dos Requerimentos

nºs  53/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior,  Antônio  Jorge,  Missionário  Márcio
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Santiago  e  Lafayette  de  Andrada,  e  152  e  153/2015,  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel;

de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  4/3/2015,  dos
Requerimentos nºs  46 e 47/2015,  dos deputados Noraldino Júnior,  Antônio Jorge,
Missionário Márcio Santiago, Lafayette de Andrada e Dirceu Ribeiro, 48/2015, dos
deputados Noraldino Júnior, Antônio Jorge, Dirceu Ribeiro, Lafayette de Andrada e
Missionário Márcio Santiago, 49/2015, do deputado Isauro Calais, 52 e 58/2015, dos
deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, 102/2015, do deputado Noraldino Júnior,
103/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Dirceu Ribeiro, e 106/2015, do deputado
Noraldino Júnior;

de Saúde - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 4/3/2015, do Requerimento nº
17/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa;

e de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 10/3/2015, dos
Requerimentos  nºs  189  a  192/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  e  193/2015,  do
deputado Sargento Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

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 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 552,
553,  554,  555,  557  e  559/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs 1.337,  1.338 e  1.365/2011,  3.742/2013,
1.488  e  1490/2011,  3.741  e  3.740/2013,  1.972/2011,  3.724,  3.722  e  3.710/2013,
3.611/2012,  2.592,  2.664  e  2.779/2011,  3.505,  2.835,  3.488,  2.921,  2.937,  3.009,
3.415, 3.066, 3.135, 3.393, 3.201, 3.215, 3.266, 3.282, 3.283, 3.295 e 3.376/2012,
1.489/2011,  4.197/2013,  2.427/2011  e  4.547,  3.844,  3.894,  3.905,  3.913,  4.210  e
4.251/2013, respectivamente;  os Requerimentos Ordinários nºs 541, 542, 543, 544,
545,  546,  547,  548  e  549/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5.672, 5.265, 5.097, 5.073 e 5.055/2014 e
4.820, 4.165, 4.113 e 3.754/2013, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs
550 e 551/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento dos
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Projetos de Lei nºs  439 e 812/2011, respectivamente; o  Requerimento Ordinário nº
556/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.910/2013; os Requerimentos Ordinários nºs 558 e 563/2015 do
deputado  Arlen  Santiago,  solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs
1.424  e  1.588/2011,  respectivamente;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  560  e
561/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita o desarquivamento dos Projetos
de Lei nºs  1.307/2011 e  3.957/2013, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº
562 e 640/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 1.455/2011 e 5.210/2014; os Requerimentos Ordinários nºs 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581,
582,  583,  584,  585 e  586/2015,  do  deputado Gilberto  Abramo,  em que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 726, 816, 817, 818, 819, 820, 850, 851, 852,
853, 906, 908 e 1.417/2011, 2.866 e 3.411/2012, 3.885, 4.143, 4.555 e 4.581/2013 e
5.346, 5.361, 5.522 e 5.650/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602 e
638/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos  de Lei  nºs 1.272,  1.273,  1.274,  1.276,  1.280,  1.282, 1.287, 2.008,  2.358,
2.359, 2.360, 2.403 e 2.404/2011, 2.942/2012, 3.807/2013, 5.156/2014 e 2.148/2011,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611 e 612/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita o desarquivamento
dos Projetos de Lei nºs 1.870/2011, 3.021/2012, 3.765, 4.126 e 4.669/2013 e 5.163,
5.279, 5.403, 5.440 e 5.441/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 637/2015, do deputado André Quintão, em que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 659, 660, 736, 737, 738, 739, 740,
1.315, 1.400, 1.544, 1.891, 2.173, 2.765 e 2.767/2011, 3.191 e 3.630/2012, 3.831,
4.185,  4.329,  4.330  e  4.638/2013  e  4.971,  5.050,  5.374  e  5.387/2014,
respectivamente; e o Requerimento Ordinário nº 639/2015, da deputada Rosângela
Reis, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.584/2012.

Votação de Requerimentos
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Requerimento Ordinário nº 402/2015, do
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deputado Anselmo José Domingos, em que solicita à CBTU - MG, em Belo Horizonte,
informações sobre a situação dos aprovados no concurso 2012, homologado, para o
cargo  de  segurança  metroferroviário  federal.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado.

O deputado João Leite - Verificação, Sr. Presidente.
O presidente - É regimental. Vamos solicitar a verificação.

Questões de Ordem
O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  o  deputado  Hely  Tarqüínio,  no

momento em que presidia a sessão, submeteu o requerimento a votação no modelo
simbólico.  Quando  ele  ia  anunciar  o  resultado,  o  deputado  João  Leite  pediu
verificação da votação, e quando V. Exa. volta a submeter o requerimento a votação,
eu peço encaminhamento da matéria. Foi isso o que aconteceu.

O presidente (deputado Adalclever Lopes)  -  No caso, já estava em processo de
votação. Portanto, vamos fazer a verificação de votação. A presidência informa ainda
que  será  computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  do  deputado  que
permanecer em Plenário e não registrar seu voto. A presidência vai iniciar o processo
de verificação.

O deputado Gustavo Valadares  -  Gostaria  de  saber,  para orientar  nosso bloco.
Estamos com a presença identificada no painel, se sairmos do Plenário não seremos
contados para efeito de quórum?

O presidente - Para efeito de quórum, sim.
O deputado Gustavo Valadares - Para efeito de quórum de votação?
O presidente - Para efeito de quórum de presença, de votação não.
O deputado Gustavo Valadares - De votação não conta?
O presidente - De votação não, de presença sim.
O deputado Gustavo Valadares - Então, está bem.
O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O deputado Cássio Soares - Voto “sim”.
O deputado Doutor Wilson Batista - Voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação do requerimento.
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.

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 10 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições
O  presidente  -  Votação,  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.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Rogério  Correia
opinou pela aprovação do projeto.  Emendado em Plenário,  será designado relator
para emissão de parecer sobre o Substitutivo nº 1 e as Emendas nºs 1 a 70. Nos
termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator do
substitutivo e das emendas o deputado Rogério Correia. Com a palavra, o deputado
Rogério Correia, para emitir seu parecer.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Cumprimento  os  deputados,  as  deputadas,  os
companheiros  que  vieram  de  longe,  da  área  rural.  Um  grande  abraço  para  a
companheirada do campo,  que está  firme na luta  pela  agricultura  familiar  e  pela
reforma agrária. Quero saudá-los, na pessoa do Vilson, presidente da Fetaemg; na
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pessoa do Chumbinho, do MST; os companheiros da luta pelos direitos humanos; as
mulheres; os jovens;  os negros;  todos que esperam pelas Secretarias de Direitos
Humanos e da Justiça e da Defesa da Cidadania. Enfim, sejam bem-vindos, lutadores
do povo. Deixo também um abraço aos companheiros da Fetraf, em nome do José
Heleno;  e  aos  companheiros  do  Mabe,  em  nome  da  Juceli.  Depois  desta  breve
saudação, vou fazer a leitura do relatório do Substitutivo nº 2, que apresentei em
relação ao projeto de lei do governador.

Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte. (- Lê:)
“De  autoria  do  governador  do  Estado,  encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da

Mensagem nº 730, o projeto de lei  em análise altera a Lei Delegada nº 179 e dá
outras providências. 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.  O  relator  emitiu  parecer  favorável  ao  projeto.  A proposição  recebeu
substitutivo do governador e agora recebe o Substitutivo nº 2, deste relator.

Fundamentação.  O  projeto,  na  sua  forma  original,  propõe  uma  reestruturação
administrativa do Poder Executivo do Estado, por meio da criação da Secretaria de
Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Recursos
Humanos, bem como do desmembramento da Secretaria de Estado de Turismo e
Esportes  em  pastas  distintas.  Além  disso,  prevê  a  criação,  no  âmbito  da
governadoria,  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos e  Cidadania.”  Essa é  a síntese
geral  das  mudanças  que  são  feitas  por  meio  de  projeto  de  lei,  pela  votação no
Parlamento, e não pela escolha de lei delegada.

“Outras medidas propostas são a modificação das remunerações do chefe e do
subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília...”
- neste caso, para remunerações menores do que as anteriores - “...de que trata a Lei
Delegada  nº  108,  e  a  alteração  da  denominação  do  Escritório  de  Prioridades
Estratégicas  para  Escritório  de  Projetos.  A  proposição  também  estabelece  a
modificação  das  remunerações  dos  cargos  de  diretor-presidente  e  vice-diretor-
presidente, criados pela Lei Delegada nº 179, para também menor valor”. Portanto,
alterando  para  baixo  os  salários  dos  coordenadores  dos  núcleos  de  prioridades
estratégicas,  bem como diminuindo também o número de servidores do escritório
antigo.
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“Por meio da mensagem do governador do Estado, foi apresentado o Substitutivo nº
1 ao projeto, que prevê, em síntese: a estrutura orgânica de cada secretaria criada,
bem como as  suas competências;  a  criação da Secretaria  de  Direitos  Humanos,
Participação Social e Cidadania; a alteração da nomenclatura, da composição e de
parte das competências dos órgãos responsáveis pelas ações de coordenação do
planejamento  e  da  gestão  do  governo  do  Estado  -  salienta  o  governador  que  a
Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania fez parte integrante
do programa do governo de maior participação social e de inclusão social em Minas
Gerais  -;  a  transferência  das  competências  relativas  à  agricultura  familiar  e  à
regularização  fundiária  da  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -
Seapa - para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário - Seda -, com a transferência
dos contratos, convênios e acordos celebrados no âmbito dessas competências e a
alteração  da  vinculação  da  Fundação  Ruralminas  da  Seapa  para  a  Seda  -  o
governador chama atenção para o fato de que também a criação de uma secretaria
para  a  agricultura  familiar  foi  compromisso  de campanha  para  com os  pequenos
produtores, que passam a ter uma secretaria própria para a agricultura familiar -; a
transferência  das  competências  relativas  à  promoção  dos  direitos  humanos  da
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e à temática da juventude para a
Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, com a transferência
dos contratos, convênios e acordos celebrados no âmbito dessas competências, bem
como a vinculação a ela da Comissão da Verdade e dos conselhos ligados à temática
da nova  pasta  -  o  governador  chama atenção  para  o  fato  de  que também essa
Secretaria  de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania foi  compromisso
assumido com as mulheres, os negros os jovens e com todos os mais despossuídos
no Estado de Minas Gerais -; a transferência das competências relativas a recursos
humanos e a saúde ocupacional da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -
para  a  Secretaria  de  Recursos  Humanos,  com  a  transferência  dos  contratos,
convênios  e  acordos  celebrados  no âmbito  dessas  competências;  a  alteração da
vinculação do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-
MG  -  da  Secretaria  de  Cultura  para  a  Seplag;  a  criação  de  macrorregionais  e
regionais de serviços locais de recursos humanos; a alteração da nomenclatura das
Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação para Assessoria de Planejamento; a
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extinção dos escritórios de representação do governo do Estado de Minas Gerais no
Estado do Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo - o governador chama atenção
para  o  fato  de  que não  há por  parte  do  atual  governo nenhuma motivação para
manter escritórios de representação nesses estados, que serão feitos diretamente
pela secretaria -; a transformação da Intendência da Cidade Administrativa em uma
subsecretaria  da  Seplag;  a  transformação  dos  cargos  de  Intendente  da  Cidade
Administrativa,  coordenador  de  Núcleo  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,
Ouvidor e Subsecretário em DADs-unitários; a criação de mais um nível: de DAD-
unitário (DAD-12) no valor de R$9.000,00, de DAI-unitário (DAI-30) no mesmo valor,
de GTE-unitário (GTE-5) no valor de R$2.000,00, de FGD-unitário (FGD-10) no valor
de R$1.620,00 e de FGI-unitário (FGI-9) no valor de R$1.500,00; a transformação da
pontuação utilizada para o cálculo da remuneração dos empreendedores públicos
(EP-unitário) em DAD e GTE; e a transformação de DADs-unitários em unidades de
FGD-unitário e GTED-unitário.

Em decorrência da modificação de competências e da criação de novas secretarias,
são propostas também alterações de técnica legislativa nas leis de estrutura e de
vencimento básico de algumas carreiras tratadas no substitutivo.

O governador do Estado afirma na citada mensagem que 'o substitutivo tem por
finalidade  o  aperfeiçoamento  da  estrutura  da  organização  administrativa  e  do
desenvolvimento do Estado, readequando as unidades administrativas e o número de
órgãos,  para  que  a  administração  pública  do  Poder  Executivo  possa  cumprir
plenamente  os  objetivos  e  competências  estabelecidos  pela  Constituição  da
República Federativa do Brasil e pela Constituição do Estado de Minas Gerais'.

Ressaltamos  que,  de  acordo  com o  Ofício  GAB.  SEC.  nº  012/2015,  o  impacto
financeiro anual do projeto, em sua forma original,  era de R$1.016.882,67. Com a
apresentação  do  substitutivo  pelo  governador,  foi  encaminhada  nova  análise  de
impacto financeiro-orçamentário. De acordo com o Ofício GAB.SEC. nº 83/15, com as
mudanças  contidas  no  substitutivo,  o  impacto  gerado  pela  criação  e  extinção  de
cargos, no montante de R$585.527,60, será compensado, conforme artigo desta lei,
pela  extinção  de  cargos  de  recrutamento  amplo  das  unidades  da  administração
indireta”.
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Em outras palavras, com o substitutivo não haverá, portanto, nenhum gasto para a
implementação dessa reforma administrativa além daquilo que o Estado já oferece
em termos de seu funcionamento.

“Da análise do Substitutivo nº 1 proposto, extrai-se que as medidas são adequadas
e pertinentes à garantia de maior eficiência e dinâmica para a administração pública
do Estado. Observamos que são extintos os cargos de diretor-presidente e diretor-
vice-presidente  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  bem  como  se  altera  a
remuneração do chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais
em Brasília para R$9.000,00.

Dessa forma, promovemos adequações de técnica legislativa e incorporamos as
modificações propostas no Substitutivo nº 1, apresentado pelo governador do Estado,
no Substitutivo nº 2 ao final deste parecer redigido.

Ressalvamos que, por solicitação do Poder Executivo, foi suprimido da proposta do
Substitutivo  nº  1  o  art.  78  e  a  Subsecretaria  de  Ouvidoria-Geral  na  estrutura  da
Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania e  os
dispositivos correlatos à sua criação, bem como foi mantida a Superintendência de
Gastronomia na estrutura da Secretaria de Estado de Turismo”.

Em suma, a proposta apresentada no art. 78 do Substitutivo nº 1, que permitia que
o substituto  pedagógico  na  superintendência  recebesse como superintendente,  foi
retirada do projeto de lei, bem como a Subsecretaria de Ouvidoria-Geral, conforme já
comunicado aos deputados, em acordo feito nesta Casa.

“Modificamos a estrutura da Seapa para conter as Subsecretarias de Agronegócio e
do  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  em  conformidade  com  as  suas  novas
competências, bem como a estrutura da Seplag para incluir  o Núcleo Central dos
Canais  de  Atendimento  Eletrônico  e  o  Núcleo  Central  de  Políticas  de
Telecomunicações. Alteramos a vinculação do Fundo Estadual do Idoso da Secretaria
de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  para  a  Sedpac,  em  razão  da
transferência das competências relativas ao idoso ocorrida entre as Pastas”.

Faço  um  parêntese  para  lembrar  que  o  Fundo  Estadual  do  Idoso  havia  sido
esquecido, e era necessário que ele passasse para a Sedpac pela razão que acabei
de ler.
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“Acrescentamos  atribuições  fundamentais  para  a  implementação  da  Política  de
Direitos  Humanos  nas  competências  da  Sedpac.  Modificamos  a  presidência  do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGPPP -, que estava a cargo do
governador e passa a ser exercida pelo secretário de Planejamento e Gestão. Além
disso, incluímos no art. 33 do substitutivo os cargos de subcontrolador e de chefe da
Assessoria  Técnico-Legislativa,  que  serão  transformados  em  unidades  de  DAD-
unitário.

Acrescentamos,  também,  dispositivo  assegurando  a  designação,”  -  isso  é
importante para o caso da educação - “até 31/1/2015, dos servidores da educação
atingidos pelo julgamento de inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar nº
100, de 5/11/2007, nas vagas nas quais foram efetivados.”

Trata-se do seguinte, acho que merece uma explicação para os deputados e para
as  deputadas.  O  governador  Fernando  Pimentel  solicitou  do  STF  que  pudesse
prorrogar os efetivados da Lei 100 até dezembro, para que não houvesse uma troca
deles das escolas ou mesmo uma demissão desses servidores agora, no mês de
abril, que é o prazo dado pelo STF de manutenção do vínculo com o Estado. Significa
que eles poderiam e deveriam ser, por ordem do Supremo, demitidos e deveria ser
aberto um novo processo de designação. Quanto a essa emenda, como o Supremo
ainda não respondeu ao governador se esse prazo será estendido, nós estamos aqui
hoje, ao aprová-la, permitindo que esses professores e trabalhadores da educação
possam ser designados até dezembro. Essa é a emenda que se apresenta.

“Além  disso,  propomos  outro  dispositivo  estabelecendo  que  o  provimento  dos
cargos aprovados em concurso  público,  que implica  a dispensa de seu ocupante
precário, deverá ser feito através de um calendário com a previsão de nomeação dos
servidores aprovados em concurso público.”

Ontem -  o que não consta evidentemente do  relatório  -  o  governo,  em comum
acordo com o Sind-UTE, estabeleceu para este ano, já, a nomeação de pelo menos
15 mil professores e trabalhadores concursados, que serão chamados portanto este
ano. Esse calendário será estabelecido pelo governo a partir  daqui, da lei por nós
aprovada.

“Tal medida visa garantir a continuidade do serviço público de educação até que
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sejam adotadas todas as providências necessárias para o cumprimento da decisão
proferida pelo STF.

Foram  apresentadas  70  emendas,  sendo  1  do  deputado  Paulo  Guedes;  4  do
deputado  Gustavo  Valadares;  7  do  deputado  Felipe  Attiê;  4  do  deputado  Paulo
Lamac; 2 do deputado Iran Barbosa; 1 do deputado Carlos Pimenta; 1 do deputado
Antonio  Jorge;  6 do  deputado Sargento Rodrigues;  1  emenda do deputado Cabo
Júlio; 2 dos deputados Gustavo Valadares e Duarte Bechir; 2 do deputado Gustavo
Corrêa;  1  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir;  8  dos  deputados
Gustavo Corrêa  e  Duarte  Bechir;  1  do  deputado Arlen  Santiago;  26  do  deputado
Duarte  Bechir;  3  da  deputada  Celise  Laviola  e  dos  deputados  Cabo  Júlio,  Iran
Barbosa, Vanderlei Miranda, Leonídio Bouças, João Magalhães e João Alberto, que
receberam os nºs 68 a 70.

Passamos à análise das citadas emendas. Verificamos a ausência de pertinência
temática em relação às Emendas de nºs 1, 19 a 21, 24, 35. As Emendas de nºs 28,
42 e 70 importam aumento de despesa. O Supremo Tribunal Federal - STF - vem
decidindo  reiteradamente  que  'as  emendas  parlamentares  aos  projetos  de  lei  de
iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas desde que guardem
pertinência temática com o projeto e não importem aumento de despesas'.  Dessa
forma, as referidas emendas não merecem acolhida.

As  Emendas  de  nºs  2  a  18,  22  e  23,  25  a  27,  29  a  34,  36  a  67  e  70,  por
contrariarem a estrutura  administrativa,  a sistemática remuneratória  dos cargos,  a
nomenclatura  e  a  composição  dos  órgãos,  o  critério  temporal  de  vigência  das
alterações e outras medidas estabelecidas no substitutivo, não merecem acolhida.

As Emendas de nºs  68 e 69 (foram emendas da bancada do PMDB) propõem,
respectivamente,  “alteração  da  vinculação  da  Companhia  de  Tecnologia  da
Informação  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Prodemge  -  e  da  Minas  Gerais
Administração e Serviços Ltda.  -  MGS - da Seplag para Secretaria  de Estado de
Recursos  Humanos  e  a  supressão  da  alínea  “c”  do  inciso  II  do  art.  214  da  Lei
Delegada nº  180,  de  2011.  Tal  conteúdo está  sendo incorporado parcialmente no
Substitutivo  nº  2”.  De  forma  que  a  Prodemge  permanece  na  Secretaria  de
Planejamento com o seu vínculo e a MGS, esta sim, passa à Secretaria de Estado de
Recursos Humanos.



829
____________________________________________________________________________

Conclusão. Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.706/2015 na forma do
Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 70. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pelo
governador do Estado”.

Esse é o parecer que eu tinha a ler  e encaminho, evidentemente, como relator,
favoravelmente  à  aprovação  do  Substitutivo  nº  2  e  à  criação  das  secretarias
comprometidas  pelo  governador  do  Estado  durante  a  campanha  eleitoral.  Muito
obrigado. Boa sorte a todos nós.

Prorrogação da Reunião
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
Questões de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda - A minha questão de ordem tem a ver com a fala do
deputado Rogério Correia. Sr. Presidente, preciso de um esclarecimento do deputado
Rogério Correia quanto ao relatório que acabou de ler. Por gentileza! É só para que o
nobre colega leia novamente o capítulo que fala sobre a vinculação da MGS, por
favor!

O deputado Rogério Correia - Vanderlei Miranda, V. Exa. quer que eu leia já no
substitutivo?  Só  um  minuto.  Já  vou  localizar.  Deputado  Vanderlei  Miranda,  a
vinculação ficou da seguinte forma: ficou vinculada à Seplag a Prodemge e a MGS à
nova Secretaria de Recursos Humanos.

O deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Sr. Presidente.
O  deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  questão  de  ordem.  Gostaria  de  um

esclarecimento  do  relator.  É  possível?  Obrigado.  Deputado  Rogério  Correia,
interessa-me  especialmente  a  emenda  que  V.  Exa.  apresentou  em  relação  à
designação dos contratados da educação. Expunha aqui antes a nossa preocupação,
já que, a partir do dia 1º de abril, como acontecerá vácuo, eles não estarão mais no
regime próprio do Estado de Minas Gerais e, até agora, não têm sido reconhecidos
também pelo INSS. Contei aqui, na Assembleia, recentemente, a situação de uma
contratada,  uma professora  de  Santa  Maria  do  Suaçuí  que  foi  até  ao  INSS  em
Governador  Valadares  para  pedir  licença-saúde  e  aposentadoria.  O  INSS  não  a
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reconhece,  dizendo  que  ela  não  teria  o  direito  porque  tem  problema nas  cordas
vocais e pode ser faxineira ou ter outra atividade como essa. A minha pergunta é a
seguinte: o que V. Exa. prevê na sua emenda em relação a esses direitos próprios da
trabalhadora e do trabalhador, como a licença-saúde, licença-maternidade e licença-
gestação?  E  a  aposentadoria  desses  servidores,  já  que  alguns  há  27,  25  anos
contribuem para o Regime Próprio dos Servidores do Estado de Minas Gerais? Como
V. Exa.  sabe, alguns desses servidores ingressaram no Estado ainda no primeiro
governo Hélio Garcia. Eu mesmo, fazendo estágio como professor... A cantineira da
Escola Tancredo Neves tinha essa situação, entrou no Estado no primeiro governo
Hélio  Garcia.  Depois  gostaria  também de  fazer  uma ponderação.  Sei  que muitos
dizem que a Lei nº 100 é inconstitucional, mas me parece que a iniciativa de V. Exa.
numa  matéria  que  traz  custos  para  o  Estado  também  seria  inconstitucional.  No
entendimento de muitos técnicos desta Casa, legisticamente há um vício de iniciativa
em  relação  a  essa  matéria,  porque  V.  Exa.,  de  alguma  forma,  os  contrata  até
dezembro,  gerando  custo  para  o  Estado,  e  não  teríamos  a  possibilidade  dessa
iniciativa.  Esses  são  os  questionamentos.  Tenho  exposto  sempre  a  minha
preocupação,  especialmente  com  a  questão  da  aposentadoria  desses  70  mil
servidores. A partir de 1º de abril próximo haverá uma situação nova no Estado de
Minas Gerais, com 70 mil pessoas na rua. Apesar da designação, essas pessoas,
essa  trabalhadora  e  esse  trabalhador,  ficarão  num  vácuo.  Não  sabem  a  quem
pertencem. Fico  triste também,  deputado,  porque há uma proposta  de emenda à
Constituição que dá a  esse trabalhador  e  a  essa trabalhadora a possibilidade de
aposentadoria. Como presidente  ad hoc, já convoquei a reunião duas vezes, e não
houve quórum. A mim é claro que isso traz certa tristeza, mas a tristeza maior deve
ser  dessa  trabalhadora  e  desse  trabalhador,  ao  ver  que  os  deputados  nem
comparecem à reunião para eleger um presidente e um vice-presidente e designar
um relator para a matéria. É um descaso muito grande com essa trabalhadora e com
esse trabalhador que estão presentes, durante anos, nas escolas do nosso estado e
são totalmente abandonados neste momento. Então a explicação que eu gostaria de
ter é em relação especialmente a essa questão.

O deputado Rogério Correia - Da aposentadoria.
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O deputado João Leite - Deputado, o entendimento é que, a partir do dia 1º de abril,
se não votarmos a PEC nº 3,  se os deputados não comparecerem -  não sei até
quando convocarei os deputados a comparecer para a votação da PEC nº 3, para
escolhermos  o  presidente,  o  vice-presidente  e  o  relator  -,  haverá  um  vácuo  na
situação dessas pessoas. São trabalhadoras, são trabalhadores. Parece-me que essa
é uma coisa cruel que está acontecendo neste momento. Alguns tiveram o direito à
aposentadoria.  Aproximadamente  28  mil  tiveram o direito  de se  aposentar,  e  aos
outros não está sendo garantido esse direito, ficarão no vácuo. V. Exa. leu, mas não
consegui perceber a proteção a essa trabalhadora e a esse trabalhador.  Obrigado
pela sua atenção.

O deputado Rogério Correia - Obrigado, deputado João Leite.
O deputado Cabo Júlio - Deputado Rogério Correia, V. Exa. me permite explicar?
O deputado Rogério Correia - Pedirei ao deputado Cabo Júlio para explicar; depois

passarei ao esclarecimento, se o presidente me permitir; e terminaremos o relatório.
Pois não, deputado Cabo Júlio. Ele solicitou um esclarecimento, presidente.

O deputado Cabo Júlio - Vamos esclarecer o seguinte: quando o Supremo julgou
inconstitucional a Lei nº 100, quis dizer que aqueles servidores que foram efetivados
por meio de uma lei e se tornaram servidores públicos teriam de ser demitidos; não
poderiam ser incluídos como servidores públicos, porque isso fere o art. 37, segundo
o qual a investidura em cargo público se dará por meio de concurso público de provas
ou de provas e títulos. Então o Supremo disse: “vocês, em Minas Gerais, efetivaram
90 mil pessoas como servidores públicos de forma ilegal, e isso não pode”. O que o
Supremo fez? Colocou o que chamamos de período de regulação -  alguns falam
modulação, mas, na realidade, é período de regulação - de 12 meses, 1 ano. Então o
que  aconteceu?  Estávamos  diante  de  uma inconstitucionalidade  que  atingiria  em
cheio cerca de 90 mil servidores, que teriam de ser demitidos naquele momento. No
período de um ano de regulação, cerca de 28 mil servidores atingiram o tempo de
contribuição  para  fins  de  aposentadoria.  Então  o  problema  que  era  de  90  mil
servidores  diminuiu  para  62  mil.  Isso  significa  que  28 mil,  durante  esse período,
atingiram  o  tempo  para  ter  direito  à  aposentadoria.  Tanto  que  as  regionais  de
educação  ficaram  por  conta  de  fechar  a  pasta  dos  professores  para  fins  de
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aposentadoria. Vamos imaginar, deputado Rogério Correia, que V. Exa., como relator,
não tivesse apresentado essa emenda. Qual seria o efeito prático da falta da emenda
de V. Exa.? Uma vez encerrado o período em 31 de março, a partir de 1º de abril,
esses professores seriam demitidos e não teriam vínculo nenhum - seja de efetivo,
seja de designado - com o Estado. Seria cumprida tão somente a decisão judicial
irrecorrível - estão julgando um embargo - do STF e encerrariam o assunto. O que V.
Exa. fez? Com essa emenda, V. Exa. acabou fazendo com que esses professores
não percam o emprego dia 31. Poderão imediatamente, dia 1º, continuar trabalhando
como designados. A partir da emenda de V. Exa., estamos ganhando nove meses. As
pessoas  que,  nesses  nove  meses,  completarem  o  seu  tempo  para  fins  de
aposentadoria  -  tínhamos  90 mil,  salvamos  28 mil,  e  sobraram 62 mil  -  poderão
também se aposentar por tempo de contribuição. Então é o inverso. A emenda de V.
Exa.  adiou  a  demissão  desses  professores  por  mais  nove  meses,  para  que
possamos, com a PEC nº 3 ou qualquer outra proposta, trazer uma solução. Portanto,
a emenda de V. Exa. tem de ser saudada por esses servidores. Essa é a explicação.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Gostaria  de  prestar  um  esclarecimento  a  mais,
solicitado pelo deputado João Leite, em relação aos que estão adoecidos: como fica o
vínculo deles? O vínculo deles, a partir do dia 31, será o seguinte: O Supremo pode,
até o dia 31, conceder ao governador Fernando Pimentel o que ele pediu, ou seja, um
prazo maior para o efetivado da Lei nº 100. Se o Supremo conceder, eles podem
continuar  como ex-efetivados  até  dezembro.  Não  concedendo,  eles  passarão  ao
regime do INSS, ou seja, designados, em vez de serem demitidos. A outra opção é o
que  o  Cabo  Júlio  disse:  poderiam  ser  demitidos.  Então  estamos  designando.  Ao
passar para o INSS, essa instituição teria de admitir todos os servidores, com todos
os seus direitos do INSS, inclusive quanto ao atendimento por motivo de doença e
também a contagem de tempo de aposentadoria. É bom esclarecer isso. Nenhum
servidor  perde  o  seu  tempo  para  aposentadoria.  Caberá  agora  aos  governos  do
Estado  e  federal  fazer  essa  transição  para  a  garantia  de  todos  os  direitos  dos
servidores.  O Sind-UTE já está negociando isso  com o governo,  para que esses
trabalhadores não percam os seus direitos. Lembrando: não é que digam que a Lei nº
100  é  inconstitucional.  O  problema  é  que  o  STF  julgou,  por  11  a  zero,  a
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inconstitucionalidade da lei. Então, o que o governador passado havia prometido não
pode ser cumprido, que era manter a efetivação dos professores. Creio que, com
isso, estamos fazendo com que os professores, trabalhadores da educação possam
manter o seu vínculo como designados e, ao mesmo tempo, estamos garantindo aos
concursados  que  sejam  chamados,  inclusive  os  que  estavam  como  excedentes.
Haverá  um  calendário  da  Secretaria  de  Educação para  que sejam nomeados  os
professores concursados excedentes. Este ano, pelo menos 15 mil serão nomeados,
e assim começamos a colocar ordem na educação, porque estava uma bagunça, e
será necessário consertar. Muito obrigado, presidente. É esse o relatório. Vamos ver
se  aprovamos  a  criação  de  secretarias,  especialmente  as  secretarias  de  direitos
humanos e da agricultura familiar, que é a meta de todos nós. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O presidente (deputado Adalclever Lopes) - A presidência vai suspender a reunião

por  50  minutos  para  entendimentos  entre  as  lideranças  sobre  a  apreciação  das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do

deputado Gustavo Corrêa em que solicita  a  votação destacada do art.  11  da  Lei
Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o art. 6º, e dos arts. 46, 49, 50, 73 e 74 do
Substitutivo nº 2. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado
Gustavo Corrêa em que solicita a votação destacada das Emendas nºs 18, 21, 25, 28
e 42. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art.
232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado
Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
nós estamos agora já em processo de votação do Projeto de Lei nº 5.706/2015, que,
com uma canetada só do governador Fernando, do PT, traz um impacto ao Estado de
mais de R$20.000.000,00.

Eu  peço  a  atenção  dos  nobres  pares,  em  especial  os  do  chamado  Bloco
Independente,  deputado Fábio Cherem, um dos líderes do Bloco Independente,  e
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outros  mais,  para que prestem bastante atenção para não serem incoerentes,  se
comparada a atuação de V. Exas., principalmente dos que estavam aqui no mandato
passado, ou até o mandato passado, e retornaram a esta Casa. Defenderam ao longo
dos últimos 12 anos aqueles que aqui estiveram, e são vários os que aqui estiveram
12 anos, outros 8 anos, outros 4 anos, caso de V. Exa., deputado Cherem: que o
Estado deveria ser aquele Estado enxuto, gastar menos com a máquina pública, para
gastar mais com a população.

Presidente, eu pediria que V. Exa. parasse meu tempo.
Vou aguardar, Sr. Presidente. V. Exa. foi muito feliz quando disse que, quanto mais

rapidamente terminarmos aqui, mais rápida será a votação. O que estou pedindo...
Continuarei aguardando, Sr. Presidente. Peço a V. Exa. que congele o meu tempo.
Estou  sem  pressa  nenhuma.  Fico  aqui  quantas  horas  for  necessário.  Não  tenho
pressa. Contei aqui a hora em que parou, Sr. Presidente: 3min37seg.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, com 3min37seg - um minuto a mais - quero,
então, fazer esse alerta. Já disse o porta-voz do senhor governador Fernando, do PT,
seu  secretário  de  Planejamento,  que  o  Estado  se  encontra  com  uma  situação
financeira e orçamentária complicadíssima. Fato é que não deixaram que, ao final do
ano  passado,  votássemos  o  orçamento  deste  ano.  Teremos  de  fazê-lo  agora  às
pressas com algumas mudanças encaminhadas pelo próprio governo. Ora, se estão
apertados, qual é a razão do aumento de 17 para 21 secretarias? Qual é a razão da
criação,  de  apenas  4  secretarias,  que  estão  sendo  criadas?  De  mais  de  10
subsecretarias? Qual é a razão de termos o salário... (- Manifestação nas galerias.)
Continuarei esperando mais um pouco, Sr. Presidente. Não tenho pressa.

Qual  é a razão,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados,  de termos subsecretários...
Aliás, 10 subsecretarias estão sendo criadas, fora as que já existem. Qual é a razão,
deputado  Leandro  Genaro,  de  termos  esses  novos  subsecretários  ganhando  um
salário superior ao do senhor governador do Estado? Ou isso já é pouco e não traz
impacto algum financeiro? Tenho escutado dos deputados da base, dos líderes da
base do governo que não há impacto financeiro algum, que estão trocando seis por
meia dúzia. Quero fazer um alerta... (- Manifestação nas galerias.) Pararei mais uma
vez, presidente. Peço a V. Exa. que recomponha o meu tempo a 3 minutos porque é o
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que tinha antes de começarmos este cabo de guerra com as galerias.
O presidente  -  Peço a  todos  compreensão.  Quanto  mais  tempo  demorar,  mais

tempo demorará para a votação. Portanto peço aos senhores compreensão para a
livre e democrática manifestação do deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Se  hoje  há  algo  a  ser  comemorado  pela
população de Minas, quando da votação desse projeto, é a não votação do outro
projeto que estava na pauta, que retirava da Ouvidoria o  status que ela tem hoje.
Queria o senhor governador Fernando, do PT, e o seu governo retirar aquela que foi
uma das maiores conquistas que a população obteve ao longo dos últimos anos para
aproximar o governo da população dos quatro cantos deste estado. A Ouvidoria só
serve se for  autônoma e independente,  se o senhor  ouvidor  tiver  mandato e não
houver  interferência  de  secretário,  de  governador  e  de  subsecretário.  Ela,  como
subsecretaria,  de  nada  vale.  O  senhor  ouvidor  passa  a  ser  um  fantoche  de  um
governo.  Essa  foi  uma  conquista,  inclusive,  dos  deputados  de  oposição,  que
disseram, de forma clara, desde o início das negociações, quando tratávamos dessa
reforma:  “Não  caminharemos  um  passo  enquanto  não  acabarmos  com  essa
discussão em torno da Ouvidoria”.

A  ouvidoria  tem  que  ser  mantida  com  o  status que  tem  hoje,  com  ouvidor
independente, com ouvidor autônomo e com mandato. Essa foi uma conquista dos
senhores deputados e das senhoras deputadas de oposição.  É uma vitória  a  ser
comemorada  não  apenas  por  nós,  mas  também...  Esperarei  mais  um  pouco,
presidente.

Então, deputado Duarte Bechir,  essa é uma conquista nossa, dos deputados de
oposição, dos deputados que bateram pé e disseram o seguinte: não arredamos pé
daquilo que é política de Estado. Ouvidoria é política de Estado, não é política de
governo. O ouvidor tem que ser independente, tem que ter mandato e tem que ser
autônomo. E assim está mantido.

Para  terminar,  Sr.  Presidente,  faço  um  alerta.  Prestem  bastante  atenção,  em
especial os senhores deputados que aqui estiveram ao longo dos últimos anos, para
que seu discurso não soe incoerente. Aqueles que conosco defenderam um estado
enxuto, um governo enxuto, que gastasse menos com a máquina pública e mais com
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o cidadão não podem votar esse projeto da reforma.
Para terminar, Sr. Presidente.
Sr.  Presidente,  quero alertá-los  que isso que está  acontecendo em Minas e  na

Assembleia de Minas hoje não é novidade para quem conhece o governo do PT. É
projeto de poder, não é projeto de Estado. Não há um projeto para se desenvolver um
estado, para trazer melhorias e benefício social à sua população. Deputado Antonio
Lerin, há benefício para se privilegiar uma companheirada, que sairá depois dessa
votação, se assim os senhores e as senhoras fizerem, com o bolso cheio, com o
subsecretário  ganhando  mais  que  o  governador  do  Estado.  Somos  contra  a
aprovação  desse  projeto,  que  só  incha  a  máquina  do  Estado  e  beneficia  a
companheirada do PT. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente

nas galerias, antes de mais nada venho aqui agradecer a todos que trabalharam para
a  efetivação  desse  projeto;  agradecer  o  trabalho  magistral  do  relator,  deputado
Rogério Correia, que soube ouvir, soube negociar.

Deputado Rogério Correia, você deu uma demonstração muito forte de que Minas
não tem dono, não tem imperador, todos podem ser ouvidos.

Agradeço ao presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, que, de forma
republicana, buscou a construção de um consenso, sem tomar parte em nenhum dos
lados, mas entendendo que a Casa tem que mostrar à sociedade trabalho. Agradeço
também  à  bancada  de  apoio  ao  governo,  que,  com  contradições,  muitas
reivindicações, soube compreender o momento certo de algumas propostas estarem
presentes.  Estamos  vivendo  um  momento  de  crise  do  Estado  -  uma  crise
macroeconômica, agravada por uma situação peculiar  em Minas Gerais.  Agradeço
também aos deputados de oposição, que sempre tiveram uma postura de grandeza
para que esse trabalho caminhasse com maior agilidade, e sempre mantendo seu
posicionamento. Numa democracia temos que saber conviver com o diferente, saber
mergulhar  cada vez mais.  Muitas  vezes as posições contrárias podem enriquecer
muito a nossa caminhada, tanto no campo pessoal, como no campo político.
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Mas  quero  deixar  bem  claro  que  o  governador  Fernando  Pimentel  fez
compromissos de campanha com movimentos que nunca foram ouvidos no Estado
de Minas  Gerais.  Prometeu e  assumiu  o  compromisso de  governar  com o  povo.
Então, se ele manda para cá, hoje, uma proposta de reforma administrativa, estará
assumindo esses compromissos. Com os movimentos de direitos humanos, Fernando
disse claramente que foi um absurdo, há 12 anos, extinguir a Secretaria de Direitos
Humanos. E, hoje, estamos voltando com a Secretaria de Direitos Humanos, uma luta
antiga deste deputado, do saudoso deputado João Batista e do deputado João Leite.
Nós três sempre lutamos, aqui, para que não fosse extinta a Secretaria de Direitos
Humanos. O Fernando Pimentel soube fazer interlocução com os movimentos de luta
pela terra e da agricultura familiar e queria criar uma secretaria para isso.

Então,  deputado,  com  toda  consideração  e  respeito,  quando  fazemos  política
voltada  para  uma grande  maioria  esquecida  da  sociedade -  a  agricultura  familiar
representa, hoje, 60% do emprego no campo; mais ainda, representa 63% do que
comemos em nossa mesa -, criar uma secretaria da agricultura familiar é estabelecer
diálogo e interlocução com esse setor.

Quero  também  deixar  bem  claro  que  o  projeto  gera  uma  despesa,  como  está
expresso  no  comunicado  da  Seplag,  de  R$585.527,60.  Se  isso  for  mentiroso,
representem no Ministério Público. O projeto extingue o escritório de Minas no Rio de
Janeiro, que é um absurdo. Se o governador mora em Minas, para que ter escritório
no Rio de Janeiro? Extingue também o escritório em São Paulo. Se o governador
mora em Minas,  para  que ter  escritório  do  governo de Minas em  São  Paulo?  O
projeto tira do escritório de representação de Brasília o status de secretaria, pois foi
criado como secretaria de forma casuística. Não faço política voltada para questões
pessoais, mas para dar emprego a uma pessoa. Ao mesmo tempo, o projeto extingue
também, tira o status de secretaria do escritório estratégico.

Quanto à questão de a ouvidoria ser mantida, parabéns! Isso foi uma contribuição
da oposição. É assim que se faz diálogo no Parlamento, é assim que se discute.

Hoje  ficará  registrado,  nesta  Casa,  como  um  dia  muito  importante  para  a
consolidação da democracia em Minas Gerais, na ótica dos escolhidos e dos mais
pobres que aqui estão.



838
____________________________________________________________________________

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, presidente. Da mesma forma, gostaria

de dizer que não tivemos o tempo necessário,  pois o substitutivo que o deputado
Rogério Correia acabou de ler  em Plenário tem mais  de 50 páginas,  tanto é que
delongou o  tempo  do deputado para  sua leitura.  Fico  com a  fala,  especialmente
aquela mais propositiva,  lida pelo líder do governo Fernando Pimentel, do PT, em
relação à questão propositiva.

A  oposição  desta  Casa  não  deu  apenas  deu  esta  contribuição:  a  luta  pela
manutenção do  status e  da  autonomia  da  ouvidoria  do  Estado.  Na prática,  essa
ouvidoria acaba sendo uma câmara de ressonância dos próprios movimentos e da
própria  população.  Então,  essa  ouvidoria  é  de  fundamental  importância  para  a
população,  especialmente  a  população  mais  carente  do  nosso  Estado.  Essa
contribuição  não  foi  dita  por  mim,  mas  pelo  próprio  líder  do  governo,  graças  ao
empenho  e  ao  encaminhamento  propositivo  que  a  oposição  teve  durante  as
discussões. Quanto ao projeto, tivemos tempo, sim, de fazer o debate, mas não do
substitutivo.

Permita-me  discordar  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  pesem  os  valores
informados  em  correspondência,  conforme  ofício  do  gabinete  do  secretário  de
Governo a esta Casa,  especialmente à Comissão de Fiscalização Financeira,  que
chegou por intermédio do presidente do nosso Poder, o deputado Adalclever Lopes:
não se trata apenas de um gasto de quinhentos e poucos mil reais. Pelo contrário, a
despesa anual que teremos aqui é da ordem de mais de R$15.000.000,00, com a
transformação de alguns DADs, que são os cargos existentes no governo. Essa é a
informação que recebemos da consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira.
Neste momento, esse valor representa um gasto “x”, mas daqui a 20 dias, a partir, eu
diria, de início de abril, já teremos um gasto muito maior.

Em  relação  à  reforma  administrativa,  obviamente  qualquer  um  de  nós  quer  a
aprovação de uma matéria que atenda a movimentos e trabalhadores. Isso é fato, até
porque nós, do Parlamento, temos de estar sempre atentos a esse encaminhamento,
principalmente o encaminhamento que favorece trabalhadores. Mas, na prática, não é
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bem  assim,  conforme  o  discurso  de  encaminhamento  do  líder  do  governo.  Há
despesas que não estão claras para a população, não estão cristalinas para o povo
de  Minas  Gerais,  e  nós,  da  oposição,  deputado  Duarte  Bechir,  neste  momento
estamos fazendo o contraponto.

Tamanha é a contribuição da oposição desta Casa que não permitimos, aliás, que
as superintendências regionais de ensino - SREs - fossem tratadas da forma como
estão sendo. O peso da oposição fez com que hoje Beatriz Cerqueira, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino,  estivesse um pouco mais  aliviada.  Quem
conseguiu ter um momento de atenção e ler o que a Beatriz Cerqueira publicou em
sua página do Facebook viu que a contribuição da oposição foi muito maior, porque
estava fazendo uma bagunça. Os deputados que hoje ocupam a base do governo
estavam fazendo nomeações sem atender as reivindicações do próprio sindicato, de
forma atabalhoada, de forma tal que a própria Beatriz Cerqueira disse, em sua página
do Facebook, que os deputados do PT estão cometendo neocoronelismo do PT aqui
em  Minas  Gerais.  Isso  é  fato  e  veio  de  uma  presidente  do  Sindicato  dos
Trabalhadores da Educação, um sindicato forte e que defende o trabalhador neste
estado.

Portanto,  a reforma que está sendo votada aqui  só não está tão ruim porque a
oposição está vigilante, cobrando e mostrando algumas incoerências que o projeto
tem.

Presidente,  só gostaria  de orientar nossos visitantes.  Quanto mais interferência,
mais tempo demorará a votação do projeto.

Trazendo aqui a fala da nossa combativa Beatriz Cerqueira, que é do Sind-UTE,
quero  dizer  que  realmente  ela  tem  razão.  Se  não  fosse  a  oposição,  deputados
estariam fazendo nomeações nas superintendências, sem atenderem aos requisitos
que  a  própria  categoria  dos  trabalhadores  da  educação  sempre  defendeu  neste
Parlamento,  sempre  lotando  as  galerias.  Diziam  que  a  educação  não  podia  ser
trabalhada de forma atabalhoada, de forma loteada pelo neocoronelismo do PT aqui,
em Minas Gerais.

Graças a Deus, presidente, encerrando minha fala, gostaria de lembrar ao deputado
Durval Ângelo que realmente não se faz necessário um escritório de representação. (-
Manifestação nas galerias.)
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O presidente - A palavra está com o deputado Sargento Rodrigues, para concluir.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Obrigado,  presidente.  Ainda bem  que nesta

Casa tem presidente no poder.
Realmente, deputado Durval Ângelo, não há essa necessidade. Temos de extinguir

o escritório de representação no Rio de Janeiro. Difícil é saber que o Sr. Fernando
Pimentel,  em pleno  sábado de  Carnaval,  estava  com  duas  comitivas,  lotadas  de
seguranças e assessores, assistindo ao Carnaval no Rio de Janeiro. Isso foi muito
bem lembrado por V. Exa. aqui.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* - Assim que for possível, presidente. Muito obrigado.
Cumprimento V. Exa. e os demais deputados e deputadas aqui presentes, assim

como  as  pessoas  que  vieram  prestigiar  esta  reunião,  principalmente  alguns
trabalhadores do Norte de Minas, com os quais tive o prazer de conversar. Quero
também me dirigir aos deputados Rogério e Durval.

Presidente, em nenhum momento a oposição falou uma palavra sequer contra a
formação  e  a  criação  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Agrário,  em  nenhum
momento falamos contra a criação da Secretaria  de Agricultura Familiar,  contra a
Secretaria de Direitos Humanos ou contra a Secretaria de Turismo, que será ocupada
pelo companheiro deputado Carlos Henrique. Acontece que, quanto a esse projeto,
chegou-nos hoje, agora à tarde,  o Substitutivo nº 2. É um projeto com 80 folhas.
Estamos dispostos a debater esse projeto, a ficar aqui se preciso e se possível até
amanhã. Em nenhum momento nos furtamos ao compromisso de debater o projeto
ou de dar quórum para essa votação. É bom que se diga: esta reunião se encerra às
19h59min.

Estamos correndo contra o relógio,  mas não poderíamos,  deputado Cabo Júlio,
deixar de passar alguns pontos, como a criação da Ouvidoria, que acho que foi um
entendimento bem feito. Quero também elogiar a participação do nosso presidente
Adalclever  e do deputado Durval  Ângelo,  que,  para mim, mudou da água para o
vinho. Ele está quieto e disposto ao diálogo, e o deputado Rogério também. Quem te
viu, quem te vê, Rogério. É dessa forma que se constrói o diálogo no Plenário, no
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Parlamento.  É  claro  que  a  participação  é  importante.  É  claro  que  as  pessoas
interessadas têm de vir aqui.

Quero cumprimentar o pessoal da Fetaemg que está presente. Eles estão sentados
e esperando, pacientemente, já há alguns dias, o desfecho desta reunião. Avançamos
muito.  A Ouvidoria  está  mantida  no  governo.  A questão  dos  superintendentes  da
educação e da saúde não poderia ser da forma como veio no projeto inicial. Quem
ocupa um cargo de direção  na  educação pública  e  na  saúde deste  país,  Duarte
Bechir, tem de ter, pelo menos, afinidade com o cargo. Você não pode pegar pessoas
que  não  tenham  nenhuma  vivência  na  educação  e  na  saúde  e  colocá-las  para
coordenar a educação e a saúde. Foi outra grande conquista da oposição e não do
Parlamento de Minas.

Queríamos destacar também a prudência que teve o líder de governo ao retirar
também  desse  projeto  a  Coordenadoria  Especial  de  Articulação  dos  Fóruns
Regionais.  Vamos  discutir  isso  num  projeto  de  lei,  vamos  sentar  aqui,  fazer
audiências públicas e discussões aprofundadas.

Quero terminar minha fala fazendo um apelo ao Rogério. Rogério, seu companheiro
Paulo Guedes apresentou uma emenda que V. Exa. não acatou, infelizmente. É uma
emenda que, usando o princípio do ICMS Ecológico, destinaria 27,5% dos recursos
ecológicos  para  os  municípios  que  preservam  a  mata  seca.  Isso  beneficiaria  os
pequenos proprietários de terra do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Noroeste.
Hoje eles não podem derrubar uma capoeira sequer, que o pessoal vem em cima
deles, proibindo-os de trabalhar e de produzir. Essa foi a emenda do Paulo, Rogério.
Ele tentou isso no governo passado, mas não foi possível. Agora ele apresenta essa
emenda, e V. Exa. não a acata. Falo em meu nome, em nome do deputado Arlen
Santiago, que está aqui, do deputado Gil Pereira, do Norte de Minas, e do deputado
Cabo Júlio, que se autointitulou deputado do Norte de Minas.

Preservar a mata é essencial, Rogério, porque no Sul de Minas já não há mais nada
para preservar. No Triângulo, tudo já foi derrubado. O pulmão de Minas está no Norte
de Minas, e quem preserva, Sr. Presidente, não está levando nenhuma vantagem.
Essa emenda ia beneficiar justamente o pequeno produtor, que não é depredador da
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natureza, preserva o que ainda resta, em MinasGerais, de mata seca, que traz para
nós tantos benefícios.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite - Gostei das manifestações do pessoal que se encontra nas

galerias. Nossos times são muito queridos para todos nós, mineiros. Sinto pelas falas
aqui que nosso time é só um: a trabalhadora rural e o trabalhador rural.

Quero  trazer  a  informação,  apoiado  pela  oposição  da  Assembleia  Legislativa,
formada pelo  PTB,  Democratas,  PP,  PDT e PSDB,  de  que votaremos a favor  do
projeto. É uma homenagem da oposição à trabalhadora e ao trabalhador rural, por
quem,  Vilson,  todos  da  oposição temos  o  maior  carinho e  o  maior  respeito  pelo
trabalho que desenvolvem.

Sou representante da Assembleia Legislativa, há muitos anos, nas reintegrações de
posse. Tenho ajuda nisso. Em todas as reintegrações represento meus colegas da
Assembleia Legislativa,  acompanhando para que os direitos  da trabalhadora e do
trabalhador sejam garantidos. Acompanho todos.

Não votaremos favoravelmente a algo que entendemos como um ataque a 79 mil
pessoas, servidores, vítimas do Estado de Minas Gerais, que entraram, muitas delas,
no primeiro governo Hélio Garcia e passaram por vários governos. São vítimas do
Estado. Ao votarmos essa emenda, estaremos retirando desses servidores os direitos
consagrados para toda trabalhadora e para todo trabalhador.  Queremos para eles
uma solução definitiva.  Não queremos que,  além de perder  o seu cargo,  percam
aqueles  que são direitos fundamentais de uma trabalhadora e de um trabalhador.
Uma mulher que trabalha numa cantina de uma escola estadual,  uma professora,
uma secretária  que  estejam  em  licença-maternidade,  a  partir  do  dia  1º  de  abril,
perderão imediatamente esse direito. A Assembleia Legislativa não está garantindo os
direitos fundamentais de uma trabalhadora e de um trabalhador. Aquela que tem a
licença-gestação, que está esperando um bebê, a vida, a partir  do dia 1º de abril,
assim que votarmos, perderá a licença-gestação. Faço um apelo a este Plenário, pois
não temos o direito de subtrair direitos fundamentais de uma trabalhadora e de um
trabalhador.
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Sr. Presidente, é difícil falar com as pessoas se manifestando.
Creio que para todos da oposição é um prazer receber todas as trabalhadoras e

trabalhadores, mas gostaria de terminar essa minha fala mostrando o equívoco dessa
emenda. Ela é um equívoco, pois tira o último suspiro dessa trabalhadora e desse
trabalhador, vítimas do Estado. (- Manifestação nas galerias.)

Sr. Presidente, solicito que garanta a minha fala. Estou encerrando, concluindo o
meu pronunciamento e vou concluí-lo dentro do meu tempo.

Quero alertar meus companheiros e companheiras de que estamos tirando a última
possibilidade de aposentadoria de 79 mil pessoas, repito, algumas que ingressaram
no primeiro governo Hélio Garcia.

Por fim, quero dizer que esse pedido me foi feito e quero repassá-lo à oposição:
”Solicitam os contratados que com essa emenda perderão seus direitos, que seja
feito material informando, em todo o Estado de Minas Gerais, aqueles que retirarem
os direitos da trabalhadora e do trabalhador”. Esse é pedido feito à oposição. Pede-se
que  a  oposição  informe  Minas  Gerais  sobre  aqueles  que  vão  retirar  o  direito  à
aposentadoria,  à  licença-gestação,  à  licença-maternidade,  dessas  trabalhadoras  e
trabalhadores.

Encaminhamos favoravelmente ao projeto. A oposição votará favoravelmente, mas
votaremos contra a retirada de direitos da trabalhadora e do trabalhador.

Sr. Presidente, lamento que alguns gritem e não permitam... Há uma orientação:
depois de tantas manifestações, a oposição votará contra o projeto.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O deputado Antônio Carlos Arantes* - Quero cumprimentar os nobres colegas, o

presidente.  Também quero  cumprimentar  os  representantes  de  vários  segmentos,
principalmente os agricultores familiares, na pessoa do Vilson, da Fetaemg.

Sou do campo. Toda vida fiz aqui a defesa do setor rural, do pequeno ao maior, pois
todo o mundo tem sua importância no contexto do setor produtivo. De tudo que vier
para favorecer a agricultura, estaremos juntos. Sou do PSDB e confesso que farei
uma oposição construtiva. Do que eu achar que será bom para o produtor, para o
cidadão mineiro, estarei do lado, mas também temos nossas divergências. Votarei a
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favor,  porque  acho  que  devem  ser  criadas  ações  importantes  para  favorecer  os
agricultores familiares, mas tenho alguns questionamentos.

A Emater é uma empresa importante de assistência técnica, mineira e brasileira,
principalmente em Minas Gerais, mas estamos vendo que ela está regredindo a cada
dia. Tinha esperança de que a Emater,  diante do tanto que falavam em apoiar  a
agricultura, apoiar o setor que promovia tecnologia, que levava difusão da tecnologia
para os nossos produtores, seria mais valorizada do que foi no governo passado.
Estou vendo agora que a Emater, deputado Ivair Nogueira, pode se preparar para
fechar  suas  portas  na  Raja  Gabaglia.  Ela  vai  acabar,  porque  o  orçamento  já  é
pequeno.

Estamos vendo, a cada ano, a Secretaria de Agricultura com menos recurso. E eu
sempre  aqui  brigando,  mesmo  com  o  nosso  governo,  por  que  a  Secretaria  de
Agricultura estava desvalorizada. Eu achava que agora a força do PMDB e do Antônio
Andrade, nosso vice-governador, que foi prefeito, ministro e é um homem de bem,
homem conhecedor, faria com que essa secretaria tivesse bastante energia e força.
Mas o que estamos vendo? Uma pancada bem na moleira, bem no meio da testa da
Secretaria de Agricultura. É uma secretaria fraca, que poderia se fortalecer. Ela está
sendo dividida em duas. Será que teremos orçamento para dar energia à agricultura
familiar nessa secretaria? Será que deixaremos morrer à míngua, deputado Vanderlei
Miranda - e conversei com V. Exa. agora há pouco -, a Secretaria de Agricultura, a
Emater?

Hoje fui a Nova Serrana com o deputado Fábio de Avelar, meu amigo, à feira do
calçado, e vinha ouvindo a CBN, deputado Dilzon Melo, e a Itatiaia. Estavam falando
da CPI da Petrobras. Só o Barusco levou US$100.000.000,00 de propina e devolveu,
segundo  ele.  E  ele  não  era  do  alto  clero.  Imaginem,  num  governo  sério,  só  os
US$100.000.000,00  do  Barusco,  que  dariam  R$250.000.000,00,  na  mão  dessa
Secretaria  de  Agricultura  Familiar.  Faríamos  chover  no  campo,  não  haveria  essa
seca, iria chover energia e bastante coisa boa para o nosso produtor.

Mas, infelizmente, este país nos deixa envergonhados e tristes. Vejam o que está
acontecendo na esfera nacional e com o nosso produtor de café, deputado Emidinho
Madeira, amigo querido, parceiro de nossa região. Se não fosse o dólar hoje estar a
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R$3,00 - todos estão assustados com isso, outros estão achando bom, porque estão
exportando -, provavelmente nosso café hoje estaria para abaixo de R$300,00. Quer
dizer, nosso produto é manipulado por um mercado maior. O produtor não tem voz,
não tem vez. Ele fica na balança, equilibrando-se na corda bamba, no fio da navalha.
Agora poderemos, nos próximos dias, participar de um grande velório da Secretaria
de Agricultura,  que já estava sem gás e perdendo as energias. Espero podermos
comemorar uma vitalização da agricultura familiar. Pelo menos será alguma coisa.

Para  encerrar,  Sr.  Presidente,  muito  obrigado,  queria  dizer  que  fico  muito  feliz
porque, se o governo está criando cargos, secretarias, é porque pegou o Estado com
condições financeiras de excelente qualidade. Muito obrigado.

* - 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
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina
Corrêa - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fred Costa - Geixa Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Inácio
Franco - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Magalhães
- Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos
- Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registram “não”:
Antônio Jorge - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
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Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir  - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares -  Ione Pinheiro -  João Leite - João Vítor  Xavier - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Sargento Rodrigues - Tito Torres.

O deputado Thiago Cota - Meu voto é “sim”.
O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 53 deputados. Votaram “não” 18

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Votação do art. 11
da Lei Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o art.  6º. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê  -  Sou contra parte  do  art.  11.  Sr.  Presidente  e  demais
deputados, primeiramente gostaria de parabenizar V. Exa. por ter sido um magistrado
e uma pessoa importante nas negociações, dando confiabilidade e credibilidade às
negociações que fizeram a oposição e a situação. O jogo democrático é esse, está aí
a  vitória  da  maioria,  que  é  justa,  legítima,  mas  também devemos representar  os
nossos eleitores, e a presidência é um magistrado. Então, parabéns, Adalclever, pelo
seu trabalho.

Peço aos deputados que votem contra o art. 11, porque o governo está criando a
Câmara de Coordenação das Empresas Estatais. Essa câmara está sendo criada, e
as empresas estatais coligadas ao governo, como Copasa e Cemig, têm os seus
conselhos, mas essa câmara tem composição indefinida. O § 1º diz o seguinte: (- Lê:)
“A composição da Câmara de Coordenação de Empresas  Estatais  e  as  matérias
sujeitas à sua análise serão detalhadas em decreto”.

Ficou  vago.  Estamos  criando  uma  câmara  que  desconhecemos,  e  depois  o
governador poderá entrar com um decreto. E os conselhos da Cemig e da Copasa?
Isso ficou  amplo  e  mal  detalhado,  diferente  dos  outros  conselhos.  O  art.  9º,  por
exemplo, cria o Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica, e tem o decreto
dizendo qual é a composição - secretário de Estado de Planejamento, secretário de
Governo, secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, secretário da
Fazenda,  controlador-geral,  advogado-geral.  Mas  essa  Câmara  de  Controle  das
Empresas Estatais não tem a composição, ninguém sabe o que é, e deixa-se por
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decreto  para  o  governador  fazer.  Ficamos  sem  detalhamento.  É  a  única  das
estruturas que ficou para o governador dizer por decreto como será composta.

Sabemos da importância da Copasa e da Cemig e das demais empresas estatais,
como a Gasmig.

Não sentimos segurança na oposição para votar esse artigo. Pedimos o destaque,
mas, por não haver o entendimento de que isso poderia ser feito de forma clara e
explícita, já que mexe com dois setores, o agro e a energia, tão importantes para o
povo,  não podemos dar  um cheque em branco para o Pimentel,  depois,  criar  um
superconselho  de  controle  e  coordenação  das  estatais,  anulando  os  próprios
entendimentos  das  diretorias,  da  Cemig,  da  Copasa  e  outros  tantos.  Isso  nos
preocupa, não deixa clarividência. Encaminhamos o voto contrário pela oposição e
queremos dizer que a transparência é boa e que nós não podemos aqui, na oposição,
em momento nenhum, votar as coisas no escuro, votar sem ter conhecimento daquilo
que  esteja  claro  na  lei,  principalmente  quanto  às  nossas  estatais,  que  são
importantes. Isso aqui é uma injunção.

Empresa pública é complexa, então peço à oposição que possamos, pela falta de
clareza nesse projeto quanto a essa câmara de coordenação das empresas estatais,
votar “não” a esse projeto.

O presidente -  Em votação, o art. 11 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a que se
refere o art. 6º.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Emidinho  Madeira  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -

Leandro Genaro - Leonídio Bouças - Nozinho - Vanderlei Miranda.
- Registram “não”:
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Braulio Braz -
Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Cristina Corrêa - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Duarte Bechir - Fabiano
Tolentino - Fábio Cherem - Felipe Attiê - Fred Costa - Geixa Teixeira - Gil Pereira -
Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Ione
Pinheiro -  Isauro Calais -  João Leite -  João Magalhães -  João Vítor  Xavier  -  Léo
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Portela  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Márcio  Santiago  -  Marília  Campos  -  Mário
Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Paulo Lamac - Roberto Andrade - Rogério Correia
- Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tito Torres - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, que seja registrado o meu voto
“não”.

O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  8  deputados.  Votaram  “não”  50
deputados. Está rejeitado o art. 11 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o
art. 6º.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu pediria a V. Exa. que refizesse a

votação para identificarmos se está  sendo votado o requerimento,  o conteúdo do
projeto ou o destaque. V. Exa. não esclareceu se estamos votando o destaque ou o
conteúdo. Sr. Presidente, eu pediria a V. Exa. que torne sem efeito a votação, porque
os deputados votaram “não” ao conteúdo, “não” ao destaque. Eu queria saber se V.
Exa.  colocou em votação o destaque ou o conteúdo.  Eu pediria  a V.  Exa.  que a
tornasse sem efeito. Quero refazer a votação porque fiz uma questão de ordem para
votação, para saber se estávamos votando o destaque ou o artigo. Então eu pediria a
V. Exa. que a tornasse sem efeito. Para ver se estaríamos votando o conteúdo do
artigo ou o destaque, presidente. Sobre a votação equivocada dos deputados, é para
V. Exa. esclarecer.

O presidente - Quero deixar claro que a votação foi do art. 11 da Lei Delegada nº
180. Votaram “sim” 8 deputados. Votaram “não” 50 deputados. Está rejeitado o art. 11
da Lei Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o art. 6º.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Votação do art.  46. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Arlen Santiago.
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O deputado Arlen  Santiago*  -  Agradecemos aos  deputados,  que acabaram não
criando esse conselhão das estatais.  Já há um presidente da Cemig cujo irmão é
diretor da Copasa. Eles já estão por dentro de tudo, não é preciso mais nada.

Queríamos  agora,  caro  deputado  Bonifácio  Mourão,  nosso  decano,  como  foi
aprovado um projeto que aumenta as despesas do Estado, criando cargos, pedir que
o governador aproveitasse para nomear, nesses cargos que estão sendo criados -
pelo menos na metade deles -, este povo que está aqui lutando por isso. Nomeasse
este povo aqui presente, e não outros que nem vêm lutar por isso, e vão pegar os
cargos com gordos salários.

Caros deputados, estamos fazendo esses destaques para que a população não
seja ainda...

O que acontece é o seguinte: existem alguns cargos que serão extintos dia 2 de
abril.  Apesar de se buscar economia e de o PT dizer que não tem dinheiro, esses
DADs  que  estão  sendo extintos  dariam  uma economia  de  R$57.000.000,00,  que
poderiam muito bem ser destinados a um fim como ajudar a agricultura familiar na
nova secretaria criada, e não para gerar mais empregos para companheiros que nem
vêm aqui ajudar o PT a defender a criação de mais despesas para o Estado. Esses
DADs que estão sendo extintos vão continuar existindo e vão dar prejuízo para o
governo de Minas de R$57.000.000,00.

E ainda temos, deputados, de conviver com o pessoal, com o PT, que não quer dar
quórum para  aprovar  a  PEC nº 3,  que poderia  resolver  os  problemas.  E quando
disserem que os 78 mil funcionários da educação, que deram a vida para nos educar,
foram designados até 31 de dezembro, e a carência do INSS? O INSS vai conseguir
aposentar alguém com seis, oito, nove meses de contribuição? Isso é para ludibriar,
tapear,  enrolar,  como fizeram em Brasília.  Nem que a  vaca tussa vamos  tirar  os
direitos  dos  trabalhadores.  Estão  acabando  com  o  seguro-desemprego,  com  a
pensão e a Petrobras. As escolas federais estão fechando. O Pronatec está acabado.
O Fies acabou. A conversa é uma antes e outra depois. Aí é como disse Anthony
Garotinho: é o partido que cria as boquinhas, cada vez mais boquinhas, e estamos
concordando com isso. Estamos aqui para defender o povo da Lei nº 100 e pedir que,
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nesse destaque, votem “não”. Gostaria que os deputados votassem como votaram na
última vez.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - Deputado Rogério Correia, sobre a votação anterior, o

art. 11, é bom que se diga que a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais
também está tratada no art. 12. Compete à Câmara de Coordenação de Empresas
Estatais.  Esta Casa,  quando votou “sim”,  manteve a  Câmara de Coordenação de
Empresas  Estatais.  A oposição,  talvez  no  zelo,  não  olhou  que  eram  dois  artigos
referentes a ela. A única coisa que foi votada no art. 11 é a proibição de fazer por
decreto.  Mas a câmara está criada.  O governo Pimentel,  que quer  trabalhar  com
eficiência nas estatais, terá a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais, como
estabelece o art. 12 do projeto.

Também  gostaríamos  de  encaminhar  pelo  voto  “sim”,  dada  a  questão  da
transformação do DAD-unitário em EP-unitário. É muito simples. A oposição critica
dizendo que é aumento de gastos, mas essa medida vai exatamente reduzir gastos.
Então, por que sermos contrários a essa medida? Assim, fazemos apelo a todos que
defendem a redução de gastos pelo voto “sim”.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 46.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlete Magalhães

- Arnaldo Silva - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo -
Elismar  Prado -  Emidinho Madeira  -  Fabiano Tolentino  -  Geixa  Teixeira -  Gilberto
Abramo -  Glaycon  Franco  -  Inácio  Franco  -  Iran  Barbosa  -  Isauro  Calais  -  Ivair
Nogueira - João Alberto - João Magalhães - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio
Bouças - Márcio Santiago - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo
Lamac -  Ricardo Faria -  Rogério Correia -  Rosângela Reis -  Thiago Cota -  Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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- Registram “não”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - João Leite - Lafayette de
Andrada  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Sargento  Rodrigues  -  Tito  Torres  -  Wander
Borges.

O deputado Hely Tarqüínio - Meu voto é “sim”.
O deputado Fred Costa - Voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 49 deputados. Votaram “não” 19

deputados.  Está  aprovado  o  art.  46.  Votação  do  art.  49.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, serei breve.
Queria saudar os membros da Fetaemg que aqui ainda se encontram. Esse art. 49 é
muito importante, pois é o que propicia o aumento do salário de subsecretários e
coordenadores do serviço público. Textualmente diz: “Ficam transformados em 123
unidades o valor unitário do DAD correspondente ao quantitativo total de cargos em
provimentos”. Ou seja, está aumentando o valor de DAD, que é a letrinha que trata da
remuneração dos cargos comissionados do governo.

A  reflexão  que  quero  fazer  muito  rapidamente  é  a  de  que  o  governo  está
aumentando a eletricidade. A Cemig acabou com o programa Luz para Todos e não
está mais levando a luz ao homem pobre do campo, o mais necessitado. Aumenta-se
o valor do combustível aqui no Brasil, porque lá no Paraguai a Petrobras abaixou o
valor. O homem do campo - estou falando homem do campo porque hoje eles estão
aqui na nossa plateia -, tão sofrido, agora terá de conviver com o aumento do salário
dos cargos comissionados do PT.

Não tenho nenhum medo de fazer discussão séria sobre a remuneração dos cargos
do governo, mas ela não pode ser feita assim, na calada. Apresentam-na dentro de
um projeto, sem nenhuma discussão, e o valor quase que dobra. O subsecretária irá
ganhar mais que o governador, e vocês viajando do Norte de Minas para virem aqui
aplaudir a criação da secretaria, mas não estavam sabendo disso, que está embutido
aqui.
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Em boa hora, para concluir, Sr. Presidente, lerei o que Beatriz Cerqueira publicou
em seu Facebook. Para quem conhece, Beatriz Cerqueira é a presidente da CUT, que
sempre lutou junto ao PT. Vou ler um parágrafo do que ela postou em seu Facebook:
“Bom dia. E aos poucos” - isso é o que a Bia Cerqueira diz - “o PT revela como fará
política em Minas Gerais, vendendo os cargos para construir sua governabilidade, ou
melhor, comprando a sua governabilidade”. E continua dizendo, lamentavelmente: “O
governador  Fernando  Pimentel  não  honrou  o  compromisso  assumido  com  a
categoria. A educação está sendo loteada”. Essa é a realidade com a qual estamos
convivendo.

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos a votação contrária ao art. 49 porque ela
está trazendo, na verdade, sem que os senhores saibam, o aumento no valor dos
cargos comissionados, aquele dos protegidos, dos companheiros, dessa turma que a
Beatriz Cerqueira está condenando. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - De fato o art. 49 reajusta o salário do subsecretário.

Há, neste Plenário, 12 parlamentares que já foram secretários de Estado. Eles sabem
muito bem da dificuldade de se levar um profissional com competência para ocupar
um cargo como esse. Não é que não haja espírito público, muitas vezes é a lógica da
sobrevivência. O salário de um subsecretário no valor de R$11.000,00, em valores
brutos,  resulta  em  valores  líquidos  de  R$8.000,00,  R$7.000,00.  O  profissional
competente  consegue  mais  que  isso  na  iniciativa  privada.  Não  entendo  essa
demagogia de falar que está havendo um aumento absurdo, principalmente por uma
Assembleia  que recentemente  viu  a  necessidade  de  reajustar  seus salários,  num
Estado em que um desembargador ganhar três vezes ou até mais que isso. Acho que
votar “sim” é uma lógica realista para permitir que o Estado tenha bons profissionais.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 49.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin -

Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique
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- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina
Corrêa - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fred Costa - Geixa Teixeira - Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto
- Léo Portela - Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique
Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade -
Rogério Correia - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registram “não”:
Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Carlos  Pimenta  -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Sargento Rodrigues - Tito Torres.

O presidente  -  Votaram “sim”  51  deputados.  Votaram “não”  17 deputados.  Está
aprovado o art. 49. Votação do art. 50. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Obrigado,  presidente.  Quanto  ao  art.  50,
estamos encaminhando contrariamente. O encaminhamento de votação do bloco de
oposição é para votar “não”, considerando que, quanto à transformação do DAD, que
seria  automaticamente  extinta  em 31 de março,  o impacto  a partir  da publicação
desta lei  é da ordem de R$15.128.000.00. Ou seja, há apenas um lapso temporal
pequeno. Então, o discurso do líder do governo de que não haveria impacto é na
verdade uma verdadeira enganação. O que nos preocupa neste momento é que os
deputados do PT, principalmente, disseram o tempo todo, no ano passado, que o
governo  tucano  deixou  o  Estado  quebrado.  Agora  vêm  aqui,  deputado  Gustavo
Corrêa,  aumentar  quatro secretarias e um monte de cargos. São dezenas e mais
dezenas de cargos.

Trabalhadores da Secretaria  de Agricultura e tantos outros aqui  vieram, mas os
cargos que estão sendo criados não são para eles. São cargos dos apaniguados, dos
protegidos.  São  cargos  de  R$9.000,00,  de  R$10.000,00,  de  R$12.000,00,  de
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R$15.000,00, de R$20.000,00. Somos contra esses cargos. Nós, da oposição, somos
contra  isso,  da  mesma  forma  que  a  própria  Beatriz  Cerqueira,  que  postou  este
documento em seu Facebook. Olha o que ela disse: “Passei os últimos três meses
conversando  para  que  os  políticos  entendessem  a  importância  do  processo  de
democratização  das  Superintendências  Regionais  de  Ensino.  Agora,  depois  das
publicações que escancaram o loteamento e o neocoronelismo do PT, não adianta
me ligar. Entre educação, categoria e PT, eu sempre fiquei e vou continuar optando
pela educação, pela categoria. Minha opção sempre foi a luta social. Quem está se
desviando do caminho que responda por isso”.

Ou seja, quem está desviando é o PT. O PT está criando esses cargos, o PT do
Fernando  Pimentel.  O  Fernando  Pimentel  é  do  PT.  Em  que  pese  que,  na  sua
campanha  eleitoral,  suas  peças  publicitárias  tentavam  desvincular  as  bandeiras
vermelhas do PT. Pelo menos, a Beatriz Cerqueira, como educadora e presidente do
Sind-UTE, atenta, disse não. É isso que nós, da oposição, estamos dizendo neste
momento.  A Beatriz  Cerqueira  está  certa.  Esses  cargos  vão  gerar  uma despesa
enorme  e,  infelizmente,  estão  sendo  loteado  ao  bel-prazer  do  governo  do  PT.
Presidente, a orientação do nosso bloco de oposição é votar “não”, e quem sabe o
bloco independente grite aqui, de forma independente, e diga não também.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - Com todo respeito e consideração a V. Exa., deputado

Sargento Rodrigues,  não me dirigi  a  nenhum parlamentar que fez uso da tribuna
dizendo que eu estava enganando qualquer pessoa. V. Exa. me conhece há 20 anos
e há 16 anos neste Parlamento. Já fui até testemunha em processos de um ex-chefe
de  gabinete,  Sgto.  Bravo,  quando  queriam  expulsá-lo  da  polícia,  no  governo  do
PSDB, por crime de motim. Fui lá testemunhar contra o governo do PSDB e a favor
de um ex-chefe de gabinete seu.  Meu testemunho:  Estive com V.  Exa.  quando o
governo do PSDB queria expulsá-lo  da  Polícia  Militar  por  crime de motim.  Fui  lá
conversar com o Nedens Ulisses para lhe dizer que seria uma tremenda injustiça
expulsar da Polícia Militar  uma pessoa honrada, que estava lutando pelo direito à
sobrevivência.
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Não uso essa expressão “enganação”  contra ninguém. Não disse que não teria
impacto financeiro. Para criar secretaria para atender agricultor pobre tem de haver
impacto  financeiro;  para  criar  secretaria  para  fazer  reforma agrária  tem  de  haver
impacto financeiro. Por que só se pode gastar em áreas de ricos, e não dos pobres?
Temos  de  deixar  bem  claro  que  há  impacto,  mas  o  impacto  se  anula,  deputado
Sargento Rodrigues, quando se veem os cortes que o governo faz. Os artigos 49 e 50
dizem: ficam transformados cargos  já  existentes,  que estão sendo transformados,
cargos criados pelo governo anterior.  A verdade tem de ser dita.  Não são cargos
novos que o governo está criando, por isso a expressão “ficam transformados”.

Entendo que esse é o papel  da oposição,  só que,  com o colega a gente pode
criticar o governo, mas com o colega aqui dentro temos de ter toda a consideração e
todo o respeito ao nos dirigirmos a ele. Não posso lhe fazer  uma crítica pessoal,
porque estou  cumprindo meu papel  de  líder  de  governo e  tentando  cumpri-lo  da
melhor forma possível, a partir dos meus limites. Respeito qualquer companheiro que
esteja cumprindo seu papel como oposição. Entendo que impacto financeiro existe,
mas  ele  não  vai  ser  maior  com  a  atual  realidade.  Estamos  transformando  cargo
existente. É preciso haver cargos, ou vamos criar uma secretaria para fazer a reforma
agrária para apoiar a agricultura familiar e dizer: é de mentirinha, não vai haver nada.
Tem de haver uma estrutura. Outras têm. Então, quero dizer que nosso voto é “sim”, é
o voto pelas secretarias, que defendem a vida neste estado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o art. 50.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlete Magalhães

- Arnaldo Silva - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu
Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -
Geixa Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Iran  Barbosa -  Isauro  Calais  -  Ivair  Nogueira  -  João Alberto  -  João  Magalhães  -
Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos -
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Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registram “não”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - João Leite - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Sargento Rodrigues - Tito Torres.

O presidente  -  Votaram “sim”  53  deputados.  Votaram “não”  18 deputados.  Está
aprovado o art. 50. Votação do art. 73. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Eminente presidente Adalclever Lopes, a quem
cumprimento, caríssimas deputadas e caríssimos deputados que aqui acompanham
esse  importante  projeto  debatido  há  longo  tempo  e,  como  consequência,  com
votações.

Quero dizer a todas e a todos os parlamentares que o relator trouxe ao bojo do
projeto uma emenda que, com certeza, visa buscar uma solução aos designados pela
Lei nº 100. Esse caso vem se arrastando há longo tempo. Este Plenário, de 2004 a
2007,  recebeu  milhares  e  milhares  de  servidores  da  educação,  buscando
efetivamente o apoio desta Casa na aprovação da tão conhecida Lei nº 100. Após sua
aprovação,  tivemos  as  marchas  e  contramarchas,  sendo,  inclusive,  ajuizada  pelo
Ministério Público Federal ação de inconstitucionalidade, que se arrasta até hoje no
Supremo Tribunal Federal.

O relator traz, agora, essa emenda que visa, paliativamente, dar um prazo, muito
pouco oxigênio  aos  servidores até  o mês de dezembro.  Falta,  em primeiro lugar,
segurança  jurídica  da  aprovação  dessa  emenda  não  somente  pelo  fato  de  essa
questão  estar  no  Supremo,  como  também,  em  decorrência  de  determinação  de
Alberto  Pinto  Coelho,  por  meio  da  Advocacia-Geral  do  Estado,  ter  havido
apresentação de embargos de declaração, que não foram ainda decididos, buscando
a suspensão da eficácia do referido dia 1º de abril,  do qual estamos falando com
muita preocupação. De lá para cá, o governo anterior, assim como o atual, muito tem
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se preocupado e debatido, na esfera maior, que é a judicial. Tanto é verdade que o
próprio governador Pimentel esteve em Brasília. Por meio de requerimento de minha
autoria,  apresentado  na  Comissão  de  Educação,  essa  mesma  comissão  esteve
presente,  no  último  dia  5,  quando  os  jornais  noticiavam  que  era  o  dia  “D”  dos
designados.  Não  bastasse  a  situação  deles,  estamos  com  uma  situação
absolutamente preocupante: temos mais de 6 mil servidores designados nas nossas
Apaes em todo o Estado de Minas Gerais. Se forem demitidos em 1º de abril, com
certeza, as nossas Apaes fecharão.

Quero  fazer  defesa  veemente  das  Apaes,  que  com  certeza  têm  servidores
designados  com questões  que ainda não  foram resolvidas.  Não é  absolutamente
através de emenda de reforma administrativa que vamos dar o.k. para os servidores.

Temos de ter consciência dessa responsabilidade. Sabemos que temos uma PEC
em tramitação que dá segurança aos servidores de uma vez por todas. Por essas
razões, mais uma vez repito, não quero que os servidores pensem que tudo vai dar
certo,  pois  não  dará,  muito  embora  haja  boa  vontade  dos  parlamentares.  Tenho
certeza de que não devemos fazer isso, não devemos colocar em jogo o respeito, o
trabalho daqueles que estão aguardando uma decisão e boa vontade do governo e
desta Casa.

O presidente - Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.
O deputado Iran Barbosa - Senhores deputados, nobre presidente, confesso que

fiquei um pouco assustado com a leitura que a oposição fez do art. 73. Assim, quero
refazê-la  para  o  Plenário,  de  forma que todos  o  compreendam: “A administração
pública adotará providências que assegurem a continuidade do serviço público de
educação,  quando  ultimadas  as  providências  de  cumprimento  proferidas  na  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876”.

O que isso significa? Significa que isso só entra em vigor se a decisão judicial não
for prorrogada e entrar em ultimato de cumprimento. Ou seja, se o STF decidir adiar o
recurso,  como  o  governador  Pimentel  definiu,  os  servidores  ainda  manterão  as
características da Lei nº 100, até que isso seja ultimado. Aliás, esse parágrafo não
entra em vigor nesse momento.

Vamos supor outra coisa. Vamos dizer que a PEC nº 3 não fosse sensacionalista e
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realmente desse um resultado fiel e uma resolução na questão dos servidores da Lei
nº  100.  Ainda  assim,  esse  artigo  da  lei  não  entraria  em  vigor.  Porque,  se  a
inconstitucionalidade da Lei nº 100 é resolvida, esse artigo passa a ser letra morta.
Ele só entra em vigor a partir do momento em que a inconstitucionalidade for definida
e transitada em julgado, porque ainda não aconteceu. O que está sendo aprovado
neste exato momento é um seguro para os servidores que, caso isso seja ultimado,
caso a PEC nº 3 não tenha funcionamento, caso tudo dê errado, eles tenham pelo
menos o direito de permanecer até o final do ano. Acho que isso é o mínimo que esta
Casa pode oferecer aos servidores, sendo do governo ou da oposição. A PEC nº 3
não anula essa conversa, mas acho que esse seguro devemos aos funcionários que
estão no Estado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou fazer um apelo aos deputados da

oposição para que votem favoravelmente a esse artigo, além de nós, da situação, que
já votaremos. Quanto à Lei nº 100 - não quero dizer de quem é a culpa, embora todos
tenhamos consciência de que foi enviada pelo governador Aécio Neves -, o Supremo
a julgou inconstitucional. Sem entrar no passado, o Supremo definiu que agora, dia
31  -  está  chegando,  é  semana  que  vem  -,  termina  o  prazo  para  que  todos  os
trabalhadores que estão nessa situação percam o vínculo com o Estado.

Se  eles  perderem o  vínculo,  o  Estado terá  de  abrir  a  designação  de  todos  os
servidores  da  educação.  Em  suma,  todos  serão mandados  embora,  e  o  governo
abrirá novo processo de designação. Geralmente, quando se abre novo processo de
designação,  é  designado quem  está  na  frente  no  concurso.  Significa  que  muitos
trabalhadores da Lei nº 100 perderão o emprego, ficarão sem direito nenhum. Quem
votar  que não quer  consertar  isso,  pelo menos deixando esses trabalhadores até
dezembro, estará votando e permitindo sua demissão. Creio que não querem isso os
deputados da oposição. Não sei se estão compreendendo equivocadamente ou se
estão torcendo para o quanto pior melhor.  “Deixe, demita, depois falaremos que a
culpa é do PT.” Pode ser um bom discurso, mas não será solução. O que estamos
propondo  é  que  esses  trabalhadores  tenham  uma  designação  temporária,  como
permite a lei, até dezembro. E que nesse período, é óbvio, a previdência, o tempo de
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serviço,  etc.  contem  em  favor  deles.  E  que  tenhamos,  durante  esse  período,
deputado  Bosco,  uma transição para  esses  servidores  que  não  seja  a  demissão
imediata. É isso.

Acho desumano com os trabalhadores da Lei nº 100 fingir que eles serão efetivados
com a PEC nº  3,  sabendo que isso não ocorrerá,  e ao mesmo tempo permitir  a
demissão  deles.  Digo  que  isso  é  desumano.  Pediria  que  nenhuma deputada  ou
deputado  fizesse  isso,  porque todos  sabem  que  até  o  dia  31  a  situação desses
trabalhadores não será resolvida, nem nunca será, com emendas ou com PEC que
os efetive sem concurso público. Fazer esse tipo de demagogia, vá lá. Agora, fazer a
demagogia e ainda votar  pela demissão dos servidores, não, presidente.  Por isso
peço que votem “sim” a essa emenda que apresentamos. Obrigado.

O presidente - Em votação, o art. 73.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

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 - Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Geixa
Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Iran
Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Magalhães - Leandro
Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário
Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto
Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

- Registram “não”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Bonifácio Mourão - Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ione
Pinheiro - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Sargento
Rodrigues - Tito Torres.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 53 deputados. Votaram “não” 15
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deputados.  Está  aprovado  o  art.  73.  Votação  do  art.  74.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - A Rosinha, uma grande amiga de muitos anos que trabalha
no Atlético, ligou-me agora e me fez um pedido: “João Leite, não deixe 79 mil pessoas
irem  para  as  ruas”.  Essas  duas  emendas  são  uma  verdadeira  embromação.  A
Emenda nº 74 repete o óbvio: para se garantir a nomeação dos concursados, é tão
cruel que direciona para a vaga da pessoa da Lei nº 100. Imagine, vai arrancar a
pessoa que está na escola, pois, assim que esse concursado chegar, a pessoa terá
de sair imediatamente. Ela será designada pela Emenda nº 73, e pela Emenda nº 74 -
a crueldade é tão grande que irá retirar a pessoa.

Gente,  o  Estado  precisa  de  todos  os  concursos  que  serão  feitos,  precisa  das
pessoas da Lei  nº  100.  A maldade é tão grande,  o mal é tão grande que 79 mil
pessoas, deputado Duarte Bechir, no dia 1º de abril, se não votarmos a PEC nº 3, vão
amanhecer na rua. Não adianta esse blá-blá-blá aqui. Vocês que estão votando, não;
vocês que estão tirando oportunidade, não. Estamos desde o ano passado tentando
dar um fôlego para essas pessoas, que é o direito à aposentadoria. Parece que isso
aconteceu  só  em  Minas  Gerais.  Veio  uma  delegação  do  Acre  em  que  só  tinha
deputado do PT pedindo para Minas Gerais fortalecer para fazer passar a PEC em
Brasília.  Em São Paulo, são 200 mil servidores nessa situação. O Sr. Dias Toffoli,
advogado do PT, foi lá, pinçou em milésimo lugar Minas Gerais para atingir - nem
queria lembrar esse nome, mas eles ficam doidos, gostam tanto do mais querido - o
senador Aécio Neves. Toda hora citam o nome dele. Para atingir o mais querido foram
lá  e  puxaram  a  PEC  e  a  colocaram  com  uma  ação  de  inconstitucionalidade.  E
pensam que atingiram o mais querido Aécio Neves? Não, atingiram o mais pobre em
Minas Gerais.

Farei  isso,  sim.  Estou  dizendo  aos  professores  que  me  ligaram  e  estão  me
acompanhando que vamos dar os nomes daqueles que colocaram esses servidores
na rua. Quero chamar a todos da oposição, fiquemos firmes. Não!  Não para essa
embromação que vai colocar no dia 1º de abril  79 mil pessoas na rua - grávidas,
quem  estiver  com  licença-maternidade,  com  licença-médica  etc.  Doutor  Arlen
Santiago, o PT vai colocar na rua, o Sr. Pimentel, do PT, vai colocar na rua. E não
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adianta esse joguinho, a oposição votou “não” para a designação, vamos votar “não”,
mesmo. Vamos mostrar quem votou favoravelmente para colocar esses trabalhadores
nas ruas.

Encerramento
O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 8/2015*

Belo Horizonte, 10 de março de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência,

a retirada e a consequente devolução da Mensagem nº 2, de 5 de janeiro de 2015,
referente  a  projeto  de  lei nº  5.707,  de  2015,  de  minha  autoria, que  extingue  a
Ouvidoria-Geral do Estado - OGE -, criada pela Lei nº 15.298, de 6 de agosto de
2004.

A retirada do referido Projeto de Lei fundamenta-se em critérios de oportunidade e
interesse público.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”
Ciente. Anexar ao Projeto de Lei nº 5.707/2015.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 3/2015
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem nº 3/2015, publicada no Diário do Legislativo de 5/2/2015, o

governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art.  62, XXIII,  “d”,  da
Constituição do Estado, a indicação de Roberto do Nascimento Rodrigues para o
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cargo de presidente da Fundação João Pinheiro - FJP.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro é uma instituição de pesquisa e ensino

vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Fonte
de conhecimento e informações para o desenvolvimento do Estado e do País, tem
como característica a contínua inovação na produção de estatísticas e na criação de
indicadores econômicos, financeiros, demográficos e sociais.

Referência nacional em seu campo de atuação, a Fundação João Pinheiro presta
serviços a  instituições federais,  estaduais  e  municipais,  empresas  e organizações
privadas,  universidades,  institutos  de  pesquisa,  organismos  internacionais  e
entidades representativas de diversos segmentos sociais.

Suas  atividades  abrangem  estudos  básicos  para  conhecimento  da  realidade
econômica e social  do Estado e suas regiões;  planejamento regional,  municipal  e
metropolitano;  elaboração de projetos  e estratégias  de  desenvolvimento  setorial  e
regional;  proposição,  análise  e  avaliação  de  políticas  públicas;  apoio  ao
desenvolvimento organizacional e institucional público e privado; pesquisas e projetos
relacionados com a preservação da memória e do patrimônio histórico e cultural e
atividades de extensão e apoio ao desenvolvimento dos municípios.

Um  dos  destaques  da  FJP é  a  Escola  de  Governo  Professor  Paulo  Neves  de
Carvalho, instituição de ensino superior credenciada junto ao Ministério da Educação
e ao Conselho  Estadual  de  Educação.  A Escola  de  Governo oferece o Curso de
Graduação  em  Administração  Pública  -  CSAP  -,  cursos  de  capacitação,
especialização lato sensu e mestrado em administração pública.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
1º do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que
respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja presidência foi
indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.
Esta comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios
da fundação.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Roberto  do
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Nascimento Rodrigues para a Presidência da Fundação João Pinheiro.
Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Isauro Calais, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Durval Ângelo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.706/2015, de autoria do governador do Estado, que altera a

Lei  Delegada nº  179,  de 1º  de  janeiro de 2011,  que dispõe sobre  a  organização
básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e dá
outras  providências,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma do  Substitutivo  nº  2,
destacada e rejeitada a nova redação do art. 11 da Lei Delegada nº 180, de 20 de
janeiro de 2011, constante no art. 6º do substitutivo.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015
Altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado,  e a Lei  Delegada nº 180,  de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I, XIII, XV, XVIII e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
mesmo artigo os seguintes incisos XX a XXIII:

“Art. 5º - (…)
I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) Subsecretaria de Agronegócio;
b) Subsecretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável;
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(...)
XIII - Secretaria de Estado de Governo:
a) Subsecretaria de Assuntos Municipais;
b) Subsecretaria de Comunicação Social;
c) Subsecretaria de Assuntos Parlamentares;
(...)
XV - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
a) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
b) Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental;
c)  Subsecretaria  de  Tecnologia  e  Modernização de Políticas  de  Atendimento  ao

Cidadão;
d) Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio;
e) Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa;
(...)
XVIII - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
a) Subsecretaria de Infraestrutura;
b) Subsecretaria de Regulação de Transportes;
c) Subsecretaria de Projetos;
XIX - Secretaria de Estado de Turismo;
XX - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário:
a) Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária;
b) Subsecretaria de Agricultura Familiar;
XXI - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania:
a) Subsecretaria de Participação Social;
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
c) Subsecretaria de Juventude;
d) Subsecretaria de Mulheres;
e) Subsecretaria de Igualdade Racial;
XXII - Secretaria de Estado de Esportes;
XXIII - Secretaria de Estado de Recursos Humanos:
a) Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos;
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b) Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor.”.
Art. 2º - Os incisos VI e XIX do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo os seguintes
incisos XX a XXIII:

“Art. 6º - (…)
VI - Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;
(…)
XIX - Secretário de Estado de Turismo;
XX - Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário;
XXI - Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;
XXII - Secretário de Estado de Esportes;
XXIII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.”.
Art. 3º - O inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 11 - (…)
II - subordinado à Secretaria de Estado de Governo: Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília;”.
Art. 4º - Os incisos V e XVI do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados,  ao  inciso  XII  do  mesmo
artigo, a seguinte alínea “e”, e ao caput, o seguinte inciso XVII:

“Art. 12 - (…)
V - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas Gerais: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene;

(...)
XII - (...)
e) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;
(...)
XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de Turismo:  Companhia  Mineira  de  Promoções  -

Prominas;
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XVII - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário: Fundação Rural Mineira
- Ruralminas.”.

Art.  5º  -  As  Assessorias  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação  das  secretarias  de
Estado,  dos  órgãos  autônomos,  das  fundações  e  das  autarquias,  subordinadas
tecnicamente à Subsecretaria  de  Gestão da Estratégia Governamental,  passam a
denominar-se Assessoria de Planejamento - Asplan.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, fica substituída, no texto da
Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, a expressão “Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação” pela expressão “Assessoria de Planejamento”.

Art. 6º - Os arts. 8º a 10 e 12 a 14 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - As ações de coordenação do planejamento e da gestão do governo do
Estado  serão  exercidas  pelo  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  -
CPGE - e pela Câmara de Orçamento e Finanças -  COF -, previstos, nos termos
desta lei delegada, como instâncias consultivas e deliberativas das políticas públicas
de planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma integrada, com o objetivo
de garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a efetividade das
ações governamentais.

Art.  9º  -  O Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica  tem por  finalidade
coordenar  e  integrar  as  decisões  estratégicas  de  governo  e  deliberar  sobre  a
ampliação ou a redução das despesas na implementação das políticas públicas pelos
órgãos e entidades do Estado.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações do Colegiado de Planejamento
e Gestão Estratégica serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  O  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  tem  a  seguinte
composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;
II - Secretário de Estado de Governo;
III - Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;
IV - Secretário de Estado de Fazenda;
V - Controlador-Geral do Estado;
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VI - Advogado-Geral do Estado;
VII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  do  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  será
exercida pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio
de 2001, o órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle das
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado, na qualidade de patrocinador de plano de previdência
complementar, é o Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.

Parágrafo  único  -  Compete  às  entidades  vinculadas  ao  Estado  encaminhar  à
Secretaria de Estado de Fazenda, para avaliação prévia do Colegiado, com parecer
conclusivo  da  respectiva  diretoria,  as  alterações  nos  estatutos  das  entidades  de
previdência  complementar  patrocinadas  e  nos  regulamentos  dos  planos  de
benefícios, bem como em qualquer contrato ou convênio que implique obrigação de
natureza financeira.

(...)
Art. 12 - Compete à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais:
I -  opinar sobre propostas a serem submetidas ao Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica;
II - orientar atuações conjuntas, tendo em vista a melhoria da gestão e a otimização

de gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo
Estado;

III - propor diretrizes e estratégias de atuação da Secretaria de Estado de Fazenda
no que se refere à participação acionária do Estado nas empresas estatais;

IV - cumprir as deliberações do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.
§ 1º - No exercício de suas competências, a Câmara de Coordenação de Empresas

Estatais  proporá  diretrizes  e  estratégias  relacionadas  à  participação  acionária  do
Estado nas empresas estatais, com vistas:

I - à observância dos interesses do Estado como acionista;
II  -  à  promoção  da eficiência  na  gestão  e  à  adoção  das  melhores  práticas  de

governança corporativa;
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III - à expectativa de retorno do capital investido pelo Estado;
IV - à sistematização das informações consignadas nos relatórios da administração

e demonstrações contábeis e financeiras das empresas estatais.
§ 2º - Sem prejuízo das diretrizes deliberadas pelo Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica, a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais fará constar
das  suas  orientações  e  manifestações,  se  constatados,  os  riscos  fiscais,  seus
impactos  orçamentários  e  financeiros  de  curto  e  médio  prazos  e  sugestões  de
tratamento.

Art. 13 - A Câmara de Orçamento e Finanças tem por objetivo apoiar o Governador
na  condução  da  política  orçamentário-financeira  estadual  e  deliberar  sobre  sua
execução.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações da Câmara de Orçamento e
Finanças serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  A  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  funcionará  sob  a  supervisão  da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda e tem a seguinte composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidirá;
II - Secretário de Estado de Fazenda;
III - Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão;
IV - Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  será  exercida  pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 14 - Poderão ser instituídos, no âmbito do Colegiado de Planejamento e Gestão
Estratégica  e  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças,  outros  comitês  para  o
desenvolvimento de estudos e assessoramento técnico específicos.”.

Art. 7º - O art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
-, a que se refere o inciso I do art.  5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por
finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar
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e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao
desenvolvimento  do  agronegócio,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do
meio  rural,  à  gestão  de  qualidade,  ao  transporte,  ao  armazenamento,  à
comercialização  e  à  distribuição  de  produtos  e  à  política  agrária  do  Estado,
competindo-lhe:

I - formular, coordenar e implementar a política estadual de agricultura, pecuária e
abastecimento,  bem como coordenar e supervisionar sua execução nas entidades
que integram sua área de competência;

II  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento  sustentável  do  agronegócio  no  Estado,  bem  como coordenar  e
executar, direta, supletivamente ou em cooperação com outras instituições públicas
ou privadas, políticas de desenvolvimento sustentável para a produção de bens e
serviços relativos à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à aquicultura, à apicultura, à
agroindustrialização, à energia de biomassa e correlatos;

III  -  formular,  coordenar,  implementar,  no âmbito da política agrícola estadual,  a
política  estadual  de  florestas  plantadas  com  finalidade  econômica,  de  espécies
nativas ou exóticas, excluídas as florestas vinculadas à reposição florestal, bem como
promover,  coordenar,  supervisionar,  disciplinar,  fomentar  e  executar,  direta,
supletivamente ou em cooperação com instituições públicas ou privadas,  projetos,
programas e ações que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de base
florestal;

IV -  formular  planos e programas em sua área de competência,  observando as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

V - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrícola do governo
federal;

VI - formular, coordenar e implementar políticas públicas voltadas para a promoção
da  gestão  integrada  do  sistema  de  abastecimento  e  comercialização,  visando  à
regularidade na produção, no abastecimento, na distribuição e na comercialização de
alimentos;
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VII - promover, coordenar, supervisionar, regular e executar, direta, supletivamente
ou  em  articulação  com  outras  instituições  públicas  ou  privadas,  a  gestão
administrativa, financeira, contábil e operacional das unidades de Mercado Livre do
Produtor  -  MLP  -  e  das  demais  áreas  pertencentes  ao  Estado,  localizadas  nas
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasaminas -, discriminadas na Lei nº
12.422, de 27 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 40.963, de 22 de março de
2000, bem como gerir as receitas diretamente por elas arrecadadas;

VIII  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica e ambiental das propriedades rurais, com foco na sustentabilidade e
na retribuição por serviços ambientais prestados, bem como formular, coordenar e
executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com  instituições  públicas  ou
privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a  adequação  dessas
propriedades;

IX - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal;

X - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou em
cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do setor
do agronegócio;

XI  -  promover  e  incentivar  estudos  socioeconômicos  e  ambientais,  pesquisas  e
experimentos com vistas ao desenvolvimento do agronegócio;

XII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural, em articulação com outros órgãos e entidades;

XIII - realizar análise de conjuntura econômica do agronegócio, bem como organizar
e manter atualizado um banco de dados do setor;

XIV - incentivar e fomentar a modernização do setor rural;
XV - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural;
XVI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do agronegócio;
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XVII  -  realizar  o  zoneamento  agrícola  do  Estado,  no  que  diz  respeito  ao
agronegócio, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e
federal;

XVIII - formular,  implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada,
com  foco  no  agronegócio,  como instrumento  de  planejamento  e  apoio  às  ações
governamentais para a dinamização e expansão da agricultura irrigada no Estado,
respeitadas  as  diretrizes  da  política  agrícola  estadual  e  do  Plano  Estadual  de
Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos, observadas
as vocações e peculiaridades regionais;

XIX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra  no
agronegócio, contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis,
observada a diretriz governamental;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - exercer atividades correlatas.
Parágrafo único - A execução da competência de que trata o inciso III deste artigo

dar-se-á de maneira articulada e compartilhada com os demais órgãos e entidades da
administração  pública  estadual,  em  especial  com  o  Sistema  Estadual  de  Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema.”.

Art. 8º - Os incisos VIII e IX do art. 75 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 75 - (...)
VIII - Subsecretaria de Agronegócio:
a) Superintendência de Política e Economia Agrícola;
b) Superintendência de Interlocução e Agroindústria;
IX - Subsecretaria do Desenvolvimento Rural Sustentável:
a) Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário;
b) Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental.”.
Art. 9º - A alínea “g” do inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 119 - (…)
III - (...)
g) Diretoria de Radiodifusão e Telecomunicações;”.
Art. 10 - Ficam acrescentados ao  caput do art. 157 da Lei Delegada nº 180, de

2011, os seguintes incisos XVII e XVIII:
“Art. 157 - (…)
XVII  -  promover  a  discriminação  e  a  arrecadação  de  terras  devolutas  urbanas,

realizar a sua gestão e administrar as terras arrecadadas até que recebam destinação
específica;

XVIII  -  organizar,  implantar  e  coordenar  a  manutenção  do  cadastro  urbano  do
Estado,  bem  como identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária.”.

Art. 11 - O caput do art. 168 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -,
a que se refere o inciso IX do art.  5º  da Lei  Delegada nº 179, de 2011,  tem por
finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do
Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de
ações relativas à assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento
de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento
das políticas públicas de trabalho e emprego, competindo-lhe:”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao caput do art. 195 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o
seguinte inciso XVII, passando o inciso XVII a vigorar como XVIII:

“Art. 195 - (...)
XVII  -  coordenar  e  estruturar  os  Fóruns  Regionais  de  Governo,  observadas  as

determinações legais;”.
Art.  13  -  O art.  196  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
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II - Assessoria de Planejamento;
III - Assessoria de Comunicação Social;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Projetos;
b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;
c) Superintendência Central de Convênios e Parcerias;
d) Núcleo de Informações Municipais;
VII - Subsecretaria de Comunicação Social:
a) Assessoria de Gestão da Comunicação;
b) Núcleo de Auditoria Setorial;
c) Superintendência Central de Publicidade;
d) Superintendência Central de Imprensa;
e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;
VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
a) Superintendência de Apoio aos Fóruns Regionais de Governo;
b) Superintendência de Diálogo Social, Articulação e Mídias;
IX - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares:
a) Superintendência de Acompanhamento e Controle Legislativo;
b) Superintendência de Articulação Legislativa.”.
Art. 14 - O caput do art. 211 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 211 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a que se

refere o inciso XV do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade
coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas visando ao
desenvolvimento  econômico,  social  e  institucional  do  Estado e  propor  e  executar
políticas  públicas de  orçamento,  recursos  logísticos  e  tecnologia  da  informação e
comunicação e modernização administrativa, bem como exercer a coordenação geral
das ações de governo e a gestão da estratégia governamental, competindo- lhe:”.

Art.  15  -  O art.  212  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a
seguinte redação:
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“Art.  212  -  A Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  tem  a  seguinte
estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídico-Administrativa;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Coordenação Especial de Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação;
VII - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento:
a) Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária;
b) Superintendência Central de Captação e Monitoramento de Recursos;
VIII - Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental:
a) Núcleo Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas;
b) Núcleo Central de Modernização Institucional e Apoio ao Desenvolvimento de

Projetos;
c) Núcleo Central de Parcerias Governamentais;
IX - Subsecretaria de Tecnologia e Modernização de Políticas de Atendimento ao

Cidadão:
a) Núcleo Central dos Canais de Atendimento Eletrônico;
b) Núcleo Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado - UAI;
c) Núcleo Central de Modernização e Desenvolvimento de Políticas de Atendimento

ao Cidadão;
d) Núcleo Central de Políticas de Telecomunicações;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
XI - Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio:
a) Coordenadoria Jurídica;
b) Coordenadoria de Normatização;
c) Coordenadoria de Auditoria;
d) Superintendência de Tecnologia e Processos;
e) Superintendência de Compras;
f) Superintendência de Patrimônio;
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g) Superintendência de Serviços;
h) Superintendência de Execução de Despesas;
XII - Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa:
a) Superintendência de Humanização do Ambiente Ocupacional;
b) Superintendência de Manutenção e Logística;
c) Superintendência de Suprimentos e Serviços.
§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, subordinam-se ao Núcleo Central de

Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, e têm sede nos municípios definidos
em decreto.

§ 2º - As Assessorias de Planejamento ou unidades que possuem competências
correlatas,  integrantes  das  estruturas  orgânicas  das  secretarias  de  Estado,  dos
órgãos autônomos, das fundações e das autarquias são unidades de execução da
Subsecretaria  de  Coordenação  da  Ação  Governamental,  à  qual  se  subordinam
tecnicamente.”.

Art. 16 - Fica acrescentada ao inciso II do art. 214 da Lei Delegada nº 180, de 2011,
a seguinte alínea “c”, passando a alínea “c” a vigorar como “d”:

“Art. 214 - (…)
II - (...)
c) o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.
Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo XVIII da Lei Delegada nº 180, de 2011, a

seguinte Seção III, constituída pelos arts. 221-A e 221-B:
“CAPÍTULO XVIII

DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
(...)

Seção III
Do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais

Art.  221-A -  O Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de Minas Gerais  -
Detel-MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179,
de  2011,  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de
telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
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competindo-lhe elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à repetição
e à retransmissão de sinais de televisão.

Art. 221-B - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Direção Superior: Diretor-Geral;
II - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Diretoria de Manutenção.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio

logístico e operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.
Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 244 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XI:
“Art. 244 - (...)
XI - Subsecretaria de Projetos:
a) Superintendência de Projetos de Edificações;
b) Superintendência de Projetos de Infraestrutura.”.
Art. 19 - O Capítulo XXII da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a denominar-se:

“Da Secretaria de Estado de Turismo”.
Art. 20 - Os arts. 253 a 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, a que se refere o inciso XIX

do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar e
fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria
da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a
divulgação do potencial turístico do Estado, competindo-lhe:

I - propor e coordenar a política estadual de turismo, o Plano Mineiro de Turismo e
os demais  planos,  programas e  projetos  relacionados  ao apoio e ao incentivo  ao
turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
III  -  implementar  a  política  estadual  de  turismo,  em  articulação  com  órgãos  e

entidades das esferas de governo federal, estadual e municipal;
IV - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;
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V - promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira,  em
articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;
VII  -  propor  normas  visando ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;
VIII - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;
IX  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  projetos  específicos  para  implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o
turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou
áreas assemelhadas;

X - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo;
XI - exercer atividades correlatas.
Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo:
I - por subordinação administrativa: o Conselho Estadual do Turismo;
II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.
Art.  255 -  A Secretaria de Estado de Turismo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria de Planejamento;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Superintendência de Políticas de Turismo;
VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.
Art.  256  -  A Secretaria  de  Estado  de  Turismo  é  o  órgão  gestor  do  Fundo  de

Assistência ao Turismo - Fastur.”.
Art. 21 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIII, constituído pelos arts. 256-A, 256-B, 256-C, 256-D e 256-E:
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“CAPÍTULO XXIII
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 256-A - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - Seda -, a que se
refere o inciso XX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, em consonância com a
política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  e  com  a  política  estadual  de
desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, tem por finalidade planejar,
promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar e avaliar as ações
setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento e ao desenvolvimento do espaço
rural  e  da  agricultura  familiar,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
desenvolvimento sustentável do meio rural, à gestão de qualidade, ao transporte, ao
armazenamento, à comercialização e à distribuição de produtos e à política agrária e
fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

I  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, bem como coordenar e executar,
direta,  supletivamente  ou  em  cooperação  com  outras  instituições  públicas  ou
privadas, ações que propiciem o fortalecimento e o fomento das organizações e dos
empreendimentos rurais familiares para a produção de bens e serviços, observados
os princípios da segurança alimentar;

II  -  formular  planos  e  programas  em sua área  de  competência,  observadas  as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

III - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrária do governo
federal;

IV  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica  e  ambiental  das  propriedades  rurais  familiares,  com  foco  na
sustentabilidade  e  na  retribuição  por  serviços  ambientais  prestados,  bem  como
formular,  coordenar  e  executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com
instituições  públicas  ou  privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a
adequação dessas propriedades;

V - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
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produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal, nas propriedades rurais familiares;

VI - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou
em cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do
setor agrícola familiar;

VII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural familiar, em articulação com outros órgãos e entidades;

VIII -  realizar análise de conjuntura econômica da agricultura familiar, bem como
organizar e manter atualizado um banco de dados do setor;

IX - incentivar e fomentar a modernização do setor rural familiar;
X - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural familiar;
XI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do meio rural familiar;

XII - realizar o zoneamento agrícola do Estado, no que diz respeito à agricultura
familiar, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e federal;

XIII - formular, implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada, com
foco no espaço rural e na agricultura familiar, como instrumento de planejamento e
apoio  às  ações governamentais  para a  dinamização e a  expansão  da  agricultura
irrigada no Estado, respeitadas as diretrizes da política agrícola estadual e do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos,
observadas as vocações e peculiaridades regionais;

XIV - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra no meio
rural,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,
observada a diretriz governamental;

XV - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com
os da União, dos municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária
rural e da reforma agrária;

XVI - formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural,
com ações dirigidas à agricultura familiar,  aos assentados da reforma agrária,  aos
pescadores,  aos  extrativistas,  às  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  às
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agroindústrias familiares e às cooperativas rurais e urbanas;
XVII - promover o desenvolvimento rural, com foco na elevação da qualidade de

vida, na produção de alimentos de qualidade e na soberania alimentar e com base na
compreensão do meio rural como um modo de vida para além da produção e dos
negócios;

XVIII  -  fortalecer  as  cadeias  produtivas  das  economias  de  base  familiar  e
cooperativa,  conjugando  melhoria  de  renda,  qualificação  tecnológica  e
sustentabilidade social e ambiental;

XIX - executar a política agrária do Estado, de acordo com o programa estadual de
reforma agrária;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito
fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXII - desenvolver ou fomentar ações de apoio voltadas para a consolidação dos
projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;

XXIII - promover e incentivar estudos socioeconômicos e ambientais, pesquisas e
experimentos com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar;

XXIV - exercer atividades correlatas.
Art.  256-B - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário tem a seguinte

estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária:
a) Superintendência de Ação Discriminatória e Arrecadação de Terras;
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b) Superintendência de Crédito Fundiário e Regularização Fundiária Rural;
VIII - Subsecretaria de Agricultura Familiar:
a) Superintendência de Apoio à Produção Sustentável;
b) Superintendência de Infraestrutura Rural;
c) Superintendência de Acesso a Mercados e Comercialização;
d) Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
Art.  256-C  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Agrário:
I - por subordinação administrativa, os seguintes órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor Pró-Pequi;
b) Colegiado Gestor do PAA Familiar;
c) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf-MG;
d) Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais - CEPCT-MG;
II - por vinculação: Fundação Rural Mineira - Ruralminas.

Seção I
Da Fundação Rural Mineira

Art. 256-D - A Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, a que se refere o inciso XVII
do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver,
dirigir, coordenar, fiscalizar e executar projetos de logística de infraestrutura rural e de
engenharia,  com vistas  ao  desenvolvimento  social  e  econômico do meio  rural  no
Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Agrário, competindo-lhe:

I  -  gerir  planos,  programas  e  projetos  de  infraestrutura  rural  e  de  engenharia
agrícola e hidroagrícola, abrangendo ainda:

a) a construção e a recuperação de estradas vicinais;
b) a recuperação de áreas degradadas;
c) o desassoreamento de cursos fluviais;
d) a construção e a recuperação de barramentos de água;
e) a implantação de poços artesianos;
f) a eletrificação e o saneamento do meio rural;
g) a construção e a implantação de tanques de piscicultura;
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h) a operação e a manutenção de barragens de perenização;
i)  a  construção  e  a  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  ao

desenvolvimento do meio rural e de sua atividade agrícola;
II - incentivar e apoiar programas de desenvolvimento social e econômico do meio

rural, observada a orientação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;
III - executar serviços de motomecanização e de engenharia agrícola;
IV  -  manter  intercâmbio  com  instituição  pública  ou  privada,  nacional  ou

internacional, a fim de obter cooperação técnica, científica e financeira;
V - planejar, coordenar, fiscalizar e executar programas de desenvolvimento rural no

âmbito estadual, em articulação com outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI  -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e executar  projeto público  de  irrigação e

drenagem, no âmbito da administração pública estadual;
VII - propugnar pela preservação dos princípios da legislação ambiental;
VIII - administrar, diretamente ou por meio de terceiros, e fiscalizar o funcionamento

do sistema de irrigação do  complexo  do  Projeto  Jaíba,  segundo as diretrizes  da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar
sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas
provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,
bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;
XII - exercer atividades correlatas.
Art. 256-E - A Ruralminas tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Conselho Curador;
II - Direção Superior: Presidente;
III- Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
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d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Diretoria Técnica;
g) Escritórios Regionais.
Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de sete unidades, terão sua

subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.
Art. 22 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIV, constituído pelos arts. 256-F, 256-G, 256-H e 256-I:
“CAPÍTULO XXIV

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL
E CIDADANIA

Art.  256-F -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos, Participação Social  e
Cidadania - Sedpac -, a que se refere o inciso XXI do art. 5º da Lei Delegada nº 179,
de 2011, tem por finalidade planejar,  dirigir,  executar,  controlar  e avaliar  as ações
setoriais a cargo do Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da
população,  por  meio  de  ações  relativas  à  garantia  e  à  promoção  dos  direitos
humanos, competindo-lhe:

I - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de
atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,
executar,  de  forma  direta  ou  indireta,  as  ações  relativas  à  igualdade  racial,  à
diversidade sexual e aos direitos:

a) da criança e do adolescente;
b) do idoso;
c) da mulher;
d) da pessoa com deficiência;
e) de outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção

e proteção de direitos;
II -  promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na
Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja
signatário;
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III  -  manter  atividades  de pesquisa  e  acompanhamento  de  cenários  de  direitos
humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IV - promover ações que visem a estimular o desenvolvimento do associativismo e
do  voluntariado  jovem,  bem  como apoiar  a  relação  do  Estado  com  associações
juvenis e entidades equiparadas e segmentos da juventude;

V - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais
esferas de governo e com a sociedade civil;

VI - promover ações de capacitação e desenvolvimento do jovem, em perspectiva
individual e coletiva, que estimulem o surgimento de lideranças jovens em diversos
segmentos, como o político, o educacional, o artístico e o esportivo;

VII - promover, em articulação com órgãos e entidades com atividades correlatas, o
acesso de jovens a bens públicos, equipamentos esportivos, educacionais e culturais
e  a  atividades  que  favoreçam  o  desenvolvimento  e  a  utilização  de  aptidões
profissionais e sociais, a fim de contribuir para a construção da consciência e para a
prática cívica pelo jovem;

VIII - promover a realização de estudos, debates, conferências e pesquisas sobre a
realidade e a situação do jovem mineiro, a fim de contribuir para a elaboração de
propostas  de  políticas  públicas  que  visem  a  assegurar  e  ampliar  os  direitos  da
juventude;

IX - formular, coordenar e monitorar as políticas públicas de pesquisa, promoção,
garantia, proteção e restauração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do
exercício da cidadania e da participação social;

X - desenvolver ações intersetoriais e transversais de integração e articulação com
as  secretarias  de  Estado  e  com  organismos  governamentais,  primando  pela
indivisibilidade e pela interdependência dos direitos humanos;

XI - exercer atividades correlatas.
Art.  256-G - A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania possui a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
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IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Subsecretaria de Participação Social:
a) Superintendência de Prevenção e Mediação de Conflitos;
b) Superintendência de Informação e Monitoramento Digital;
VII - Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos:
a) Superintendência de Promoção de Direitos Humanos;
b)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;
c) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepca;
d) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;
e) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;
VIII - Subsecretaria de Juventude:
a) Superintendência de Intersetorialidade;
b) Superintendência de Articulação;
IX - Subsecretaria de Mulheres:
a)  Superintendência  de  Políticas  do  Trabalho  e  Autonomia  Econômica  e  de

Articulação Institucional;
b) Superintendência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;
X - Subsecretaria de Igualdade Racial:
a) Superintendência de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional;
b) Superintendência das Comunidades Tradicionais;
XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
Art. 256-H - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania, por subordinação administrativa:
I - o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;
II - o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;
III - o Conselho Estadual da Mulher - CEM;
IV - o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca;
V - o Conselho Estadual de Direitos Difusos - Cedif;
VI - o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;
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VII - o Conselho Estadual do Idoso - CEI;
VIII - o Conselho Estadual da Juventude;
IX  -  o  Comitê  Gestor  Estadual  para  a  Criança  e  o  Adolescente  do  Semiárido

Mineiro;
X - a Comissão da Verdade em Minas Gerais.
Art.  256-I  -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania participa da gestão dos fundos a seguir mencionados como órgão gestor e
integrante do grupo coordenador:

I - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif;
II - Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;
III - Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.”.
Art. 23 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXV, constituído pelos arts. 256-J, 256-K e 256-L:
“CAPÍTULO XXV

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Art. 256-J - A Secretaria de Estado de Esportes - Seesp -, a que se refere o inciso

XXII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, dirigir,
executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao
desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,
competindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as
ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

II - articular-se com o governo federal, os governos municipais, os órgãos estaduais,
o terceiro setor e o setor privado, objetivando a promoção da intersetorialidade das
ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da prática esportiva e do
lazer;

III - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que
visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

IV -  garantir  o  acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos
territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios
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legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados
para a aferição da eficiência de sua atuação;

V - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes
nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os
objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

VI - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados a
atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados
para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

VII  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória
esportiva no Estado;

VIII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, estimulando sua criação
em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos setoriais, a
fim  de  ampliar  a  cooperação  mútua  e  estabelecer  estratégias  comuns  de
implementação de políticas públicas;

IX - exercer atividades correlatas.
Art. 256-K - A Secretaria de Estado de Esportes tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Programas Esportivos;
VII - Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;
VIII - Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
X - Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos.
Art. 256-L - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Esportes, por

subordinação administrativa, o Conselho Estadual de Desportos.”.
Art. 24 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXVI, constituído pelos arts. 256-M, 256-N, 256-O, 256-P e 256-Q:



888
____________________________________________________________________________

“CAPÍTULO XXVI
DA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 256-M - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos - Serh -, a que se refere
o inciso XXIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade coordenar
a formulação, a execução, a avaliação, a orientação técnica e o controle, assim como
a execução de atividades,  em nível  central,  de  políticas  públicas  voltadas  para a
gestão  de  recursos  humanos  de  órgãos  e  entidades  da  administração  direta,
autárquica e fundacional, competindo-lhe:

I - estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos direcionadas para o
recrutamento e a seleção, o treinamento e o desenvolvimento, a qualidade de vida no
trabalho, a valorização do servidor público e o monitoramento de ações de recursos
humanos,  assim  como  orientar,  coordenar,  acompanhar  e  supervisionar  sua
implementação;

II  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de perícia médica, bem como gerir a política de
saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;

III  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da
administração pública do Poder Executivo;

IV - executar serviços de recursos humanos, buscando garantir a correta evolução
da  vida  funcional  e  do  pagamento  do  servidor  público  da  administração  direta,
autárquica e fundacional;

V  -  formular,  propor,  planejar  e  coordenar  a  ação  governamental  de  recursos
humanos,  mediante  a  elaboração,  o  acompanhamento  e  o  controle  de  planos,
programas e projetos globais e regionais e a proposição de diretrizes para o bom
funcionamento  das  unidades  setoriais  de  recursos  humanos,  colaborando  para  a
execução do planejamento estratégico do governo, por meio do fomento de ações de
gestão de pessoas;

VI -  coordenar, supervisionar e executar as atividades correlatas à prestação de
serviços de recursos humanos nas regionais de atendimento ao servidor público do
Poder Executivo do Estado;
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VII  -  conduzir  o  processo de negociação entre  o governo e  representantes dos
servidores públicos civis e militares, subsidiando as decisões governamentais;

VIII - propor, executar e acompanhar a implementação de procedimentos e rotinas
de  recursos  humanos,  instituindo  processos  organizacionais  sustentáveis  que
busquem a simplificação da relação do Estado com os servidores;

IX - coordenar as atividades de natureza técnica para subsidiar análises referentes
aos processos de gestão de pessoas, assim como elaborar estudos técnicos para
fornecer à AGE subsídios e elementos que possibilitem a representação do Estado
em juízo, bem como apoiar as instâncias recursais de recursos humanos, emitindo
pareceres, nos casos de recursos hierárquicos dos processos de gestão de pessoas;

X - exercer atividades correlatas.
Art. 256-N - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos tem a seguinte estrutura

orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos:
a) Superintendência Central de Administração de Pessoal;
b) Superintendência Central de Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal;
c) Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos;
VIII - Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor:
a) Assessoria de Relações Sindicais;
b) Superintendência Central de Política de Gestão de Pessoas;
c) Superintendência Central de Saúde do Servidor.
§ 1º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite de

seis unidades, e as Regionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite
de setenta e três unidades, subordinam-se, no que tange aos assuntos técnicos de
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saúde ocupacional, à Superintendência Central de Saúde do Servidor.
§ 2º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos e as Regionais

de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  subordinam-se  administrativamente  à
Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos.

§  3º  -  O  cronograma  de  implantação,  as  competências  e  a  jurisdição  das
Macrorregionais  e  Regionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  serão
estabelecidos em decreto.

Art. 256-O - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos, por vinculação, a Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS.

Art. 256-P - O cronograma de migração dos órgãos e entidades para o modelo de
atendimento  regionalizado  de  prestação  de  serviços  de  recursos  humanos  será
estabelecido em decreto.

Art.  256-Q  -  A Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos  integra  o  Grupo
Coordenador do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip.”.

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sucederá a Intendência
da Cidade Administrativa nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos
e obrigações.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela  Intendência  da  Cidade
Administrativa até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando necessário,
às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art.  26  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Agrário -  Seda - os arquivos, as cargas patrimoniais  e a execução dos contratos,
convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  relativos  especificamente  à
temática de agricultura familiar e regularização fundiária celebrados pela Secretaria
de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seda o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.
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Art.  27  -  Ficam transferidos para a  Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,
Participação Social e Cidadania - Sedpac - os arquivos, as cargas patrimoniais e a
execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes
relativos especificamente à garantia e à promoção dos direitos humanos, celebrados
pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,  e à temática da
juventude,  celebrados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Sedpac o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 28 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos -
Serh - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes relativos especificamente às temáticas de
recursos humanos e de saúde ocupacional celebrados pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando
necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Serh o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 29 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Esportes - Seesp - os
arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e
outras modalidades de ajustes relativos especificamente às ações de esporte e lazer
e de administração de estádios próprios ou de terceiros celebrados pela Secretaria de
Estado de Turismo e Esportes até a data da publicação desta lei,  procedendo-se,
quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seesp o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 30 - O art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  5º-A  -  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,
administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e destinada à
arrecadação dos recursos previstos no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de
2 de outubro de 1992, que serão integralmente utilizados nas ações previstas no art.
2º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art.  31  -  Ficam transformados em 709,06 (setecentos e nove vírgula zero  seis)
unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007, os seguintes cargos:

I - o cargo de Intendente da Cidade Administrativa, a que se refere o § 2º do art. 13
da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - o cargo de Gestor de que trata o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011;
III - os cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades Estratégicas,

de que trata o art. 4º da Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de 2011;
IV - os cargos de Subsecretário, a que se refere o § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº

179, de 2011;
V - os cargos de Subcontrolador, a que refere o art. 44 da Lei Delegada nº 182, de

21 de janeiro de 2011;
VI - o cargo de Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, a que se refere o art. 29

da Lei Delegada nº 182, de 2011.
Art. 32 - Ficam extintos os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Diretor Presidente

do Escritório de Prioridades Estratégicas, de que trata o art. 13 da Lei Delegada nº
179, de 2011.

Art. 33 - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, de que trata o art. 6º da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de
2003, passa a ter a remuneração de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 34 - O cargo de Subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, criado pelo art. 47 da Lei Delegada nº 182, de 2011, passa a ter a
remuneração de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Art. 35 - O § 2º do art. 19 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 - (...)
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§ 2º - O CGP será presidido pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e
terá em sua composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do Estado e os
Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, de Transportes
e  Obras  Públicas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e,  como membro eventual,  o  titular  da
secretaria diretamente relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria
público-privada.”.

Art. 36 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos do grupo a que se refere o caput do art. 1º são graduados em
doze níveis,  correspondendo a cada nível  um valor em DAD-unitário e o valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 37 - O caput do § 1º e o inciso III do § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 8º:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  doze  níveis  DAD,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III  -  para  os  cargos  de  níveis  8  a  12,  preferencialmente  nível  superior  de

escolaridade.
(...)
§ 8º - Os Subsecretários ocuparão cargos DAD 12.”.
Art. 38 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em dez níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.
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Art. 39 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e, por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 10.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
10 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos
da administração direta do Poder Executivo.".

Art. 40 - Os arts. 28 e 30 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  28 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário-Geral,  Chefe do
Gabinete Militar do Governador, Advogado-Geral do Estado, Comandante-Geral da
Polícia Militar,  Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,  Chefe da Polícia
Civil, Controlador-Geral do Estado e Ouvidor-Geral do Estado têm as prerrogativas,
as vantagens e o mesmo padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

(...)
Art.  30  -  Os  cargos  de  Secretário-Geral  Adjunto,  Controlador-Geral  Adjunto  do

Estado,  Ouvidor-Geral  Adjunto  do  Estado,  Ouvidor,  Advogado-Geral  Adjunto  do
Estado, Chefe Adjunto da Polícia Civil,  Chefe do Estado Maior da Polícia Militar e
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar têm as vantagens e o mesmo
padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto.”.

Art. 41 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos a que se refere o  caput do art.  1º são graduados em trinta
níveis,  correspondendo  a  cada  nível  um  valor  em  DAI-unitário  e  o  valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 42 - O  caput do § 1º, o inciso III do § 3º, e os §§ 5º e 7º do art. 3º da Lei
Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  trinta  níveis  DAI,  nos  termos  do  art.  2º,
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obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III - para os cargos de níveis 25 a 30, nível superior de escolaridade.
(...)
§ 5º - Os cargos de níveis 1 e 2 terão jornada de trabalho de trinta horas semanais,

e os de níveis 3 a 30, jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
(...)
§ 7º - Nas entidades para as quais a lei preveja jornada de trinta e quarenta horas

semanais, poderá haver redução da jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de
níveis 3 a 30, em caráter excepcional, para trinta horas semanais, condicionada ao
interesse  da  administração  da  entidade  de  lotação,  mediante  pagamento  de
vencimento proporcional a essa jornada.”.

Art. 43 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em nove níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.

Art. 44 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 9.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
9  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das
entidades da administração indireta do Poder Executivo.".

Art. 45 - Ficam extintas 64,91 (sessenta e quatro vírgula noventa e um) unidades de
DAI-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 2007, em compensação
à criação de cargos prevista nesta lei.
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Parágrafo único - Os cargos correspondentes ao quantitativo extinto nos termos do
caput deste artigo serão identificados em decreto.

Art. 46 - Ficam transformadas:
I - em 1.137,03 (mil  cento e trinta e sete vírgula três) unidades de DAD-unitário

1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula três) unidades de EP-unitário, previstas no
Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011;

II  -  em 279,89 (duzentos e  setenta e nove vírgula oitenta e nove)  unidades de
GTED-unitário 106,02 (cento e seis vírgula duas) unidades de EP-unitário, previstas
no Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011.

Parágrafo  único  -  O  quantitativo  transformado  nos  termos  deste  artigo  será
destinado  à  Secretaria  de  Estado  e  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  será
identificado em decreto.

Art. 47 - Ficam transformados em 800 (oitocentas) unidades de FGD-unitário 200
(duzentas) unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174,
de 2007.

Art. 48 - Ficam transformadas em 400 (quatrocentas) unidades de GTED-unitário
151,52 (cento e cinquenta e uma vírgula cinquenta e duas) unidades de DAD-unitário,
de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam transformados em 123,48 (cento e vinte e três vírgula quarenta e
oito) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de  provimento  em  comissão  de  Analista  de  Patrimônio  Cultural  I  -  APC-I  -  e  de
Analista de Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336, de
2 de agosto de 2012.

Art. 50 - Ficam transformados em 353,03 (trezentos e cinquenta e três vírgula zero
três) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de provimento em comissão de Analista de Pesquisa e Ensino I - APE-I - e de Analista
de Pesquisa e Ensino II - APE-II -, de que trata o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de
2011.

Art. 51 - Os quantitativos transformados nos termos dos art. 47 a 50 desta lei serão
identificados e terão sua destinação estabelecida em decreto.

Art. 52 - Os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações
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temporárias estratégicas necessários à criação das secretarias previstas nos incisos
XIX a XXIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, serão remanejados de outros
órgãos da administração direta do Poder Executivo por meio de decreto, nos termos
do art. 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - O Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo I desta lei.

Art. 54 - O item II.1 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na
forma do Anexo II desta lei.

Art. 55 - O Anexo III da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo III desta lei.

Art. 56 - O Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo IV desta lei.

Art. 57 - O Anexo II da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo V desta lei.

Art. 58 - O Anexo III da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo VI desta lei.

Art. 59 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, na Secretaria de Estado de
Esportes - Seesp -, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
-  Seapa  -,  na  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  -  Seda  -,  na
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - Sedpac
-,  na Fundação de Educação para o  Trabalho  de Minas Gerais  -  Utramig  -  e  na
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência
RMBH -, cargos das carreiras de:”.

Art. 60 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.
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Art. 61 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.

Art. 62 - O título do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “Quantitativo
dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e das
Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - Sedese, Sedru, Sede, Seapa, Utramig, Setur, Seesp, Seda e
Sedpac”.

Art. 63 - O caput do inciso I e o caput do inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos - SRH -, na Controladoria-Geral do Estado - CGE -, na
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,  na Secretaria de Estado de Governo -
Segov  -,  na  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -
ERMG-BR  -,  na  Advocacia-Geral  do  Estado  -  AGE  -  e  no  Gabinete  Militar  do
Governador, cargos das carreiras de:

(...)
II - na Seplag, na SRH, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais, no ERMG-BR, na AGE, no Gabinete Militar do Governador
e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais - OGE -, cargos das carreiras de:”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Seplag, SRH, SEF, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 65 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2 -
Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 66 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Seplag,  SRH, Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do  Governador  e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.
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Art. 67 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.2
- Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador
e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 68 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  SEF,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 69 - O título do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.2  -  Seplag,  SRH,  AGE,  Segov,  AUGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 70 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro
de 2005, passa a ser: “TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  -
SEDESE  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TURISMO  -  SETUR  -,  DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ESPORTES  -  SEESP  -,  DA SECRETARIA  DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA URBANA E  GESTÃO
METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO  -  SEDA -,  DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DIREITOS  HUMANOS,  PARTICIPAÇÃO  SOCIAL  E  CIDADANIA  -
SEDPAC  -,  DA FUNDAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO  PARA O  TRABALHO  DE  MINAS
GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA  AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE  BELO HORIZONTE  -  AGÊNCIA RMBH  -  E  DA AGÊNCIA
REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 71 - O título do item X.1 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.1 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  PLANEJAMENTO  E  GESTÃO  -  SEPLAG  -,  DA SECRETARIA DE
ESTADO DE RECURSOS HUMANOS - SRH -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - SEF -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV -, DA
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - AUGE -, DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO -
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AGE -, DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE
MINAS  GERAIS  EM  BRASÍLIA  -  ERMG-BR  -,  DO  GABINETE  MILITAR  DO
GOVERNADOR E DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS”.

Art. 72 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.2.  Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras  da Seplag,  SRH, Segov,  CGE,
AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art.  73  -  A  administração  pública  adotará  providências  que  assegurem  a
continuidade do serviço público de educação, quando ultimadas as providências de
cumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4876.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Educação editará resolução que mantenha como
designados os servidores atingidos pelo julgamento de inconstitucionalidade do art. 7º
da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, nas vagas nas quais foram
efetivados.

§ 2º - As designações ocorridas nos termos do § 1º deste artigo vigorarão até 31 de
dezembro de 2015.

Art.  74  -  O provimento,  por  concurso,  de vaga ocupada por  servidor  designado
implicará a dispensa de seu ocupante precário.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  elaborarão  calendário  com  a  previsão  de  nomeação  dos
servidores aprovados em concurso público.

Art. 75 - Fica acrescentado ao art. 70 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, o
seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte
redação:

“Art. 70 - (…)
§ 1º - A remoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe da existência

de vaga.
§ 2º - A conclusão do estágio probatório não é exigência para a remoção de que

trata este artigo.”.
Art. 76 - Em decorrência das transformações e remanejamentos de que trata esta
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lei,  o  Poder  Executivo  publicará,  no  prazo de noventa  dias  contados  da data  de
publicação desta lei, as alterações correspondentes no Anexo IV da Lei Delegada nº
174, de 2007.

Art. 77 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 565, de 29 de maio de 1950;
II - a Lei nº 9.958, de 25 de outubro de 1989;
III - o art. 29 e os itens IV.2.13.1 e IV.2.21-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007;
IV - da Lei Delegada nº 179, de 2011:
a) a alínea “b” do inciso IX do art. 5º;
b) os §§ 3º, 4º e 5º do art. 6º;
c) o inciso II e o § 2º do art. 10;
d) a alínea “d” do inciso I do art. 11;
e) a alínea “c” do inciso I e a alínea “f” do inciso IV do art. 12;
f) o art. 13;
V - da Lei Delegada nº 180, de 2011:
a) o inciso VIII do art. 5º;
b) os arts. 16, 17, 57, 58, 81, 82, 165 e 166;
c) a alínea “a” do inciso I e a alínea “d” do inciso II do art. 29;
d) as alíneas “b” do inciso I e “c” do inciso II do art. 76;
e) os incisos VI, VII e VIII do art. 168;
f) o inciso VIII do art. 169;
g) as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “k” do inciso I do art. 170;
h) as alíneas “b” e “c” do inciso I e as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 171;
i) as alíneas “b” e “c” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 197;
j) os incisos VII, VIII e IX do art. 211;
k) o inciso I e o item 2 da alínea “c” do inciso II do art. 214;
l) o inciso XX do art. 215;
VI - a Lei Delegada nº 181, de 2011;
VII - o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de 2011;
VIII - o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2012.
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Art. 78 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das comissões, 11 de março de 2015.
Gilberto Abramo, presidente e relator - Léo Portela - Inácio Franco - Dilzon Melo.

ANEXO I
(a que se refere o art. 53 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem o caput do art. 1º e o caput do art. 2º, o § 6º do art. 3º e o inciso III

do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
* -  A espécie,  o nível,  o  valor  e o  DAD-unitário  dos Cargos de Provimento  em

Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder
Executivo foram publicados no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO II
(a que se refere o art. 54 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)
II.1.TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

* - A tabela de níveis e valores das funções gratificadas da Administração Direta do
Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO III
(a que se refere o art. 55 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 14, o parágrafo único do art. 15 e o inciso III do § 1º do art. 16

da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
TABELA DE NÍVEIS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA ESTRATÉGICA

- GTE
* - A tabela de níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.
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ANEXO IV

(a que se refere o art. 56 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº 175, de 26

de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO

PODER EXECUTIVO

* - O quadro com os Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi

publicado no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.

ANEXO V

(a que se refere o art. 57 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO

*  -  A  tabela  de  níveis  e  valores  das  Funções  Gratificadas  da  Administração

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo,

de 12.3.2015.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 58 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO III

(a que se referem o art. 12 e o § 1º do art. 13 da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007)

TABELA DE NÍVEIS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA ESTRATÉGICA

- GTE

* - A tabela de  níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 12.3.2015.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 10/3/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Alencar da Silveira Jr. notificando o falecimento da Sra. Ana Bonifácio

Maria de Jesus, ocorrido em 4/3/2015. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.620

Altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a
organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado,  e a Lei  Delegada nº 180,  de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I, XIII, XV, XVIII e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
mesmo artigo os seguintes incisos XX a XXIII:

“Art. 5º - (…)
I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) Subsecretaria de Agronegócio;
b) Subsecretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável;
(...)
XIII - Secretaria de Estado de Governo:
a) Subsecretaria de Assuntos Municipais;
b) Subsecretaria de Comunicação Social;
c) Subsecretaria de Assuntos Parlamentares;
(...)
XV - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
a) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
b) Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental;
c)  Subsecretaria  de  Tecnologia  e  Modernização de Políticas  de  Atendimento  ao

Cidadão;
d) Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio;
e) Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa;
(...)
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XVIII - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
a) Subsecretaria de Infraestrutura;
b) Subsecretaria de Regulação de Transportes;
c) Subsecretaria de Projetos;
XIX - Secretaria de Estado de Turismo;
XX - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário:
a) Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária;
b) Subsecretaria de Agricultura Familiar;
XXI - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania:
a) Subsecretaria de Participação Social;
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
c) Subsecretaria de Juventude;
d) Subsecretaria de Mulheres;
e) Subsecretaria de Igualdade Racial;
XXII - Secretaria de Estado de Esportes;
XXIII - Secretaria de Estado de Recursos Humanos:
a) Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos;
b) Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor.”.
Art. 2º - Os incisos VI e XIX do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo os seguintes
incisos XX a XXIII:

“Art. 6º - (…)
VI - Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;
(…)
XIX - Secretário de Estado de Turismo;
XX - Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário;
XXI - Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;
XXII - Secretário de Estado de Esportes;
XXIII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.”.
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Art. 3º - O inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 11 - (…)
II - subordinado à Secretaria de Estado de Governo: Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília;”.
Art. 4º - Os incisos V e XVI do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados,  ao  inciso  XII  do  mesmo
artigo, a seguinte alínea “e”, e ao caput, o seguinte inciso XVII:

“Art. 12 - (…)
V - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas Gerais: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene;

(...)
XII - (...)
e) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;
(...)
XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de Turismo:  Companhia  Mineira  de  Promoções  -

Prominas;
XVII - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário: Fundação Rural Mineira

- Ruralminas.”.
Art.  5º  -  As  Assessorias  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação  das  secretarias  de

Estado,  dos  órgãos  autônomos,  das  fundações  e  das  autarquias,  subordinadas
tecnicamente à Subsecretaria  de  Gestão da Estratégia Governamental,  passam a
denominar-se Assessoria de Planejamento - Asplan.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, fica substituída, no texto da
Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, a expressão “Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação” pela expressão “Assessoria de Planejamento”.

Art. 6º - Os arts. 8º a 10 e 12 a 14 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - As ações de coordenação do planejamento e da gestão do governo do
Estado  serão  exercidas  pelo  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  -
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CPGE - e pela Câmara de Orçamento e Finanças -  COF -, previstos, nos termos
desta lei delegada, como instâncias consultivas e deliberativas das políticas públicas
de planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma integrada, com o objetivo
de garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a efetividade das
ações governamentais.

Art.  9º  -  O Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica tem por  finalidade
coordenar  e  integrar  as  decisões  estratégicas  de  governo  e  deliberar  sobre  a
ampliação ou a redução das despesas na implementação das políticas públicas pelos
órgãos e entidades do Estado.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações do Colegiado de Planejamento
e Gestão Estratégica serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  O  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  tem  a  seguinte
composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;
II - Secretário de Estado de Governo;
III - Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;
IV - Secretário de Estado de Fazenda;
V - Controlador-Geral do Estado;
VI - Advogado-Geral do Estado;
VII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  do  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  será
exercida pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio
de 2001, o órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle das
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado, na qualidade de patrocinador de plano de previdência
complementar, é o Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.

Parágrafo  único  -  Compete  às  entidades  vinculadas  ao  Estado  encaminhar  à
Secretaria de Estado de Fazenda, para avaliação prévia do Colegiado, com parecer
conclusivo  da  respectiva  diretoria,  as  alterações  nos  estatutos  das  entidades  de
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previdência  complementar  patrocinadas  e  nos  regulamentos  dos  planos  de
benefícios, bem como em qualquer contrato ou convênio que implique obrigação de
natureza financeira.

(...)
Art. 12 - Compete à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais:
I -  opinar sobre propostas a serem submetidas ao Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica;
II - orientar atuações conjuntas, tendo em vista a melhoria da gestão e a otimização

de gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo
Estado;

III - propor diretrizes e estratégias de atuação da Secretaria de Estado de Fazenda
no que se refere à participação acionária do Estado nas empresas estatais;

IV - cumprir as deliberações do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.
§ 1º - No exercício de suas competências, a Câmara de Coordenação de Empresas

Estatais  proporá  diretrizes  e  estratégias  relacionadas  à  participação  acionária  do
Estado nas empresas estatais, com vistas:

I - à observância dos interesses do Estado como acionista;
II  -  à  promoção  da eficiência  na  gestão  e  à  adoção  das  melhores  práticas  de

governança corporativa;
III - à expectativa de retorno do capital investido pelo Estado;
IV - à sistematização das informações consignadas nos relatórios da administração

e demonstrações contábeis e financeiras das empresas estatais.
§ 2º - Sem prejuízo das diretrizes deliberadas pelo Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica, a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais fará constar
das  suas  orientações  e  manifestações,  se  constatados,  os  riscos  fiscais,  seus
impactos  orçamentários  e  financeiros  de  curto  e  médio  prazos  e  sugestões  de
tratamento.

Art. 13 - A Câmara de Orçamento e Finanças tem por objetivo apoiar o Governador
na  condução  da  política  orçamentário-financeira  estadual  e  deliberar  sobre  sua
execução.
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§ 1º - As competências e o escopo das deliberações da Câmara de Orçamento e
Finanças serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  A  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  funcionará  sob  a  supervisão  da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda e tem a seguinte composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidirá;
II - Secretário de Estado de Fazenda;
III - Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão;
IV - Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  será  exercida  pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 14 - Poderão ser instituídos, no âmbito do Colegiado de Planejamento e Gestão
Estratégica  e  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças,  outros  comitês  para  o
desenvolvimento de estudos e assessoramento técnico específicos.”.

Art. 7º - O art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
-, a que se refere o inciso I do art.  5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por
finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar
e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao
desenvolvimento  do  agronegócio,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do
meio  rural,  à  gestão  de  qualidade,  ao  transporte,  ao  armazenamento,  à
comercialização  e  à  distribuição  de  produtos  e  à  política  agrária  do  Estado,
competindo-lhe:

I - formular, coordenar e implementar a política estadual de agricultura, pecuária e
abastecimento,  bem como coordenar e supervisionar sua execução nas entidades
que integram sua área de competência;

II  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento  sustentável  do  agronegócio  no  Estado,  bem  como coordenar  e
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executar, direta, supletivamente ou em cooperação com outras instituições públicas
ou privadas, políticas de desenvolvimento sustentável para a produção de bens e
serviços relativos à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à aquicultura, à apicultura, à
agroindustrialização, à energia de biomassa e correlatos;

III  -  formular,  coordenar,  implementar,  no âmbito da política agrícola estadual,  a
política  estadual  de  florestas  plantadas  com  finalidade  econômica,  de  espécies
nativas ou exóticas, excluídas as florestas vinculadas à reposição florestal, bem como
promover,  coordenar,  supervisionar,  disciplinar,  fomentar  e  executar,  direta,
supletivamente ou em cooperação com instituições públicas ou privadas,  projetos,
programas e ações que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de base
florestal;

IV -  formular  planos e programas em sua área de competência,  observando as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

V - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrícola do governo
federal;

VI - formular, coordenar e implementar políticas públicas voltadas para a promoção
da  gestão  integrada  do  sistema  de  abastecimento  e  comercialização,  visando  à
regularidade na produção, no abastecimento, na distribuição e na comercialização de
alimentos;

VII - promover, coordenar, supervisionar, regular e executar, direta, supletivamente
ou  em  articulação  com  outras  instituições  públicas  ou  privadas,  a  gestão
administrativa, financeira, contábil e operacional das unidades de Mercado Livre do
Produtor  -  MLP  -  e  das  demais  áreas  pertencentes  ao  Estado,  localizadas  nas
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasaminas -, discriminadas na Lei nº
12.422, de 27 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 40.963, de 22 de março de
2000, bem como gerir as receitas diretamente por elas arrecadadas;

VIII  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica e ambiental das propriedades rurais, com foco na sustentabilidade e
na retribuição por serviços ambientais prestados, bem como formular, coordenar e
executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com  instituições  públicas  ou
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privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a  adequação  dessas
propriedades;

IX - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal;

X - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou em
cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do setor
do agronegócio;

XI  -  promover  e  incentivar  estudos  socioeconômicos  e  ambientais,  pesquisas  e
experimentos com vistas ao desenvolvimento do agronegócio;

XII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural, em articulação com outros órgãos e entidades;

XIII - realizar análise de conjuntura econômica do agronegócio, bem como organizar
e manter atualizado um banco de dados do setor;

XIV - incentivar e fomentar a modernização do setor rural;
XV - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural;
XVI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do agronegócio;

XVII  -  realizar  o  zoneamento  agrícola  do  Estado,  no  que  diz  respeito  ao
agronegócio, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e
federal;

XVIII - formular,  implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada,
com  foco  no  agronegócio,  como instrumento  de  planejamento  e  apoio  às  ações
governamentais para a dinamização e expansão da agricultura irrigada no Estado,
respeitadas  as  diretrizes  da  política  agrícola  estadual  e  do  Plano  Estadual  de
Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos, observadas
as vocações e peculiaridades regionais;

XIX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra  no
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agronegócio, contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis,
observada a diretriz governamental;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - exercer atividades correlatas.
Parágrafo único - A execução da competência de que trata o inciso III deste artigo

dar-se-á de maneira articulada e compartilhada com os demais órgãos e entidades da
administração  pública  estadual,  em  especial  com  o  Sistema  Estadual  de  Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema.”.

Art. 8º - Os incisos VIII e IX do art. 75 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 75 - (...)
VIII - Subsecretaria de Agronegócio:
a) Superintendência de Política e Economia Agrícola;
b) Superintendência de Interlocução e Agroindústria;
IX - Subsecretaria do Desenvolvimento Rural Sustentável:
a) Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário;
b) Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental.”.
Art. 9º - A alínea “g” do inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 119 - (…)
III - (...)
g) Diretoria de Radiodifusão e Telecomunicações;”.
Art. 10 - Ficam acrescentados ao  caput do art. 157 da Lei Delegada nº 180, de

2011, os seguintes incisos XVII e XVIII:
“Art. 157 - (…)
XVII  -  promover  a  discriminação  e  a  arrecadação  de  terras  devolutas  urbanas,

realizar a sua gestão e administrar as terras arrecadadas até que recebam destinação
específica;

XVIII  -  organizar,  implantar  e  coordenar  a  manutenção  do  cadastro  urbano  do
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Estado,  bem  como identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária.”.

Art. 11 - O caput do art. 168 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -,
a que se refere o inciso IX do art.  5º  da Lei  Delegada nº 179, de 2011,  tem por
finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do
Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de
ações relativas à assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento
de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento
das políticas públicas de trabalho e emprego, competindo-lhe:”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao caput do art. 195 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o
seguinte inciso XVII, passando o inciso XVII a vigorar como XVIII:

“Art. 195 - (...)
XVII  -  coordenar  e  estruturar  os  Fóruns  Regionais  de  Governo,  observadas  as

determinações legais;”.
Art.  13  -  O art.  196  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento;
III - Assessoria de Comunicação Social;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Projetos;
b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;
c) Superintendência Central de Convênios e Parcerias;
d) Núcleo de Informações Municipais;
VII - Subsecretaria de Comunicação Social:
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a) Assessoria de Gestão da Comunicação;
b) Núcleo de Auditoria Setorial;
c) Superintendência Central de Publicidade;
d) Superintendência Central de Imprensa;
e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;
VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
a) Superintendência de Apoio aos Fóruns Regionais de Governo;
b) Superintendência de Diálogo Social, Articulação e Mídias;
IX - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares:
a) Superintendência de Acompanhamento e Controle Legislativo;
b) Superintendência de Articulação Legislativa.”.
Art. 14 - O caput do art. 211 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 211 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a que se

refere o inciso XV do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade
coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas visando ao
desenvolvimento  econômico,  social  e  institucional  do  Estado e  propor  e  executar
políticas  públicas de  orçamento,  recursos  logísticos  e  tecnologia  da  informação e
comunicação e modernização administrativa, bem como exercer a coordenação geral
das ações de governo e a gestão da estratégia governamental, competindo- lhe:”.

Art.  15  -  O art.  212  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a
seguinte redação:

“Art.  212  -  A Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  tem  a  seguinte
estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídico-Administrativa;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Coordenação Especial de Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação;
VII - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento:



916
____________________________________________________________________________

a) Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária;
b) Superintendência Central de Captação e Monitoramento de Recursos;
VIII - Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental:
a) Núcleo Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas;
b) Núcleo Central de Modernização Institucional e Apoio ao Desenvolvimento de

Projetos;
c) Núcleo Central de Parcerias Governamentais;
IX - Subsecretaria de Tecnologia e Modernização de Políticas de Atendimento ao

Cidadão:
a) Núcleo Central dos Canais de Atendimento Eletrônico;
b) Núcleo Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado - UAI;
c) Núcleo Central de Modernização e Desenvolvimento de Políticas de Atendimento

ao Cidadão;
d) Núcleo Central de Políticas de Telecomunicações;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
XI - Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio:
a) Coordenadoria Jurídica;
b) Coordenadoria de Normatização;
c) Coordenadoria de Auditoria;
d) Superintendência de Tecnologia e Processos;
e) Superintendência de Compras;
f) Superintendência de Patrimônio;
g) Superintendência de Serviços;
h) Superintendência de Execução de Despesas;
XII - Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa:
a) Superintendência de Humanização do Ambiente Ocupacional;
b) Superintendência de Manutenção e Logística;
c) Superintendência de Suprimentos e Serviços.
§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, subordinam-se ao Núcleo Central de

Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, e têm sede nos municípios definidos
em decreto.
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§ 2º - As Assessorias de Planejamento ou unidades que possuem competências
correlatas,  integrantes  das  estruturas  orgânicas  das  secretarias  de  Estado,  dos
órgãos autônomos, das fundações e das autarquias são unidades de execução da
Subsecretaria  de  Coordenação  da  Ação  Governamental,  à  qual  se  subordinam
tecnicamente.”.

Art. 16 - Fica acrescentada ao inciso II do art. 214 da Lei Delegada nº 180, de 2011,
a seguinte alínea “c”, passando a alínea “c” a vigorar como “d”:

“Art. 214 - (…)
II - (...)
c) o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.
Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo XVIII da Lei Delegada nº 180, de 2011, a

seguinte Seção III, constituída pelos arts. 221-A e 221-B:
“CAPÍTULO XVIII
DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
(...)
Seção III
Do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais
Art.  221-A -  O Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de Minas Gerais  -

Detel-MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179,
de  2011,  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de
telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
competindo-lhe elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à repetição
e à retransmissão de sinais de televisão.

Art. 221-B - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Direção Superior: Diretor-Geral;
II - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Diretoria de Manutenção.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio

logístico e operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.
Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 244 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XI:
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“Art. 244 - (...)
XI - Subsecretaria de Projetos:
a) Superintendência de Projetos de Edificações;
b) Superintendência de Projetos de Infraestrutura.”.
Art. 19 - O Capítulo XXII da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a denominar-se:

“Da Secretaria de Estado de Turismo”.
Art. 20 - Os arts. 253 a 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, a que se refere o inciso XIX

do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar e
fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria
da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a
divulgação do potencial turístico do Estado, competindo-lhe:

I - propor e coordenar a política estadual de turismo, o Plano Mineiro de Turismo e
os demais  planos,  programas e  projetos  relacionados  ao apoio e ao incentivo  ao
turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
III  -  implementar  a  política  estadual  de  turismo,  em  articulação  com  órgãos  e

entidades das esferas de governo federal, estadual e municipal;
IV - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;
V -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira,  em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;
VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;
VII  -  propor  normas  visando ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;
VIII - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;
IX  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  projetos  específicos  para  implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o
turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou
áreas assemelhadas;



919
____________________________________________________________________________

X - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo;
XI - exercer atividades correlatas.
Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo:
I - por subordinação administrativa: o Conselho Estadual do Turismo;
II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.
Art.  255 -  A Secretaria de Estado de Turismo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria de Planejamento;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Superintendência de Políticas de Turismo;
VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.
Art.  256  -  A Secretaria  de  Estado  de  Turismo  é  o  órgão  gestor  do  Fundo  de

Assistência ao Turismo - Fastur.”.
Art. 21 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIII, constituído pelos arts. 256-A, 256-B, 256-C, 256-D e 256-E:
“CAPÍTULO XXIII
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Art. 256-A - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - Seda -, a que se

refere o inciso XX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, em consonância com a
política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  e  com  a  política  estadual  de
desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, tem por finalidade planejar,
promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar e avaliar as ações
setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento e ao desenvolvimento do espaço
rural  e  da  agricultura  familiar,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
desenvolvimento sustentável do meio rural, à gestão de qualidade, ao transporte, ao
armazenamento, à comercialização e à distribuição de produtos e à política agrária e
fundiária rural do Estado, competindo-lhe:
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I  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, bem como coordenar e executar,
direta,  supletivamente  ou  em  cooperação  com  outras  instituições  públicas  ou
privadas, ações que propiciem o fortalecimento e o fomento das organizações e dos
empreendimentos rurais familiares para a produção de bens e serviços, observados
os princípios da segurança alimentar;

II  -  formular  planos  e  programas  em sua área  de  competência,  observadas  as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

III - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrária do governo
federal;

IV  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica  e  ambiental  das  propriedades  rurais  familiares,  com  foco  na
sustentabilidade  e  na  retribuição  por  serviços  ambientais  prestados,  bem  como
formular,  coordenar  e  executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com
instituições  públicas  ou  privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a
adequação dessas propriedades;

V - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal, nas propriedades rurais familiares;

VI - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou
em cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do
setor agrícola familiar;

VII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural familiar, em articulação com outros órgãos e entidades;

VIII -  realizar análise de conjuntura econômica da agricultura familiar, bem como
organizar e manter atualizado um banco de dados do setor;

IX - incentivar e fomentar a modernização do setor rural familiar;
X - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural familiar;
XI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e
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privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do meio rural familiar;

XII - realizar o zoneamento agrícola do Estado, no que diz respeito à agricultura
familiar, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e federal;

XIII - formular, implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada, com
foco no espaço rural e na agricultura familiar, como instrumento de planejamento e
apoio  às  ações governamentais  para a  dinamização e a  expansão  da  agricultura
irrigada no Estado, respeitadas as diretrizes da política agrícola estadual e do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos,
observadas as vocações e peculiaridades regionais;

XIV - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra no meio
rural,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,
observada a diretriz governamental;

XV - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com
os da União, dos municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária
rural e da reforma agrária;

XVI - formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural,
com ações dirigidas à agricultura familiar,  aos assentados da reforma agrária,  aos
pescadores,  aos  extrativistas,  às  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  às
agroindústrias familiares e às cooperativas rurais e urbanas;

XVII - promover o desenvolvimento rural, com foco na elevação da qualidade de
vida, na produção de alimentos de qualidade e na soberania alimentar e com base na
compreensão do meio rural como um modo de vida para além da produção e dos
negócios;

XVIII  -  fortalecer  as  cadeias  produtivas  das  economias  de  base  familiar  e
cooperativa,  conjugando  melhoria  de  renda,  qualificação  tecnológica  e
sustentabilidade social e ambiental;

XIX - executar a política agrária do Estado, de acordo com o programa estadual de
reforma agrária;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;



922
____________________________________________________________________________

XXI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito
fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXII - desenvolver ou fomentar ações de apoio voltadas para a consolidação dos
projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;

XXIII - promover e incentivar estudos socioeconômicos e ambientais, pesquisas e
experimentos com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar;

XXIV - exercer atividades correlatas.
Art.  256-B - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário tem a seguinte

estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária:
a) Superintendência de Ação Discriminatória e Arrecadação de Terras;
b) Superintendência de Crédito Fundiário e Regularização Fundiária Rural;
VIII - Subsecretaria de Agricultura Familiar:
a) Superintendência de Apoio à Produção Sustentável;
b) Superintendência de Infraestrutura Rural;
c) Superintendência de Acesso a Mercados e Comercialização;
d) Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
Art.  256-C  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Agrário:
I - por subordinação administrativa, os seguintes órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor Pró-Pequi;
b) Colegiado Gestor do PAA Familiar;
c) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf-MG;
d) Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais - CEPCT-MG;
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II - por vinculação: Fundação Rural Mineira - Ruralminas.
Seção I
Da Fundação Rural Mineira
Art. 256-D - A Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, a que se refere o inciso XVII

do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver,
dirigir, coordenar, fiscalizar e executar projetos de logística de infraestrutura rural e de
engenharia,  com vistas  ao  desenvolvimento  social  e  econômico do meio  rural  no
Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Agrário, competindo-lhe:

I  -  gerir  planos,  programas  e  projetos  de  infraestrutura  rural  e  de  engenharia
agrícola e hidroagrícola, abrangendo ainda:

a) a construção e a recuperação de estradas vicinais;
b) a recuperação de áreas degradadas;
c) o desassoreamento de cursos fluviais;
d) a construção e a recuperação de barramentos de água;
e) a implantação de poços artesianos;
f) a eletrificação e o saneamento do meio rural;
g) a construção e a implantação de tanques de piscicultura;
h) a operação e a manutenção de barragens de perenização;
i)  a  construção  e  a  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  ao

desenvolvimento do meio rural e de sua atividade agrícola;
II - incentivar e apoiar programas de desenvolvimento social e econômico do meio

rural, observada a orientação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;
III - executar serviços de motomecanização e de engenharia agrícola;
IV  -  manter  intercâmbio  com  instituição  pública  ou  privada,  nacional  ou

internacional, a fim de obter cooperação técnica, científica e financeira;
V - planejar, coordenar, fiscalizar e executar programas de desenvolvimento rural no

âmbito estadual, em articulação com outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI  -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e executar  projeto público  de  irrigação e

drenagem, no âmbito da administração pública estadual;
VII - propugnar pela preservação dos princípios da legislação ambiental;
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VIII - administrar, diretamente ou por meio de terceiros, e fiscalizar o funcionamento
do sistema de irrigação do  complexo  do  Projeto  Jaíba,  segundo as diretrizes  da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar
sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas
provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,
bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;
XII - exercer atividades correlatas.
Art. 256-E - A Ruralminas tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Conselho Curador;
II - Direção Superior: Presidente;
III- Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Diretoria Técnica;
g) Escritórios Regionais.
Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de sete unidades, terão sua

subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.
Art. 22 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIV, constituído pelos arts. 256-F, 256-G, 256-H e 256-I:
“CAPÍTULO XXIV
DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DIREITOS  HUMANOS,  PARTICIPAÇÃO

SOCIAL E CIDADANIA
Art.  256-F -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos, Participação Social  e

Cidadania - Sedpac -, a que se refere o inciso XXI do art. 5º da Lei Delegada nº 179,
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de 2011, tem por finalidade planejar,  dirigir,  executar,  controlar  e avaliar  as ações
setoriais a cargo do Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da
população,  por  meio  de  ações  relativas  à  garantia  e  à  promoção  dos  direitos
humanos, competindo-lhe:

I - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de
atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,
executar,  de  forma  direta  ou  indireta,  as  ações  relativas  à  igualdade  racial,  à
diversidade sexual e aos direitos:

a) da criança e do adolescente;
b) do idoso;
c) da mulher;
d) da pessoa com deficiência;
e) de outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção

e proteção de direitos;
II -  promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na
Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja
signatário;

III  -  manter  atividades  de pesquisa  e  acompanhamento  de  cenários  de  direitos
humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IV - promover ações que visem a estimular o desenvolvimento do associativismo e
do  voluntariado  jovem,  bem  como apoiar  a  relação  do  Estado  com  associações
juvenis e entidades equiparadas e segmentos da juventude;

V - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais
esferas de governo e com a sociedade civil;

VI - promover ações de capacitação e desenvolvimento do jovem, em perspectiva
individual e coletiva, que estimulem o surgimento de lideranças jovens em diversos
segmentos, como o político, o educacional, o artístico e o esportivo;

VII - promover, em articulação com órgãos e entidades com atividades correlatas, o
acesso de jovens a bens públicos, equipamentos esportivos, educacionais e culturais
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e  a  atividades  que  favoreçam  o  desenvolvimento  e  a  utilização  de  aptidões
profissionais e sociais, a fim de contribuir para a construção da consciência e para a
prática cívica pelo jovem;

VIII - promover a realização de estudos, debates, conferências e pesquisas sobre a
realidade e a situação do jovem mineiro, a fim de contribuir para a elaboração de
propostas  de  políticas  públicas  que  visem  a  assegurar  e  ampliar  os  direitos  da
juventude;

IX - formular, coordenar e monitorar as políticas públicas de pesquisa, promoção,
garantia, proteção e restauração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do
exercício da cidadania e da participação social;

X - desenvolver ações intersetoriais e transversais de integração e articulação com
as  secretarias  de  Estado  e  com  organismos  governamentais,  primando  pela
indivisibilidade e pela interdependência dos direitos humanos;

XI - exercer atividades correlatas.
Art.  256-G - A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania possui a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Subsecretaria de Participação Social:
a) Superintendência de Prevenção e Mediação de Conflitos;
b) Superintendência de Informação e Monitoramento Digital;
VII - Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos:
a) Superintendência de Promoção de Direitos Humanos;
b)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;
c) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepca;
d) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;
e) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;
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VIII - Subsecretaria de Juventude:
a) Superintendência de Intersetorialidade;
b) Superintendência de Articulação;
IX - Subsecretaria de Mulheres:
a)  Superintendência  de  Políticas  do  Trabalho  e  Autonomia  Econômica  e  de

Articulação Institucional;
b) Superintendência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;
X - Subsecretaria de Igualdade Racial:
a) Superintendência de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional;
b) Superintendência das Comunidades Tradicionais;
XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
Art. 256-H - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania, por subordinação administrativa:
I - o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;
II - o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;
III - o Conselho Estadual da Mulher - CEM;
IV - o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca;
V - o Conselho Estadual de Direitos Difusos - Cedif;
VI - o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;
VII - o Conselho Estadual do Idoso - CEI;
VIII - o Conselho Estadual da Juventude;
IX  -  o  Comitê  Gestor  Estadual  para  a  Criança  e  o  Adolescente  do  Semiárido

Mineiro;
X - a Comissão da Verdade em Minas Gerais.
Art.  256-I  -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania participa da gestão dos fundos a seguir mencionados como órgão gestor e
integrante do grupo coordenador:

I - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif;
II - Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;
III - Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.”.
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Art. 23 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo
XXV, constituído pelos arts. 256-J, 256-K e 256-L:

“CAPÍTULO XXV
DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Art. 256-J - A Secretaria de Estado de Esportes - Seesp -, a que se refere o inciso

XXII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, dirigir,
executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao
desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,
competindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as
ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

II - articular-se com o governo federal, os governos municipais, os órgãos estaduais,
o terceiro setor e o setor privado, objetivando a promoção da intersetorialidade das
ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da prática esportiva e do
lazer;

III - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que
visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

IV -  garantir  o  acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos
territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios
legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados
para a aferição da eficiência de sua atuação;

V - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes
nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os
objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

VI - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados a
atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados
para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

VII  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória
esportiva no Estado;

VIII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, estimulando sua criação
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em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos setoriais, a
fim  de  ampliar  a  cooperação  mútua  e  estabelecer  estratégias  comuns  de
implementação de políticas públicas;

IX - exercer atividades correlatas.
Art. 256-K - A Secretaria de Estado de Esportes tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Programas Esportivos;
VII - Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;
VIII - Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
X - Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos.
Art. 256-L - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Esportes, por

subordinação administrativa, o Conselho Estadual de Desportos.”.
Art. 24 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXVI, constituído pelos arts. 256-M, 256-N, 256-O, 256-P e 256-Q:
“CAPÍTULO XXVI
DA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS
Art. 256-M - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos - Serh -, a que se refere

o inciso XXIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade coordenar
a formulação, a execução, a avaliação, a orientação técnica e o controle, assim como
a execução de atividades,  em nível  central,  de  políticas  públicas  voltadas  para a
gestão  de  recursos  humanos  de  órgãos  e  entidades  da  administração  direta,
autárquica e fundacional, competindo-lhe:

I - estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos direcionadas para o
recrutamento e a seleção, o treinamento e o desenvolvimento, a qualidade de vida no
trabalho, a valorização do servidor público e o monitoramento de ações de recursos
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humanos,  assim  como  orientar,  coordenar,  acompanhar  e  supervisionar  sua
implementação;

II  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de perícia médica, bem como gerir a política de
saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;

III  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da
administração pública do Poder Executivo;

IV - executar serviços de recursos humanos, buscando garantir a correta evolução
da  vida  funcional  e  do  pagamento  do  servidor  público  da  administração  direta,
autárquica e fundacional;

V  -  formular,  propor,  planejar  e  coordenar  a  ação  governamental  de  recursos
humanos,  mediante  a  elaboração,  o  acompanhamento  e  o  controle  de  planos,
programas e projetos globais e regionais e a proposição de diretrizes para o bom
funcionamento  das  unidades  setoriais  de  recursos  humanos,  colaborando  para  a
execução do planejamento estratégico do governo, por meio do fomento de ações de
gestão de pessoas;

VI -  coordenar, supervisionar e executar as atividades correlatas à prestação de
serviços de recursos humanos nas regionais de atendimento ao servidor público do
Poder Executivo do Estado;

VII  -  conduzir  o  processo de negociação entre  o governo e  representantes dos
servidores públicos civis e militares, subsidiando as decisões governamentais;

VIII - propor, executar e acompanhar a implementação de procedimentos e rotinas
de  recursos  humanos,  instituindo  processos  organizacionais  sustentáveis  que
busquem a simplificação da relação do Estado com os servidores;

IX - coordenar as atividades de natureza técnica para subsidiar análises referentes
aos processos de gestão de pessoas, assim como elaborar estudos técnicos para
fornecer à AGE subsídios e elementos que possibilitem a representação do Estado
em juízo, bem como apoiar as instâncias recursais de recursos humanos, emitindo
pareceres, nos casos de recursos hierárquicos dos processos de gestão de pessoas;

X - exercer atividades correlatas.
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Art. 256-N - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos tem a seguinte estrutura
orgânica básica:

I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos:
a) Superintendência Central de Administração de Pessoal;
b) Superintendência Central de Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal;
c) Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos;
VIII - Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor:
a) Assessoria de Relações Sindicais;
b) Superintendência Central de Política de Gestão de Pessoas;
c) Superintendência Central de Saúde do Servidor.
§ 1º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite de

seis unidades, e as Regionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite
de setenta e três unidades, subordinam-se, no que tange aos assuntos técnicos de
saúde ocupacional, à Superintendência Central de Saúde do Servidor.

§ 2º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos e as Regionais
de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  subordinam-se  administrativamente  à
Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos.

§  3º  -  O  cronograma  de  implantação,  as  competências  e  a  jurisdição  das
Macrorregionais  e  Regionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  serão
estabelecidos em decreto.

Art. 256-O - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos, por vinculação, a Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS.

Art. 256-P - O cronograma de migração dos órgãos e entidades para o modelo de
atendimento  regionalizado  de  prestação  de  serviços  de  recursos  humanos  será
estabelecido em decreto.
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Art.  256-Q  -  A Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos  integra  o  Grupo
Coordenador do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip.”.

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sucederá a Intendência
da Cidade Administrativa nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos
e obrigações.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela  Intendência  da  Cidade
Administrativa até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando necessário,
às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art.  26  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Agrário -  Seda - os arquivos, as cargas patrimoniais  e a execução dos contratos,
convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  relativos  especificamente  à
temática de agricultura familiar e regularização fundiária celebrados pela Secretaria
de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seda o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art.  27  -  Ficam transferidos para a  Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,
Participação Social e Cidadania - Sedpac - os arquivos, as cargas patrimoniais e a
execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes
relativos especificamente à garantia e à promoção dos direitos humanos, celebrados
pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,  e à temática da
juventude,  celebrados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Sedpac o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.
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Art. 28 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos -
Serh - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes relativos especificamente às temáticas de
recursos humanos e de saúde ocupacional celebrados pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando
necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Serh o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 29 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Esportes - Seesp - os
arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e
outras modalidades de ajustes relativos especificamente às ações de esporte e lazer
e de administração de estádios próprios ou de terceiros celebrados pela Secretaria de
Estado de Turismo e Esportes até a data da publicação desta lei,  procedendo-se,
quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seesp o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 30 - O art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  5º-A  -  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,
administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e destinada à
arrecadação dos recursos previstos no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de
2 de outubro de 1992, que serão integralmente utilizados nas ações previstas no art.
2º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art.  31  -  Ficam transformados em 709,06 (setecentos e nove vírgula zero  seis)
unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007, os seguintes cargos:

I - o cargo de Intendente da Cidade Administrativa, a que se refere o § 2º do art. 13
da Lei Delegada nº 179, de 2011;
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II - o cargo de Gestor de que trata o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011;
III - os cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades Estratégicas,

de que trata o art. 4º da Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de 2011;
IV - os cargos de Subsecretário, a que se refere o § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº

179, de 2011;
V - os cargos de Subcontrolador, a que refere o art. 44 da Lei Delegada nº 182, de

21 de janeiro de 2011;
VI - o cargo de Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, a que se refere o art. 29

da Lei Delegada nº 182, de 2011.
Art. 32 - Ficam extintos os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Diretor Presidente

do Escritório de Prioridades Estratégicas, de que trata o art. 13 da Lei Delegada nº
179, de 2011.

Art. 33 - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, de que trata o art. 6º da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de
2003, passa a ter a remuneração de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 34 - O cargo de Subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, criado pelo art. 47 da Lei Delegada nº 182, de 2011, passa a ter a
remuneração de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Art. 35 - O § 2º do art. 19 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 - (...)
§ 2º - O CGP será presidido pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e

terá em sua composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do Estado e os
Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, de Transportes
e  Obras  Públicas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e,  como membro eventual,  o  titular  da
secretaria diretamente relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria
público-privada.”.

Art. 36 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos do grupo a que se refere o caput do art. 1º são graduados em
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doze níveis,  correspondendo a cada nível  um valor em DAD-unitário e o valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 37 - O caput do § 1º e o inciso III do § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 8º:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  doze  níveis  DAD,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III  -  para  os  cargos  de  níveis  8  a  12,  preferencialmente  nível  superior  de

escolaridade.
(...)
§ 8º - Os Subsecretários ocuparão cargos DAD 12.”.
Art. 38 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em dez níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.

Art. 39 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e, por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 10.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
10 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos
da administração direta do Poder Executivo.".

Art. 40 - Os arts. 28 e 30 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  28 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário-Geral,  Chefe do
Gabinete Militar do Governador, Advogado-Geral do Estado, Comandante-Geral da
Polícia Militar,  Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,  Chefe da Polícia
Civil, Controlador-Geral do Estado e Ouvidor-Geral do Estado têm as prerrogativas,
as vantagens e o mesmo padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

(...)
Art.  30  -  Os  cargos  de  Secretário-Geral  Adjunto,  Controlador-Geral  Adjunto  do

Estado,  Ouvidor-Geral  Adjunto  do  Estado,  Ouvidor,  Advogado-Geral  Adjunto  do
Estado, Chefe Adjunto da Polícia Civil,  Chefe do Estado Maior da Polícia Militar e
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar têm as vantagens e o mesmo
padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto.”.

Art. 41 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos a que se refere o  caput do art.  1º são graduados em trinta
níveis,  correspondendo  a  cada  nível  um  valor  em  DAI-unitário  e  o  valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 42 - O  caput do § 1º, o inciso III do § 3º, e os §§ 5º e 7º do art. 3º da Lei
Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  trinta  níveis  DAI,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III - para os cargos de níveis 25 a 30, nível superior de escolaridade.
(...)
§ 5º - Os cargos de níveis 1 e 2 terão jornada de trabalho de trinta horas semanais,

e os de níveis 3 a 30, jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
(...)
§ 7º - Nas entidades para as quais a lei preveja jornada de trinta e quarenta horas

semanais, poderá haver redução da jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de
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níveis 3 a 30, em caráter excepcional, para trinta horas semanais, condicionada ao
interesse  da  administração  da  entidade  de  lotação,  mediante  pagamento  de
vencimento proporcional a essa jornada.”.

Art. 43 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em nove níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.

Art. 44 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 9.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
9  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das
entidades da administração indireta do Poder Executivo.".

Art. 45 - Ficam extintas 64,91 (sessenta e quatro vírgula noventa e um) unidades de
DAI-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 2007, em compensação
à criação de cargos prevista nesta lei.

Parágrafo único - Os cargos correspondentes ao quantitativo extinto nos termos do
caput deste artigo serão identificados em decreto.

Art. 46 - Ficam transformadas:
I - em 1.137,03 (mil  cento e trinta e sete vírgula três) unidades de DAD-unitário

1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula três) unidades de EP-unitário, previstas no
Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011;

II  -  em 279,89 (duzentos e  setenta e nove vírgula oitenta e nove)  unidades de
GTED-unitário 106,02 (cento e seis vírgula duas) unidades de EP-unitário, previstas
no Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011.

Parágrafo  único  -  O  quantitativo  transformado  nos  termos  deste  artigo  será
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destinado  à  Secretaria  de  Estado  e  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  será
identificado em decreto.

Art. 47 - Ficam transformados em 800 (oitocentas) unidades de FGD-unitário 200
(duzentas) unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174,
de 2007.

Art. 48 - Ficam transformadas em 400 (quatrocentas) unidades de GTED-unitário
151,52 (cento e cinquenta e uma vírgula cinquenta e duas) unidades de DAD-unitário,
de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam transformados em 123,48 (cento e vinte e três vírgula quarenta e
oito) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de  provimento  em  comissão  de  Analista  de  Patrimônio  Cultural  I  -  APC-I  -  e  de
Analista de Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336, de
2 de agosto de 2012.

Art. 50 - Ficam transformados em 353,03 (trezentos e cinquenta e três vírgula zero
três) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de provimento em comissão de Analista de Pesquisa e Ensino I - APE-I - e de Analista
de Pesquisa e Ensino II - APE-II -, de que trata o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de
2011.

Art. 51 - Os quantitativos transformados nos termos dos art. 47 a 50 desta lei serão
identificados e terão sua destinação estabelecida em decreto.

Art. 52 - Os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações
temporárias estratégicas necessários à criação das secretarias previstas nos incisos
XIX a XXIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, serão remanejados de outros
órgãos da administração direta do Poder Executivo por meio de decreto, nos termos
do art. 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - O Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo I desta lei.

Art. 54 - O item II.1 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na
forma do Anexo II desta lei.

Art. 55 - O Anexo III da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo III desta lei.
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Art. 56 - O Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo IV desta lei.

Art. 57 - O Anexo II da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo V desta lei.

Art. 58 - O Anexo III da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo VI desta lei.

Art. 59 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, na Secretaria de Estado de
Esportes - Seesp -, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
-  Seapa  -,  na  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  -  Seda  -,  na
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - Sedpac
-,  na Fundação de Educação para o  Trabalho  de Minas Gerais  -  Utramig  -  e  na
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência
RMBH -, cargos das carreiras de:”.

Art. 60 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.

Art. 61 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.

Art. 62 - O título do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “Quantitativo
dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e das
Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - Sedese, Sedru, Sede, Seapa, Utramig, Setur, Seesp, Seda e
Sedpac”.

Art. 63 - O caput do inciso I e o caput do inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos - SRH -, na Controladoria-Geral do Estado - CGE -, na
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,  na Secretaria de Estado de Governo -
Segov  -,  na  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -
ERMG-BR  -,  na  Advocacia-Geral  do  Estado  -  AGE  -  e  no  Gabinete  Militar  do
Governador, cargos das carreiras de:

(...)
II - na Seplag, na SRH, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais, no ERMG-BR, na AGE, no Gabinete Militar do Governador
e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais - OGE -, cargos das carreiras de:”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Seplag, SRH, SEF, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 65 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2 -
Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 66 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Seplag,  SRH, Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do  Governador  e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 67 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.2
- Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador
e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 68 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  SEF,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 69 - O título do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.2  -  Seplag,  SRH,  AGE,  Segov,  AUGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 70 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro
de 2005, passa a ser: “TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA
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SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  -
SEDESE  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TURISMO  -  SETUR  -,  DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ESPORTES  -  SEESP  -,  DA SECRETARIA  DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA URBANA E  GESTÃO
METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO  -  SEDA -,  DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DIREITOS  HUMANOS,  PARTICIPAÇÃO  SOCIAL  E  CIDADANIA  -
SEDPAC  -,  DA FUNDAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO  PARA O  TRABALHO  DE  MINAS
GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA  AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE  BELO HORIZONTE  -  AGÊNCIA RMBH  -  E  DA AGÊNCIA
REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 71 - O título do item X.1 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.1 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  PLANEJAMENTO  E  GESTÃO  -  SEPLAG  -,  DA SECRETARIA DE
ESTADO DE RECURSOS HUMANOS - SRH -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - SEF -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV -, DA
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - AUGE -, DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO -
AGE -, DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE
MINAS  GERAIS  EM  BRASÍLIA  -  ERMG-BR  -,  DO  GABINETE  MILITAR  DO
GOVERNADOR E DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS”.

Art. 72 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.2.  Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras  da Seplag,  SRH, Segov,  CGE,
AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art.  73  -  A  administração  pública  adotará  providências  que  assegurem  a
continuidade do serviço público de educação, quando ultimadas as providências de
cumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4876.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Educação editará resolução que mantenha como



942
____________________________________________________________________________

designados os servidores atingidos pelo julgamento de inconstitucionalidade do art. 7º
da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, nas vagas nas quais foram
efetivados.

§ 2º - As designações ocorridas nos termos do § 1º deste artigo vigorarão até 31 de
dezembro de 2015.

Art.  74  -  O provimento,  por  concurso,  de vaga ocupada por  servidor  designado
implicará a dispensa de seu ocupante precário.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  elaborarão  calendário  com  a  previsão  de  nomeação  dos
servidores aprovados em concurso público.

Art. 75 - Fica acrescentado ao art. 70 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, o
seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte
redação:

“Art. 70 - (…)
§ 1º - A remoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe da existência

de vaga.
§ 2º - A conclusão do estágio probatório não é exigência para a remoção de que

trata este artigo.”.
Art. 76 - Em decorrência das transformações e remanejamentos de que trata esta

lei,  o  Poder  Executivo  publicará,  no  prazo de noventa  dias  contados  da data  de
publicação desta lei, as alterações correspondentes no Anexo IV da Lei Delegada nº
174, de 2007.

Art. 77 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 565, de 29 de maio de 1950;
II - a Lei nº 9.958, de 25 de outubro de 1989;
III - o art. 29 e os itens IV.2.13.1 e IV.2.21-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007;
IV - da Lei Delegada nº 179, de 2011:
a) a alínea “b” do inciso IX do art. 5º;
b) os §§ 3º, 4º e 5º do art. 6º;
c) o inciso II e o § 2º do art. 10;
d) a alínea “d” do inciso I do art. 11;
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e) a alínea “c” do inciso I e a alínea “f” do inciso IV do art. 12;
f) o art. 13;
V - da Lei Delegada nº 180, de 2011:
a) o inciso VIII do art. 5º;
b) os arts. 16, 17, 57, 58, 81, 82, 165 e 166;
c) a alínea “a” do inciso I e a alínea “d” do inciso II do art. 29;
d) as alíneas “b” do inciso I e “c” do inciso II do art. 76;
e) os incisos VI, VII e VIII do art. 168;
f) o inciso VIII do art. 169;
g) as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “k” do inciso I do art. 170;
h) as alíneas “b” e “c” do inciso I e as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 171;
i) as alíneas “b” e “c” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 197;
j) os incisos VII, VIII e IX do art. 211;
k) o inciso I e o item 2 da alínea “c” do inciso II do art. 214;
l) o inciso XX do art. 215;
VI - a Lei Delegada nº 181, de 2011;
VII - o art. 27 da Lei Delegada nº 182, de 2011;
VIII - o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2012.
Art. 78 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de março de 2015.
Deputado Adalclever Lopes - Presidente
Deputado Ulysses Gomes - 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 2º- Secretário

ANEXO I
(a que se refere o art. 53 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem o caput do art. 1º e o caput do art. 2º, o § 6º do art. 3º e o inciso III

do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
* -  A espécie,  o nível,  o  valor  e o  DAD-unitário  dos Cargos de Provimento  em

Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder
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Executivo foram publicados no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.
ANEXO II

(a que se refere o art. 54 da Lei nº , de de de 2015)
“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro
de 2007)

II.1.TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DAS  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
* - A tabela de níveis e valores das funções gratificadas da Administração Direta do

Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.
ANEXO III

(a que se refere o art. 55 da Lei nº , de de de 2015)
“ANEXO III

(a que se referem o art. 14, o parágrafo único do art. 15 e o inciso III do § 1º do art. 16
da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DA  GRATIFICAÇÃO  TEMPORÁRIA
ESTRATÉGICA - GTE

* - A tabela de níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi
publicada no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 56 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº 175, de 26

de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO
PODER EXECUTIVO

* - O quadro com os Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi
publicado no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.
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ANEXO V
(a que se refere o art. 57 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DAS  FUNÇÕES  GRATIFICADAS  DA
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO

*  -  A  tabela  de  níveis  e  valores  das  Funções  Gratificadas  da  Administração
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo,
de 13.3.2015.

ANEXO VI
(a que se refere o art. 58 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 12 e o § 1º do art. 13 da Lei Delegada nº 175, 

de 26 de janeiro de 2007)
TABELA  DE  NÍVEIS  E  VALORES  DA  GRATIFICAÇÃO  TEMPORÁRIA

ESTRATÉGICA - GTE
* - A tabela de  níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.

ATAS
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
do  deputado  Duarte  Bechir;  aprovação  -  Correspondência:  Mensagem  nº  8/2015
(encaminhando o Requerimento Ordinário nº 641/2015), do governador do Estado -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de
Emenda à Constituição nºs 20 a 22/2015 - Projeto de Resolução nº 4/2015 - Projetos
de Lei nºs 333 a 408/2015 - Requerimentos nºs 241 a 243/2015 -  Requerimentos
Ordinários  nºs  642  a  651/2015  -  Comunicações:  Comunicação  da  Comissão  de
Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Roberto Andrade,
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Braulio Braz, Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Decisão da Mesa
-  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 641, 644 a 647, 651, 648 a 650, 642 e
643/2015 - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto
de Lei nº 5.706/2015; encerramento da discussão; discursos dos deputados Duarte
Bechir, João Leite e Sargento Rodrigues; votação do parecer; aprovação; declarações
de voto - Acordo de Líderes; recebimento do Requerimento Ordinário nº 652/2015;
decisão da presidência - Votação de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs
652 e 416/2015; aprovação - Declarações de Voto - 2ª Fase: Declarações de Voto -
Requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;  deferimento;  discurso  do  deputado
Felipe Attiê - 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 - 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 Leite - João Magalhães - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio
Santiago - Noraldino Júnior - Nozinho - Paulo Lamac - Roberto Andrade - Rogério
Correia - 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 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 da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Noraldino Júnior, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, gostaria realmente que constasse em

ata, e não ouvi pormenorizada, portanto queria aqui detalhar, a nossa fala durante a
apreciação da Emenda nº 42. Gostaria de ratificar que a Emenda nº 42 foi objeto de
um  dispositivo  constitucional.  Está,  portanto,  na  Constituição  do  Estado  que  os
servidores do Estado, ativos e inativos, terão direito à recomposição salarial, à data-
base, no mês de outubro. Ontem, aqui defendi a aprovação da Emenda nº 42 para
que os servidores do Estado, ativos, inativos e pensionistas, tivessem direito nem ao
aumento, mas apenas à correção do período. Entretanto essa emenda foi reprovada.
Não sei  presidente,  não foi  lido,  mas a minha preocupação e  a responsabilidade
desta Casa é com quem, realmente, possa estar nos vendo e com aqueles que serão
prejudicados, caso essa norma não seja aqui refeita pela Assembleia. Agora em abril
já começam a chegar as datas-bases de outros setores do Estado, por exemplo dos
próprios servidores da Casa e do Tribunal. Vão vir aqui buscar a data-base. Estamos,
portanto, em atraso com os servidores do Estado. A emenda que propus ontem, e não
foi lido na ata sobre a nossa mensagem, era que o governo do Estado precisa e vai,
com a sua responsabilidade, rever o posicionamento dos 4,6%, que são direito dos
servidores do Estado. Veja V. Exa., como presidente desta nossa reunião, que isso é
uma garantia constitucional. Fomos nós, em 2011, os deputados daquela legislatura,
que criamos esse dispositivo  que dá aos servidores do Estado,  ativos,  inativos e
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pensionistas, o direito à recomposição. Não é nem majoração, porque aquilo que se
dá ao trabalhador  acima da inflação,  damos como ganho;  até  a  inflação,  é  só  a
recomposição,  o  INPC,  que  deixamos  de  apreciar  ontem.  A maioria  esmagadora
votou contrariamente, derrotou a nossa emenda. Já no mês que vem, como disse,
começam a chegar as datas-bases dos outros setores do Estado, como do Tribunal,
dos servidores desta Casa e não vimos ainda nem a dos servidores do Estado. A
preocupação  deste  parlamentar  é  que não  podemos  nos  perder.  Temos  hoje  um
governador que é do PT. Ele também, até mais um pouco do que muitos aqui, sabe
dessa responsabilidade com os trabalhadores do Estado. E a Casa está deixando de
conceder, porque um grupo de deputados, liderado pelo partido do governador, e isso
aqui é uma verdade que eles podem assumir, criou uma agenda mínima para ser
apreciada e excluíram dela a recomposição dos salários dos servidores do Estado de
4,6%,  tão  somente.  Então,  estamos  devendo  aos  servidores  do  Estado,
retroativamente, outubro, novembro, dezembro, a correção no 13º, janeiro, fevereiro e
já estamos em março. Ouvimos aqui algumas considerações de líderes dizendo que o
governo precisava, primeiramente, tomar pé dessa situação para, depois, conceder o
aumento, que é previsto em lei. Essa correção é prevista em lei, mas até agora não
há nenhuma movimentação, mínima que seja, nesse sentido. Não ouvi da parte de
nenhuma das lideranças do governo aqui uma sinalização de quando será revista
essa recomposição dos servidores do Estado, ativos e inativos. Vou chamar a esta
Casa os sindicatos  que representam as categorias. Gostaria  que a nossa fala de
ontem constasse na ata dessa reunião, porque vou precisar da cópia dela. Estou aqui
ratificando  as  minhas  palavras,  pois  com  vencimento  de  servidor  público  não  se
brinca, com vencimento de trabalhador da mesma forma. Isso tem de ser levado a
sério. Temos de estar aqui defendendo os interesses de todas as classes, mas, dos
servidores,  somos  deputados  estaduais,  é  a  nossa  primeira  obrigação.  Repito,  é
nossa primeira obrigação defender aqueles que estão construindo, com o seu suor,
com seu trabalho, edificando o nosso Estado de Minas Gerais.  Não é justo o que
fizemos  ontem:  organizar  os  vencimentos  dos  secretários,  criar  cargos,  criar
secretarias  e  esquecer  do  trabalhador  do  Estado.  Queria  ratificar  minha  fala  por
ocasião da Emenda nº 42, que apresentei em favor dos trabalhadores aposentados e
ativos de Minas Gerais.
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O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
Correspondência

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

MENSAGEM Nº 8/2015
- A Mensagem nº 8/2015, do governador do Estado, encaminhando o Requerimento

Ordinário  nº  641/2015,  que  solicita  a  retirada de  tramitação do Projeto  de  Lei  nº
5.707/2015, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS
Da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de

Saúde  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.162  e
9.265/2014, da Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 20/2015

Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o

seguinte art. 139:
“Art. 139 - Os militares demitidos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG - ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG -
pela prática do crime de deserção, antes da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro
de 2007, serão incluídos nos quadros do CBMMG, assegurada a contagem do tempo
de serviço no posto ou graduação anteriores ao ato administrativo de exoneração.

Parágrafo único - Os efeitos desta emenda aplicam-se aos militares da ativa que
tenham  desertado  antes  da  Lei  Complementar  nº  95,  de  2007,  e  que  estejam
submetidos a processo administrativo disciplinar em decorrência exclusivamente da
prática do crime de deserção.”.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Cabo Júlio - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola -
Cristina Corrêa - Dilzon Melo - Douglas Melo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Iran
Barbosa -  Isauro Calais  -  Ivair  Nogueira -  João Alberto -  João Vítor  Xavier -  Léo
Portela - Luiz Humberto Carneiro - Mário Henrique Caixa - Noraldino Júnior - Thiago
Cota - Tito Torres - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por objetivo reparar a
injustiça e principalmente a violação dos direitos e das garantias constitucionais dos
militares que, por motivos diversos e forças alheias à sua vontade, desertaram antes
da Lei Complementar 95, de 17 de janeiro de 2007.

Como  notoriamente  sabido,  especialmente  nesta  Casa  Legislativa,  a  lei  não
retroagirá para prejudicar o acusado, tampouco nova lei mais gravosa poderá incidir
sobre crimes, contravenções penais e atos administrativos praticados na vigência de
lei mais benéfica ao acusado. Segundo o art. 9º da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), assinada pelos países membros da
OEA, “ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em
que  forem  cometidas,  não  sejam  delituosas,  de  acordo  com  o  direito  aplicável.
Tampouco  se  pode  impor  pena  mais  grave  que  a  aplicável  no  momento  da
perpetração do delito. Se, depois da perpetração do delito, a lei dispuser a imposição
de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado”.

No  caso  em  exame,  constata-se  que  o  diploma  que  instituiu  a  transgressão
disciplinar residual adjacente ao crime de deserção configurou gravíssima limitação e
violação dos direitos e das garantias fundamentais, pois previu os efeitos punitivos
estabelecidos por lei superveniente e atribuiu sanção a um ato já esgotado em todas
as suas potencialidades jurídicas.

Sendo certo que a lei não pode conferir efeitos jurídicos gravosos restritivos de um
direito  fundamental,  com  a  finalidade  de  punir,  há  que  ser  aplicado  o  direito  à
inviolabilidade do passado. Qualquer coisa diferente disso é uma verdadeira caça às
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bruxas. Há um consenso muito claro no sentido de que os valores da probidade, da
legalidade e da moralidade administrativa devem ser respeitados sem violarem-se
direitos e garantias fundamentais estatuídos em lei.

No caso dos policiais e dos bombeiros militares desertores, latente está a violação
dos direitos e das garantias fundamentais, uma vez que não foi observado o tempo
do crime de deserção.

Ademais,  deve  ser  levado em conta que,  quando o  militar  desertou,  a  punição
prevista no ordenamento jurídico era mais benéfica e mais branda. Dessa feita, ao
aplicar  legislação  mais  gravosa,  a  administração  pública  mitigou  consagrados
preceitos  constitucionais,  ao  imputar  uma  pena  administrativa  de  demissão,
diametralmente desproporcional à pena aplicada ao crime.

Sendo o direito penal considerado ultima ratio para pacificação social dos conflitos,
para proteção contra a violação de bens jurídicos importantes e essenciais para a
sociedade e para repressão dessa violação, a lei que criou a transgressão disciplinar,
que passou a ser aplicada aos militares desertores, viola flagrantemente os princípios
da intervenção miníma e do caráter fragmentar, aplicados na responsabilização e na
penalização dos infratores da lei.

Outro  ponto  a  ser  levado  em  conta  são  os  princípios  constitucionais  da
proporcionalidade e da razoabilidade, que foram violados, uma vez que os militares
demitidos  apresentavam  um comportamento  invejável  na  instituição.  É  importante
lembrar que os referidos princípios têm por finalidade precípua equilibrar os direitos
individuais com os anseios da sociedade.

O princípio da razoabilidade, largamente adotado pela jurisprudência alemã do pós-
guerra,  preceitua  que  nenhuma garantia  constitucional  goza  de  valor  supremo  e
absoluto, de modo a aniquilar outra garantia de valor e grau equivalente.

Na  seara  administrativa,  segundo  o  mestre  Dirley  da  Cunha  Júnior,  a
proporcionalidade “é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a
discricionariedade dos poderes públicos e, em especial,  veda que a administração
pública  aja  com  excesso  ou  valendo-se  de  atos  inúteis,  desvantajosos,
desarrazoados e desproporcionais”.

É  nesse  sentido  que  o  mestre  Bonavides  expõe  que  “em  nosso  ordenamento
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constitucional não deve a proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando
de princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra os excessos do
Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e das liberdades constitucionais. De
tal  sorte  que  urge,  quanto  antes,  extraí-lo  da  doutrina,  da  reflexão,  dos  próprios
fundamentos  da  Constituição,  em ordem a introduzi-lo,  com todo o vigor,  no  uso
jurisprudencial”.

Destarte, além da previsão da proporcionalidade como princípio a ser obedecido
pela administração pública na consecução de seus atos, convém destacar que “nos
processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação
entre  meios  e  fins,  vedada  a  imposição de obrigações,  restrições  e  sanções  em
medida  superior  àquelas  estritamente  necessárias  ao  atendimento  do  interesse
público”.

Sendo assim, ressoa nítida a importância do referido princípio nos dias atuais no
que se refere à proteção dos direitos do cidadão em face de eventual  arbítrio do
Estado,  merecendo  destaque  a  previsão  infraconstitucional  expressa  e  a
interpretação evolutiva e ampliativa que lhe vem sendo dada pelos tribunais pátrios.

De igual relevância, o principio da economicidade deve ser levado em conta no que
diz respeito ao aproveitamento dos militares no Corpo de Bombeiros, o que resultará
em aumento do efetivo, sem despesa adicional para o erário, pois esses profissionais
já se encontram treinados e prontos para exercer a atividade, somando-se a isso o
domínio e a fluência da língua inglesa de que são possuidores a maioria dos militares.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2015
Altera  a  redação  dos  §§  3º  e  4º  e  acrescenta  os  §§  5º  e  6º  ao  art.  142  da

Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 142 - (...)
§ 3° - O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso

público,  de provas ou de provas e títulos,  na graduação inicial  de  Soldado de 2ª
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classe, excetuado os quadros de saúde e Capelão das carreiras militares, observados
os seguintes requisitos:

§ 4° - Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar - QOPM -, é exigido o
título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido por sistemas de
ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo concurso interno,
realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5º - Para ingresso no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, através de
concurso interno, é exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível
superior de graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 6º - Para ingresso no quadro de oficiais Capelães da Polícia Militar ou do Corpo
de Bombeiros Militar, através de concurso público, é exigida conclusão de graduação
em curso de nível superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de
ensino em vigor, em área de conhecimento compatível com a função de assistência
religiosa a ser exercida.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Cabo Júlio - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola -
Cristina Corrêa - Dilzon Melo - Douglas Melo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Iran Barbosa - Isauro Calais
-  Ivair  Nogueira -  João Alberto -  João Vítor  Xavier -  Léo Portela -  Luiz Humberto
Carneiro  -  Mário  Henrique Caixa  -  Noraldino Júnior  -  Thiago Cota  -  Tito  Torres  -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Justificação: Inicialmente é importante frisar que o art.  64,  § 1°,  da Constituição
Mineira prevê que não se aplicam as regras de competência privativa às emendas à
Constituição, e sim tão somente à legislação infraconstitucional.

Vencidas então as discussões preliminares sobre vícios de iniciativa, esta emenda
que versa sobre a carreira única dos militares é uma exigência social e um grande
sonho dos militares estaduais.

As propostas presentes nesta emenda representam os anseios e as reivindicações
dos militares estaduais, cumprindo destacar inicialmente que se arrastam desde os
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idos de 1998, quando discutidas exaustivamente e aprovadas entre representações
de  todos  os  segmentos  da  Policia  Militar,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  da
sociedade civil, representada por comissão instituída conjuntamente pelos Comandos
das respectivas instituições militares, por força da Emenda à Constituição nº 39, de
2/6/1999, fixando expressamente obrigações e determinações para o chefe do Poder
Executivo.

A própria Constituição, em seu art. 143, prevê revisões periódicas das normas que
regem  os  militares  com  intervalos  máximos  de  cinco  anos  visando  a  seu
aprimoramento e atualização.

Não  obstante  tal  obrigação  atribuída  pela  Constituição,  a  medida  nunca  foi
promovida pelo legislador infraconstitucional, a exemplo do famigerado e revogado
regulamento  disciplinar,  que  foi  completamente  revisado  e  atualizado  pela  Lei  nº
14.310 de 2002, ressalvados casos de revisão e atualização pontuais.

Decorridos mais de 17 anos do trágico e traumático movimento dos policiais e dos
bombeiros militares de Minas Gerais, ocorrido em 1997, os legisladores mineiros, que
vislumbram a necessidade de aprimoramento e valorização dos militares  mineiros
apresentam esta emenda que visa, além desta valorização, a desonerar os cofres
públicos,  com  a  redução  das  despesas  oriundas  da  formação  militar,  sem
comprometer a qualidade desse ensino, uma vez que os futuros oficiais da Policia
Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  de  Minas  Gerais  serão oriundos  da
própria instituição militar.

As instituições militares mineiras precisam evoluir cotidianamente na valorização da
atividade pública de socorro, proteção, salvamento e segurança.

Desta feita, como se trata de proposta inerente à carreira dos militares estaduais,
necessário e esclarecedor para melhor compreensão do alcance e importância da
emenda  é  que  a  justificação  seguramente  demonstre  os  pressupostos  para  a
pretensão de sua inserção na Carta Magna de Minas Gerais.

A carreira única na Policia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar é apresentada
considerando também o modelo de gerenciamento e planejamento das atividades
policiais e de bombeiros, concluindo-se como essencial  para erradicar o  apartheid
hierárquico, legado do modelo excessivamente verticalizado e hierarquizado, adotado
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na  concepção  de  defesa  do  Estado,  na  rigidez  da  disciplina,  com  arquitetura
militarizada remanescente do Exército, cujas raízes são oriundas das forças militares
portuguesas que desembarcaram em terras brasileiras.

As modificações que se propõem com a proposta referenciada são imperativos de
ordem pública e dos avanços culturais e institucionais do Estado, com repercussão na
esfera de tutela de direitos e da indispensável modernização da carreira policial e de
bombeiro militar de Minas Gerais.

Do artigo da lavra do coronel  PM QOR, Domingos Sávio de Mendonça,  com o
propositivo  título  de  Carreira  única  na  PMMG:  Instrumento  de  fortalecimento  e
valorização da profissão, podemos concluir pela urgente necessidade de se implantar
a carreira única, cujo mais valioso pilar é exatamente possibilitar a progressão e a
ascensão na carreira, agregando-lhe atributos, experiência, a valorização profissional
e  a  qualificação  exigida  para  nobre  e  mais  difícil  atividade pública  de  segurança
pública e defesa civil.

A proposta está em consonância com as demandas da sociedade e das mudanças
sociais, por profissionais em condições e mais bem-preparados para a defesa de sua
cidadania e a proteção de seus direitos e garantias fundamentais.

Em seu artigo,  o coronel  afirma que “culturalmente,  os  integrantes da chamada
'classe média',  sempre resistiram em ingressar nas fileiras da PMMG para 'serem
soldados'”.

Parte dessa resistência, a nosso ver, decorre de certo preconceito em relação ao
trabalho policial, uma vez que ao soldado, a corporação atribui funções de execução
das atividades de polícia ostensiva, enquanto para os oficiais se reservam as funções
de comando.

Noutra vertente, o ingresso direto no oficialato permite que o civil faça uma carreira,
em sua grande parte, nas atividades burocráticas, sem uma grande exposição nas
atividades operacionais. Isso também é considerado um atrativo.

No entanto, após a greve de 1997, e diante da crescente demanda da sociedade
por  segurança  pública,  os  soldados  passaram  a  perceber  uma remuneração  um
pouco melhor, situação que passou a atrair para os cursos técnicos de segurança
pública civis possuidores de ensino de nível superior.
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Surgiu, então, a grande oportunidade para acabar com duas carreiras na Polícia
Militar, através da vedação do ingresso de civis direto no oficialato e da implantação
da exigência de nível superior na profissão, como uma forma de atingir a valorização
da profissão para todos.

Esse processo poderia ser realizado através de um período de transição, conforme
foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, em relação à exigência de
nível superior de escolaridade também para o CTSP, onde os candidatos ingressam
na corporação como soldados.

Convém ressaltar que a carreira única não prejudica quem já está na PMMG ou no
CBMMG, quer como oficial, quer como praça. Nessa vertente de valorização, todos
os integrantes da corporação, incorporados após a promulgação desta proposta de
emenda à Constituição, conheceriam a fundo todas as atividades inerentes a carreira
militar,  pois  progrediriam  na  carreira  com  maior  experiência  e  conhecimentos
profissionais.

Nessa toada, ao chegar ao nível gerencial,  o militar  teria experiência mínima na
execução  do  trabalho  militar.  Outra  vantagem  é  que  já  estaria  mais  maduro
profissionalmente e conhecedor de boa parte da estrutura institucional.

Ademais,  seria  sepultada definitivamente  a  segregação histórica  entre  oficiais  e
praças, que atualmente já foi bastante mitigada, mas ainda não erradicada, de forma
a criar condições efetivas para o fortalecimento da profissão como um todo.

O modelo atual é desagregador, pois determina que um subtenente com 29 anos de
carreira  e  mais  de  47  anos  de  idade,  com  ampla  experiência  profissional  e  de
comando,  seja  subordinado  a  um  jovem  com  22  anos  de  idade  sem  nenhuma
experiência profissional.

Lamentavelmente  somente  depois  da  sociedade  comprovar  a  necessidade  de
mudanças  estruturais  e cobrar  mudanças é  que as  transformações  começaram a
acontecer.  Somente  depois  de  mobilizações  das  entidades  representativas  e
principalmente depois da representatividade parlamentar é que se pode constatar que
uma  instituição  forte  precisa  ser  composta  de  homens  e  mulheres,  sujeitos  de
deveres, mas também sujeitos de direitos legalmente determinados pela Constituição
da República de 1988.
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A democracia  e  a  mobilização,  instrumentos  fundamentais  na  busca  de  uma
sociedade justa, vêm ao longo dos anos alcançando o cidadão militar, e através dela
já  foi  possível  extinguir  a  pena  privativa  de  liberdade,  melhorar  o  padrão
remuneratório, conquistar promoção para cabos e soldados. Então, por que continuar
postergando a implantação da carreira única na profissão?

Noutro  giro,  o  aprimoramento  técnico-profissional,  através  do  conhecimento
científico dos integrantes da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares configura uma
necessidade urgente, bem como se revela imprescindível para que as organizações
de defesa e promoção da segurança e defesa social se mantenham constantemente
atualizados e habilitados ao gerenciamento de crises e das situações complexas que
surgem no dia a dia de suas atividades, cujas dimensões vêm adquirindo proporções
de real ameaça à sociedade, à harmonia e à paz social e, com mais razão, ao estado
democrático de direito.

Esta proposta se fundamenta nas diretrizes aprovadas pela sociedade brasileira na
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, que aprovou as diretrizes para serem
implantadas,  entre  as  quais  se  destaca  "criar  e  implantar  carreira  única  para  os
profissionais de segurança pública, desmilitarizada com formação acadêmica superior
e especialização com plano de cargos e  salários  em nível  nacional,  efetivando a
progressão vertical e horizontal na carreira funcional", com expressivos 336 votos.

O Decreto-Lei nº 667, de 1969, é a legislação federal que reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal,  instituindo  regras  gerais  de  organização,  mas  dotou  de  competência
concorrente o legislador estadual na implementação de carreira única com permissão
também  de  suprimir  postos  e  graduações,  conferindo-lhe  assim  poderes  para
proceder  a  modificações  em  sua  organização,  como  adiante  se  vê  nos  artigos
citados,  possibilitando a instituição da tão  desejada e  protelada carreira  única  no
âmbito das corporações militares do Estado.

As disposições e normas que se aplicam à Polícia e ao Corpo de Bombeiros Militar
não impedem nenhuma modificação estrutural em sua organização e muito ensejam
o  enfrentamento  para  que  tais  instituições  avancem  na  sua  modernização  e  na
oxigenação  de seus  quadros  com a  consequente  melhoria  e  qualificação  da sua



958
____________________________________________________________________________

prestação de serviços aos cidadãos, que, com a implantação da proposta submetida
a  exame  dos  nobres  deputados  desta  Casa,  inaugurará  um  novo  marco  no
desempenho das atividades e das funções dos policiais e dos bombeiros militares e
na projeção da segurança pública como prioridade na agenda pública governamental.

Por derradeiro, esta proposta traz economia nos gastos públicos, pois atualmente o
Curso de Formação de Oficiais é integrado por militares de carreira e também por
civis.  Os  militares  que  já  têm  uma  formação  militar  em  cursos  anteriores  têm  a
mesma carga  horária  dos  alunos  que  jamais  tiveram  contato  com  as  instituições
militares. Ou seja, os cofres públicos têm duplo gasto, ao arcarem com aulas a alunos
que já obtiveram tal conhecimento em outros cursos anteriores na carreira.

A proposta permite uma economia aos cofres públicos porque permite que sejam
objeto de instrução somente as matérias não compreendidas nos cursos anteriores.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22/2015
Acrescenta alínea ao inciso II,  do art.  171, da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Acrescente-se a seguinte alínea ao inciso II, do art. 171, da Constituição do

Estado de Minas Gerais:
“Art. 171 - (...)
II - sobre os seguintes assuntos, entre outros, em caráter regulamentar, observadas

as  peculiaridades  dos  interesses  locais  e  as  normas  gerais  da  União  e  as
suplementares do Estado:

(…)
...  horário  e  dias  de  funcionamento  do  comércio  local  e  de  eventos  comerciais

temporários de natureza econômica;”.
Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Ulysses Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge -

Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celise Laviola -
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Cristiano  Silveira  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Emidinho  Madeira  -  Gilberto
Abramo -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Iran Barbosa -  João Leite -  João
Magalhães - João Vítor Xavier - Luiz Humberto Carneiro - Nozinho - Paulo Lamac -
Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Justificação:  As  feiras  itinerantes  são  aquelas  que  se  instalam,  de  maneira
transitória, nos diversos municípios do Estado, com o objetivo apenas de realizar um
evento de venda de produtos, em um determinado período.

A realização destas feiras é um direito líquido e certo, garantido pela Constituição
Federal,  que  assegura  a  todos  a  livre  concorrência,  estabelecendo,  de  maneira
expressa, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei (art. 170, inciso I e
parágrafo único).

Por outro lado, não há como ser ignorada a concorrência em condições desiguais
com o comércio regular e permanentemente instalado nos municípios. Como se sabe,
são  os  comerciantes  permanentes  que  efetivamente  pagam  tributos  aos  cofres
públicos, e a eles é feita uma série de exigências para suas instalações, de forma a
garantir a qualidade na prestação de serviço ao cidadão.

Essas exigências feitas aos comerciantes permanentes acabam gerando um custo
considerável,  diferentemente  do  que  ocorre  com  o  comércio  itinerante,  podendo
causar  problemas  de  ordem  econômica  e  afetar  consideravelmente  o  equilíbrio
financeiro do comércio permanente.

Esta proposta tem como objetivo deixar de forma explícita na Constituição Estadual
a competência do ente municipal na regulamentação da atividade comercial itinerante
no município. Tem também o objetivo de incentivar os municípios mineiros a exercê-
la, regulamentando, através de legislação própria, no intuito de proteger a economia,
o emprego e o interesse público local.

É importante deixar claro que, juridicamente, em face dos preceitos constitucionais,
o  município  não  poderá  impor  normas  de  forma  a  inviabilizar  a  realização  das
atividades itinerantes, mas regulamentá-las, de forma a garantir maior equilíbrio nas
condições de concorrência e melhor prestação de serviço ao cidadão.
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- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 4.577/2013)

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona na Resolução Conjunta nº 4.220, de
8  de  junho  de  2012,  que  criou  o  Manual  de  Processos  e  Procedimentos
Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos dos arts. nºs 174, 175 § 1º e § 2º, 474 § 3º e 475

§ 1º da Resolução Conjunta nº 4.220, de 8 de junho de 2012.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 8 de junho de 2012.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A medida proposta nesse projeto de resolução é referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo e tem como regra matriz o art. nº 62, XXX,
da Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa
“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa”. Verificamos que a Resolução Conjunta nº
4.220,  de  8/6/2012,  que  dispõe  sobre  o  Manual  de  Processos  e  Procedimentos
Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, violou direitos consagrados
pela  Lei  nº  14.310,  de  19  de  junho  de 2002,  no  seu art.  nº  44.  A administração
pública,  através  da  resolução  supracitada,  exorbitou  no  exercício  do  poder
regulamentar quando conceitua, em seus artigos:

“Art.  174  -  O  militar  dispensado  de  suas  atividades  rotineiras  ficará,  em  regra,
obrigado  a  atender  às  citações  e  notificações  em  processos  e  procedimentos
administrativos.

Art.  175  -  A  licença  e/ou  internação  de  militares  acusados  em  processos
disciplinares diversos, a princípio,  por si  só,  não deve conduzir  à paralisação dos
trabalhos, podendo seguir  com acompanhamento do defensor(a) que o represente
por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc.
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§ 1º  -  O fato do  acusado estar  licenciado e/ou  internado não impede que seja
submetido à perícia psicopatológica.

§ 2º - A perícia psicopatológica, caso necessário,  e em comum acordo entre os
profissionais de saúde da IME e os particulares que acompanham o acusado, poderá
ser realizada no local onde este se encontra internado ou em tratamento.”.

A referida  resolução  inova  também  nos  processos  administrativos  disciplinares,
ficando clara e flagrante a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa ao
restringir ao acusado em processo administrativo o efeito suspensivo e devolutivo nos
recursos disciplinares. Tal resolução fere de morte a Carta da República, que prevê a
presunção de inocência e duplo grau de jurisdição.

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à lei, que em
nenhum  momento  menciona  ou  restringe  direito  dos  militares  estaduais.  Inova
também  em  relação  à  notificação  dos  militares  dispensados  por  médicos  ou  em
tratamento psicológico, contrariando o disposto no art. nº 44 do Cedme.

Infere-se  que  o  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar
exorbitou na regulamentação e na criação, por meio de resolução, de nova regra,
ultrapassando,  dessa  forma,  o  âmbito  de  suas  funções,  colocando  em  risco  a
independência e harmonia entre os Poderes, com prejuízo para os militares estaduais
que estão respondendo processo administrativo ou recorrendo de qualquer punição
disciplinar.

“Art. 474 - Na PMMG, da decisão que avaliar  o recurso disciplinar, caberá novo
recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, sem efeito suspensivo.

(...)
§ 3º - As sanções disciplinares aplicadas pelo Chefe do Gabinete Militar e Estado-

Maior terão como primeira instância o Comandante-Geral, com efeito suspensivo, e
em segunda instância o Governador do Estado, sem efeito suspensivo.

Art. 475 - No CBMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo
recurso, em segunda e última instância, ao Corregedor, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis sem efeito suspensivo.

§ 1º - Nos processos instaurados e/ou solucionados pelo Corregedor do CBMMG,
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caberá  recurso  em  primeira  instância  ao  Chefe  do  Estado-Maior  e,  em  segunda
instância, ao Comandante-Geral, sem efeito suspensivo.”.

Dessa forma, a resolução conjunta estabelece inovação em relação à Lei nº 14.310
de 19 de junho de 2002, que em nenhum momento menciona retirada de direitos e
garantias  fundamentais  dos  militares  quando  da  apresentação  de  recursos
disciplinares a instâncias superiores.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 333/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.518/2011)

Institui  o  Dia  Estadual  do  Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,
Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Diversão e Lazer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica instituído o Dia Estadual  do Turismólogo e dos Trabalhadores em

Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,  Entretenimento,  Diversão  e  Lazer,  a  ser
comemorado, anualmente, no dia 27 de setembro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  como objetivo  a  valorização  de  profissionais  que

trabalham em instituições públicas e privadas, em especial o turismólogo, que é o
profissional  egresso  do  curso  superior  de  bacharelado  em  Turismo,  e  os  demais
profissionais  que  trabalham  no  setor  do  turismo  e  congêneres,  como  em  hotéis,
pousadas,  motéis,  operadoras  e  agências  de  viagens,  restaurantes,  bares,
churrascarias, boates, danceterias, casas de  shows e jogos, parques, lanchonetes,
pizzarias, cafés, sorveterias, casas de chá, bufês e similares.

O dia dos trabalhadores do setor de turismo é tradicionalmente comemorado no Dia
do Garçom, mas os demais profissionais do segmento precisam ser prestigiados e
merecem uma data exclusiva para comemorarem o seu dia. Vale ressaltar que é o
setor  turístico  o  que  mais  cresce  no  País,  e  em  Minas  Gerais  não  é  diferente;
portanto, nada mais justo do que essa merecida homenagem.
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Indicamos  o  dia  27  de  setembro  para  comemorar  o  dia  desses  importantes
profissionais  do turismo por  ser essa a data de comemoração do Dia Mundial do
Turismo, instituída pela Organização Mundial de Turismo. Infelizmente, por falta de
tradição, poucas atividades comemorativas do setor turístico são realizadas em nosso
país nessa data. Sendo assim, esperamos chamar a atenção de toda a sociedade
mineira  para  a  importância  dos  turismólogos  e  dos  demais  profissionais  do  setor
turístico do Estado, os quais exercem papel estratégico nesse importante setor da
nossa economia, razão pela qual merecem toda a nossa consideração e respeito.

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

PROJETO DE LEI Nº 334/2015
Dispõe sobre a disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas a canhotos nos

estabelecimentos de ensino e derivados.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam as instituições de ensino da  rede pública ou privada do Estado

obrigadas a disponibilizar, em salas de aula, cadeiras de braço para alunos canhotos.
Parágrafo único - As atribuições do  caput se aplicam às instituições que realizem

ocasionalmente palestras, concursos ou quaisquer atividades acadêmicas.
Art. 2º - O número de cadeiras destinadas aos alunos canhotos corresponderá a

10% (dez por cento) dos alunos matriculados, mantendo-se em estoque, em perfeito
estado de conservação, para uso imediato, as não utilizadas.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  fiscalizará  as
instituições de ensino de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  No  campo  da  educação,  uma  das  dificuldades  mais  comumente

listadas pelos canhotos é a ausência de carteira escolar com braço do lado esquerdo,
reflexo da época em que se costumava forçar  as crianças a usar sempre a mão
direita  para  escrever,  desenhar  ou  pintar,  pois  os  canhotos  eram  vistos  como
exceção, desvio da normalidade.
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Hoje, entende-se que a preferência lateral da criança precisa ser respeitada, porque
interferir nesse campo significa contraditar a organização do cérebro infantil.  Basta
dizer que a lateralização, ou o uso predominante de um dos lados do corpo, ocorre
entre os 3 e os 6 anos de idade. Ela é um dos resultados do amadurecimento do
cérebro,  parte  do  processo  de  crescimento.  Ademais,  estudos  recentes  têm
evidenciado  que  a  transferência  de  dados  entre  os  hemisférios  cerebrais  e,  por
conseguinte, o aumento da habilidade, prepondera entre os canhotos, o que reforça a
ideia de permitir às crianças a lateralidade que lhe seja mais favorável. Lembre-se,
ainda, que existem no mercado nacional diversos instrumentos que oferecem ajuste
adequado para canhotos, não sendo a definição de tal lateralidade motivo para impor
qualquer tipo de prejuízo à pessoa.

Nesse contexto, a medida ora proposta busca permitir igualdade de condições de
permanência em sala de aula para todos os alunos, indistintamente, como assegura o
inciso  I  do art.  206 da Constituição Federal.  Acredita-se que ela possa beneficiar
cerca de 10% dos alunos brasileiros, percentual estimado de canhotos no País. De
todo modo, convém deixar que essa mensuração seja feita pela esfera de governo
responsável pelos diversos níveis de ensino.

Diante  da  relevância  do  tema e  do  alcance social  da  medida  proposta,  espero
contar com o apoio de todos os deputados para aprovação deste projeto.

- 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 335/2015
Dispõe sobre a regulamentação da faculdade de troca de produtos e mercadorias

no comércio em geral, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todo o comércio varejista deverá manter afixado, em local visível,  suas

regras a respeito de trocas facultativas de produtos e mercadorias, mencionando se
adere ou não à sua efetivação e, caso realize essa prática, fazer constar no aviso, de
forma clara e ostensiva, os dias para a realização das trocas, bem como os critérios
de estado de apresentação dos produtos.
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§ 1º - Entende-se como facultativas as trocas relativas a tamanho, cor ou variedade
de produtos.

§ 2º - A empresa que não adotar o sistema de trocas previsto deverá manter aviso
nos moldes propostos, estando desobrigada de qualquer tipo de justificativa.

§ 3º - Não se incluem nesta lei as trocas obrigatórias advindas dos arts. 12, 13, 14,
18  e  19  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do
Consumidor  -,  as  quais  devem  ser  realizadas  em  todos  os  dias  e  horários  de
funcionamento.

Art. 2º - O estabelecimento que adotar o sistema de trocas ficará obrigado a efetuá-
las na forma proposta, sem exceção, e qualquer alteração no seu regime deverá ser
comunicada trinta dias antes da sua efetivação.

§  1º  -  A empresa  deverá  determinar,  no  mínimo,  um  dia  por  semana  para  a
realização das trocas, sendo que a omissão do dia será interpretada como estendida
a todos os dias de funcionamento.

§ 2º - Fica vedada a limitação de horários e quantidade de funcionários para esse
tipo  de  atendimento,  o  qual  deverá  ocorrer  no  horário  e  forma  usual  de
funcionamento.

Art. 3º - A forma de apresentação dos avisos deverá observar os seguintes critérios:
I - tamanho mínimo de 30cm² por 30cm² (trinta centímetros quadrados por trinta

centímetros quadrados);
II - quantidade mínima de três avisos por estabelecimento, sendo que ao menos um

deverá estar afixado junto aos provadores, quando existentes;
III  -  menção expressa da presente  lei,  bem como dos telefones dos órgãos de

proteção ao consumidor da localidade, para eventuais reclamações.
Art.  4º  -  A  fiscalização  da  presente  lei  caberá  aos  órgãos  de  proteção  ao

consumidor, sem prejuízo da fiscalização de posturas e comércio do município.
Art.  5º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  as  seguintes  providências  e

penalidades:
I - notificação para adequação no prazo máximo de dez dias;
II - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III - multa por reincidência de 300 (trezentas) Ufemgs;
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IV - cassação da inscrição estadual.
Parágrafo único - A aplicação das penalidades de que trata o art. 5º não exclui as

providências  e  sanções  previstas  no  Capítulo  VII  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  A  presente  propositura  visa  regulamentar  a  troca  facultativa  de

produtos  e  mercadorias  nos  comércios  do  Estado,  fazendo  respeitar,  assim,  os
termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, por se tratar de assunto de interesse de todos os consumidores, peço
o apoio dos 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 336/2015
Dispõe sobre adoção de medidas protetivas de urgência nos casos em que agente

da lei praticar violência doméstica e familiar contra a mulher.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado autorizado a se antecipar à decisão judicial e suspender a

posse ou restringir o porte de arma de fogo do integrante das forças de segurança do
Estado que tiver  praticado evidente e inquestionável  ato de violência doméstica e
familiar contra a mulher, para efeito do disposto no inciso I do art. 22 da Lei Federal nº
11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A violência contra mulheres acontece com frequência assustadora em

nosso país, atingindo mulheres de todas as idades e classes sociais.  No entanto,
apesar  das  pesquisas  apontarem  índices  altíssimos  de  incidência  desse  tipo  de
violência, sabe-se, também, que muitas mulheres só denunciam os agressores após
anos de humilhações e sofrimento.
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São vários os motivos que levam as mulheres a aguentarem caladas a violência
física e psicológica: vergonha, condição econômica, medo de pôr fim a um projeto de
vida e, principalmente, de sofrer violência ainda maior após a denúncia, entre outros.
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon, juntamente com o Ibope, que ouviu
2.002  pessoas  entre  12  e  17/2/2009,  17%  dos  entrevistados  acreditam  que  as
mulheres não abandonam o companheiro agressor por medo de serem mortas.

De acordo com a pesquisa, isso comprova o grau de vulnerabilidade a que a mulher
está submetida no País. O estudo aponta ainda que 55% dos entrevistados conhece
algum caso de violência doméstica.

Com a aprovação da Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, o governo Lula
inovou e deu um passo importantíssimo para pôr fim à violência de gênero no Brasil.
Essa lei é assim denominada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes,
que, mesmo tendo ficado paraplégica em consequência da violência de seu marido,
não parou de lutar por justiça e contra a impunidade, conseguindo seu objetivo após
muitos anos de luta.

Com isso foi, também, atendida uma reivindicação histórica do movimento feminista
e de mulheres. Mas, reconhecendo a gravidade da situação, o governo federal foi
além e criou o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Através  desse  pacto,  coordenado  pela  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as
Mulheres, o governo está desenvolvendo políticas públicas amplas e articuladas, que
têm como público-alvo, prioritariamente, as mulheres rurais, negras e indígenas em
situação de violência, por serem estas mais vulneráveis socialmente.

Para que as ações do pacto sejam implementadas, estão previstos recursos da
ordem de R$1.000.000.000,00, a serem executados até 2011. Histórias como a de
Maria da Penha e de muitas outras mulheres mostram como o medo é uma constante
na vida das mulheres que vivem em situação de violência, sabendo que o risco é
potencializado quando o agressor está legalmente autorizado a portar arma.

Daí a necessidade da criação de mecanismos que reforcem as políticas existentes
e façam com que a Lei Maria da Penha seja, de verdade, posta em prática e que o
referido  pacto  atinja  seus  objetivos.  Para  que  isso  aconteça,  é  necessário  o
envolvimento de toda a sociedade, principalmente dos poderes constituídos.
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Assim, proponho este projeto, que visa fazer valer a medida protetiva de urgência,
de acordo com o inciso I  do art.  22 da Lei Maria da Penha,  na situação em que
houver ocorrido evidente e inquestionável ato de violência doméstica e familiar contra
a mulher, antes mesmo de tal situação ser submetida ao âmbito judicial.

Esta proposta visa assegurar a aplicação do referido dispositivo em uma situação
na qual  a  vítima corre um risco  maior,  por  ser  o  agressor  um agente  dotado  da
prerrogativa legal de porte de arma, por conta de sua atividade profissional.

Por  isso,  torna-se  necessário  que  a  própria  organização  estatal  suspenda  ou
restrinja  o  porte  de  arma  para  garantir  a  celeridade  da  medida  protetiva  e  a
integridade física da vítima, garantindo assim seus direitos humanos.

- 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 337/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de extintores de incêndio nas escolas

do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as escolas do Estado obrigadas a instalar extintores de incêndio nos

imóveis em que funcionam.
§  1º  -  Essa  obrigatoriedade  abrange  as  escolas  públicas  e  particulares  que

funcionam em prédios próprios e as que utilizam imóveis locados ou cedidos.
§  2º  -  A instalação  dos  extintores,  bem  como sua manutenção,  obedecerá  aos

critérios de segurança estabelecidos na legislação vigente e em normas técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Este projeto visa a dar maior segurança aos alunos, aos profissionais e

às pessoas que transitam pelas escolas, resguardando sua integridade física e da
comunidade do entorno, além da preservação de seus bens móveis e imóveis.

-  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 338/2015
Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual  de Assistência  Social,  e  disciplina a aplicação de recursos previstos  em
programas e fundos destinados a assistir populações carentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  recursos  alocados  nos  programas  e  fundos  públicos  destinados  a

atenuar  distorções  na  distribuição  da  riqueza  pessoal  e  espacial,  a  combater  a
miséria e a fome, a assistir populações que estejam expostas a níveis salariais os
mais baixos e ao desemprego, a melhorar a qualidade de vida de populações que
vivem em situação de carência material  e precária situação familiar  e social serão
aplicados prioritariamente nos municípios que registram Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH - de até 0,5 (zero vírgula cinco).

Art. 2º - O disposto no art. 1º se aplica especialmente ao programa instituído pelo
Decreto nº 40.327, de 23 de março de 1999 - Programa Bolsa Família -, ao Fundo
para a Infância e a Adolescência, criado pela Lei nº 11.397, de 7 de janeiro de 1994, e
aos oriundos das políticas, dos programas e das ações propostas pelo Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto nº 40.324, de 23
de março de 1999.

Art. 3º - Fica acrescido ao art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, o seguinte
parágrafo único:

“Art. 3º - (...)
Parágrafo  único  -  Os  recursos  do  Feas  serão  aplicados,  preferencialmente,  em

projetos de assistência social para atendimento aos municípios ou regiões do Estado
que  registrem  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -  até  0,5  (zero  vírgula
cinco).”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Estado desenvolve ações de combate às desigualdades por meio de

projetos,  programas e  fundos.  O projeto  de  lei  objetiva  disciplinar  a  aplicação  de
recursos previstos em programas e fundos destinados a assistir populações carentes,
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a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania no Estado, adotando o Índice
de Desenvolvimento Humano - IDH - como parâmetro para a alocação de recursos,
sempre  insuficientes  diante  das  necessidades  sociais  e  que  precisam  ser  bem
aplicados.

Há muito tempo, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países
e  regiões.  É  mundialmente  aceito  e  amplamente  utilizado  pela  Organização  das
Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud - para medir o progresso humano. É
composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A saúde é medida
pela  expectativa  de  vida  ao  nascer,  em  anos.  A educação  é  medida  por  dois
indicadores: a taxa de alfabetização da população de 15 anos de idade ou mais e o
número  de  matrículas  nos  ensinos  fundamental,  médio  e  superior,  dividido  pela
população em idade escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - per
capita, em dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O  IDH  varia  de  0  a  1.  Quanto  mais  próximo  de  um,  maior  o  grau  de
desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, é médio; acima
de  0,8,  alto.  Minas  possui  195  cidades  com  índice  de  até  0,5,  e  elas  não  se
encontram somente no Vale do Jequitinhonha.  São João do Paraíso, no Norte do
Estado, apresenta IDH de 0,363, comparável a países como Mauritânia ou Costa do
Marfim. Já Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH igual
a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir nenhuma localidade
carente, independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia
a região que agrega maior número de municípios pobres.

Em  face  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste
projeto.

- 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 339/2015
Dispõe  sobre  a  exposição  comercial,  a  proibição  da  venda  e  a  utilização  em

estabelecimentos de ensino, da substância soda cáustica, de seus similares e de
todos os produtos classificados como nocivos à saúde.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  exposição  para  comercialização  da  substância  denominada  soda

cáustica, de seus similares e de todos produtos classificados como potencialmente
nocivos à saúde deverá ser efetuada de forma que seu posicionamento fique fora do
alcance de crianças.

Parágrafo único - Consideram-se produtos potencialmente nocivos à saúde aqueles
cujas embalagens e rótulos advirtam sobre sua nocividade no uso, na utilização, na
ingestão,  na  aplicação,  na  inalação,  na  aspiração,  no  manuseio  ou  no  contato
acidental pelo ser humano.

Art.  2º  -  Fica  proibida  a  venda  a  menores  de  14  anos  de  todo  produto
potencialmente nocivo à saúde que possua as características descritas no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 3º - É vedada a utilização dos produtos conceituados no parágrafo único do art.
1º nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio.

Art. 4º - A vigilância e a fiscalização para o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º
e 3º serão exercidas distintamente pelos órgãos de vigilância sanitária estadual.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, sem prejuízo de
outras sanções, às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - interdição temporária;
IV - interdição definitiva.
Parágrafo  único  -  Estarão  sujeitas  às  mesmas  sanções  acima  graduadas  as

empresas fabricantes que deixarem de advertir  em seus rótulos e embalagens, ou
omitirem, por qualquer motivo, as propriedades nocivas à saúde dos produtos por
elas fabricados.

Art.  6º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  A utilização  de  produtos  nocivos  à  saúde em estabelecimentos  de
ensino,  ou mesmo dentro das residências, sem critério técnico,  é responsável  por
inúmeras ocorrências com risco de morte.

Esses produtos são disponibilizados ao consumidor em qualquer estabelecimento
comercial, estando expostos de forma visível, próximos muitas vezes a alimentos, e
ao alcance das mãos de qualquer criança ou adolescente.

Não há nenhuma regulamentação para sua venda, qualquer criança pode efetuar
sua aquisição sem restrições, em qualquer supermercado. A venda desses produtos e
sua utilização  pelos  estabelecimentos  de  ensino  são  questões  de  saúde  pública,
devendo haver sua regulamentação, com a proibição do uso desses produtos e de
similares em ambientes educacionais.

Em defesa da vida e para evitar que casos possam a vir a acontecer no âmbito dos
estabelecimentos escolares,  este parlamentar  apresenta esta iniciativa  de lei,  que
entende de fundamental importância para a segurança das crianças, e espera contar
com o apoio dos deputados que integram este Parlamento 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 340/2015
Dispõe  sobre  a  afixação  de  tabela  de  preços  das  tarifas  e  serviços  bancários

prestados pelas instituições financeiras situadas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação, em local visível e de fácil leitura, pelas agências

das instituições financeiras situadas no Estado, de tabela de preços das tarifas e dos
serviços bancários prestados.

§  1º  -  A tabela  a  ser  afixada  em  local  e  formato  visível  ao  público,  nas  suas
dependências  internas,  nos  locais  de  autoatendimento  e  nas  páginas  na  internet,
deverá conter, além de outras informações estabelecidas pela Resolução nº 3.919, de
2010,  do  Conselho  Monetário  Nacional,  a  relação  dos  serviços  prestados  pela
instituição bancária, classificados também na referida resolução, como listado abaixo:

I - tabela com os serviços essenciais;
II - tabela com os serviços prioritários;
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III - tabela contendo informações sobre os pacotes padronizados;
IV  -  tabela  de  demais  serviços  prestados  pela  instituição,  inclusive  pacotes  de

serviços;
V - esclarecimento de que os valores das tarifas foram estabelecidos pela própria

instituição.
§ 2º - É obrigatória a divulgação no recinto dos correspondentes bancários no País,

além dessas tabelas, das tarifas relativas aos serviços prestados por meio do próprio
correspondente.

§ 3º -  É obrigatória a divulgação nos locais de autoatendimento da relação dos
serviços prestados por meio dos terminais eletrônicos, com os respectivos valores
cobrados pelo banco.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  responsável  às
penalidades estabelecidas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Um  conjunto  de  regras  para  disciplinar  a  cobrança  de  tarifas  foi

estabelecido pelas Resoluções nºs 3.518, de 2007, 3.319, de 2010, e 4.196, de 2013,
do Conselho Monetário Nacional - CMN -, com foco nos serviços mais utilizados por
pessoas físicas. Essas regras buscam dar maior transparência e clareza à prestação
de  serviços  oferecidos  pelas  instituições  financeiras,  de  forma  a  permitir  a  seus
clientes  e  usuários  comparar  e  verificar  qual  instituição  atende  melhor  a  suas
demandas, estimulando a concorrência no setor. Assim, respeitadas as proibições e
limitações normativas, cada instituição financeira é livre para estabelecer o valor de
suas tarifas.

Desde 30 de abril de 2008, quando entrou em vigor a regulamentação editada pelo
CMN e pelo Banco Central - Resolução nº 3.518, de 2007, do CMN -, houve alteração
no  disciplinamento  das  cobranças  de  tarifas  pelas  instituições  financeiras.  A
regulamentação atualmente  em  vigor  -  Resolução nº  3.919,  de  2010,  do  CMN -,
classifica em quatro modalidades os tipos de serviços prestados às pessoas físicas
pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central:
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a) serviços essenciais: aqueles que não podem ser cobrados;
b) serviços prioritários: aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências

de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil,  cartão de crédito
básico e cadastro, somente podendo ser cobrados os serviços constantes da lista de
serviços da Tabela I, anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, do CMN, devendo ainda
ser observados a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança, também
estabelecidos por meio da citada Tabela I;

c)  serviços  especiais:  aqueles  cuja  legislação  e  regulamentação  específicas
definem como serviços especiais às tarifas e as condições em que são aplicáveis; a
exemplo  dos  serviços  referentes  ao  crédito  rural,  ao  Sistema  Financeiro  da
Habitação,  ao Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço,  ao Fundo PIS/Pasep, às
chamadas contas-salário,  bem como às operações de microcrédito de que trata a
Resolução n° 4.000, de 2011, do CMN;

d) serviços diferenciados: aqueles que podem ser cobrados desde que explicitadas
ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento.

A regulamentação estabelece também que a realização de saques em terminais de
autoatendimento  em  intervalo  de  até  30  minutos  é  considerada  como um  único
evento.

Além dos serviços essenciais, também não pode ser cobrada tarifa por liquidação
antecipada  em  operações  de  crédito  e  de  arrendamento  mercantil  financeiro
pactuadas com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte,
de que trata a Lei Complementar nº 123, de 2006, para contratos assinados a partir
de 10/12/2007. O aumento do valor de tarifa existente aplicável a pessoas físicas
deve ser divulgado com, no mínimo:

I - 45 dias de antecedência à cobrança para os serviços relacionados a cartão de
crédito; e

II  -  30  de  antecedência à cobrança para  os  demais  serviços,  inclusive para  os
pacotes padronizados de serviços prioritários.

Os preços dos serviços prioritários relacionados a cartão de crédito somente podem
ser majorados decorridos 365 dias do último valor divulgado, e os demais serviços
prioritários somente podem ser majorados após 180 dias de sua última alteração,
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admitindo-se  a  redução  de  preços  a  qualquer  tempo.  Esse  prazo  aplica-se
individualmente a cada tarifa.

Entre 2008 e 2013 o conjunto das principais tarifas bancárias ficou até 36% mais
caro nos seis maiores bancos do Brasil. É o que aponta o levantamento do Instituto
de Defesa do Consumidor, divulgado pelo jornal O Estado, em 20 de agosto de 2013.
A entidade comparou preços dos 10 serviços considerados mais comuns e constatou
que, apesar de a maioria das tarifas ter sofrido cortes de 50%, o avanço em outros
serviços chega a 83%, causando aumento acima da inflação medida pelo IPCA para
o período, que acumulou alta de 32,34%. Não são raras as reclamações acerca dos
valores cobrados e, muitas vezes, o cliente não tem a devida informação sobre o
custo da transação/movimentação financeira.

Esta proposta visa primordialmente informar aos clientes das agências bancárias
situadas no Estado os valores das tarifas cobradas,  bem como as transações ou
movimentações  financeiras  isentas  de  cobrança  de  acordo  com  a  Resolução  nº
3.919, de 2010, do CMN, mediante a afixação de tabelas discriminando os serviços e
os preços, para torná-las acessíveis aos clientes, dar mais transparência e permitir
que os consumidores façam comparações entre as tarifas mais comuns.

A esse respeito, estudo do Idec disponível no site de O Globo (http://oglobo.globo.
com/defesa-do-consumidor/bancos-cliente-desconhece-pacotes-tarifas)  mostra  que,
em cinco anos, o preço médio das cestas de serviços mais baratas subiu 61%. Os
clientes dos seis maiores bancos do País - Banco do Brasil, Caixa, Itaú Unibanco,
Bradesco, Santander e HSBC -, desconhecem qual pacote de serviços contrataram,
quais operações tal plano inclui e quanto isso lhes custa mensalmente. Há os que se
surpreenderam com a cobrança de tarifas avulsas porque desconhecem o tipo de
pacote que adquiriram.

Outros sabem pouco sobre o total de serviços contratados e não observaram ou
questionaram  reajustes.  Muitas  vezes  o  cliente  alega  que  está  sendo  cobrado
indevidamente, por desconhecimento. Não sabe o que contratou. Nem o nome nem a
quantidade de serviços. Essa informação tem que estar clara e disponível em todos
os canais e atendimento. Os diferentes nomes dos pacotes contribuem para a falta de
compreensão  do  cliente.  Nesses  cinco  anos,  as  instituições  financeiras  criaram
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pacotes  com  nomes  que  impossibilitam  a  comparação  com  a  concorrência,  em
detrimento do pacote padronizado I, exigido pelo Banco Central desde 2008, que se
tornou um serviço referencial, mas sem atrativos para adesão, por não incluir cheque,
DOC e TED. As mudanças nas nomenclaturas dos planos, assim como a extinção ou
substituição de alguns deles também acabam confundindo o consumidor, que, ao se
tornar cliente, contrata um grupo de serviços e depois não sabe mais a qual está
ligado.  O consumidor  precisa ter  informação de forma objetiva,  para comparar  os
preços e ter a opção dos serviços essenciais, que são gratuitos, ou mesmo de tarifas
avulsas. Os bancos devem oferecer todos os pacotes e tarifas avulsas na hora da
abertura  da  conta,  para  que  o  cliente  avalie  o  que  se  adapta  melhor  às  suas
necessidades.  E,  no  caso  de  quem  já  é  cliente,  não  pode  haver  barreiras  para
migração para plano mais barato ou tarifas avulsas. O CDC diz que a informação tem
que ser clara. É uma questão de educação financeira e cidadania.

Pelos  argumentos  apresentados,  submeto  este  projeto  à  apreciação  de  meus
nobres pares, aguardando a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 341/2015
Institui o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de

ensino do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas

do sistema de ensino do Estado, visando à conscientização sobre a importância da
preservação do meio ambiente.

Art. 2º - Cada turma de alunos da 1ª série do ensino fundamental plantará, no Dia
da Árvore, comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda de árvore da
flora  nativa,  preferencialmente  de  espécie  que  se  encontre  em  extinção,  em  sua
escola ou em local por esta indicado.

Parágrafo único - Na data referida no  caput,  serão promovidas ações educativas
sobre os temas ecologia e preservação do meio ambiente.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Incumbe ao poder público, nos termos do art. 225, § 1º, inciso VI, da

Constituição Federal, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente". Infelizmente, o
progresso trouxe consigo uma série de problemas ambientais.

Prova disso é o superaquecimento do planeta, gerado especialmente pela poluição
e pela devastação do meio ambiente. Sem sombra de dúvida, iniciativas precisam ser
tomadas para amenizar  as implicações do crescimento desenfreado,  no intuito  de
prevenir o desmatamento e diminuir seu impacto nas futuras gerações.

Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  conscientizar  principalmente  as  nossas
crianças  -  que  recebem,  por  meio  da  educação,  os  primeiros  e  fundamentais
ensinamentos para a vida em sociedade - sobre a importância da preservação do
meio ambiente. Ademais, o plantio de flora nativa nas escolas ou noutros locais é um
gesto que visa incentivar a preservação e os cuidados com o meio ambiente, não só
entre as crianças como entre todos os cidadãos mineiros.

Busca-se, assim, a prática da interdisciplinaridade; o envolvimento de praticamente
toda  a  comunidade  escolar  (pais,  alunos  e  professores);  o  conhecimento  e  a
conscientização desses sobre as consequências de algumas práticas negativas em
relação  ao  meio  ambiente.  Ou  seja,  é  uma  oportunidade  para  que  todos  nós
busquemos reverter ou pelo menos amenizar o atual quadro do meio ambiente.

Dessa forma, tendo em vista o dever do poder público de defender, preservar e
restaurar o meio ambiente para as futuras gerações, conto com o apoio dos nobres
pares na aprovação deste projeto de lei.

-  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 342/2015
Determina  que  as  instituições  financeiras  localizadas  no  Estado  concedam

desconto  de  tarifas  bancárias  aos  consumidores  em  caso de interrupção total  ou
parcial na prestação de seus serviços.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições financeiras localizadas no Estado ficam obrigadas, em caso

de  interrupção  ou  suspensão,  total  ou  parcial,  na  prestação  de  seus  serviços,  a
conceder aos consumidores desconto proporcional ao valor de suas tarifas relativos
ao período em que estes não forem integralmente prestados.

§  1º  -  Para  fins  de  aplicação  desta  lei,  considera-se,  entre  outras  causas  que
ensejarão o direito ao desconto a que se refere o caput deste artigo, a impossibilidade
de acesso às agências físicas das redes bancárias.

§ 2º  -  Na concessão do desconto previsto nesta lei  deverão ser  observados os
critérios estabelecidos no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

§  3º  -  O  desconto  na  tarifa  poderá  ser  realizado  automaticamente  através  da
dedução,  quando  do  lançamento  da  cobrança  da  tarifa  na  conta-corrente  do
consumidor, dos valores devidos pela prestação parcial do serviço.

§ 4º - A não realização espontânea da redução proporcional no valor da tarifa, uma
vez verificada a suspensão ou interrupção do serviço, ensejará sua restituição em
dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Art. 2º - As instituições financeiras deverão afixar cartaz informativo, em tamanho
não inferior ao formato de uma folha A5, em toda sua rede de estabelecimentos, em
local de acesso imediato ao consumidor e de fácil visualização, da obrigação prevista
nesta lei.

§ 1º  - Durante o período em que o serviço estiver suspenso ou interrompido, a
obrigação a que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida com a afixação do
cartaz informativo em local externo à agência, preferencialmente na sua entrada.

§ 2º - Quando a interrupção ou suspensão dos serviços na forma desta lei perdurar
por mais de 15 dias, os bancos deverão publicar em dois jornais de grande circulação
no Estado, três anúncios intercalados, sem prejuízo dos finais de semana, informação
sobre o direito estabelecido por esta norma.

Art.  3º  -  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  o  responsável  às  penalidades
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei visa garantir ao consumidor o desconto proporcional

no valor cobrado pelas tarifas em virtude de paralisação total ou parcial das agências
bancárias.

Atualmente  os  direitos  dos  consumidores  têm  sido  frequentemente  lesados  em
decorrência das greves do setor bancário.

A interrupção total ou parcial dessa atividade desencadeia uma gigantesca restrição
dos serviços prestados pelas agências bancárias que, em virtude das greves, deixam
de abrir  suas portas, dificultando o atendimento pessoal,  os saques de valores,  o
pagamento  de  contas,  além  de  outros  serviços  indispensáveis  no  dia  a  dia  dos
consumidores.

Mesmo com a evidente falha na prestação desses serviços, o consumidor continua
sendo cobrado pelo valor integral das tarifas correspondentes à manutenção de sua
conta-corrente, o que não deveria ocorrer, já que o Código de Defesa do Consumidor,
em seu art. 20, parágrafo 2º, prevê o abatimento do preço em caso de serviço que se
mostre inadequado para o fim que razoavelmente dele se espere.

A tarifa é o preço que remunera todas as modalidades de serviços prestados pelas
instituições bancárias, logo, quando o consumidor paga a tarifa de manutenção de
sua conta-corrente, estão embutidos no preço todos os serviços bancários, tais como
o atendimento pessoal pelo gerente e o atendimento através de telefone ou internet,
entre outros inerentes à natureza do serviço das instituições financeiras.

Portanto,  resta  claro  que  somente  a  redução  proporcional  da  tarifa  poderá
solucionar  o  prejuízo  causado  ao  consumidor,  evitando,  ainda,  a  obtenção  de
vantagem  excessiva  por  parte  das  agências  bancárias  que  deixam  de  prestar  o
serviço, mas permanecem com a cobrança das tarifas.

No  que  se  refere  à  competência  desta  Casa  para  legislar  sobre  o  tema,  é
importante destacar que, conforme previsão constitucional (art. 5°, XXXII, e art. 24, V
e XII, da Constituição Federal) e legal (art. 55, § 1º, do CDC), compete à União, aos
Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar,  concorrentemente,  sobre  as  relações  de
consumo.

Por  essa  razão,  certo  de  que  a  medida  é  de  grande  relevância  para  os
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consumidores,  submetemos  esta  proposição  à  análise  e  aprovação  desta  Casa
Legislativa.

- 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 343/2015
Dispõe  sobre  a  colocação  de  telefones  de  emergência  nos  caixas  eletrônicos

situados fora das agências bancárias e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  obrigatória  a  colocação,  nos  caixas eletrônicos  situados  fora  das

agências bancárias, de telefones de emergência com número de identificação para
facilitar sua localização.

Parágrafo único -  Entende-se por telefones de emergência aqueles com ligação
direta aos serviços 24 horas dos bancos, sem a necessidade de discagem e com
atendente exclusivo da respectiva instituição para registro da ligação.

Art.  2°  -  Para  fins  desta  lei,  os  telefones  de  emergência  serão  destinados  a
comunicação  do  cliente  com  seu  banco  para  informação  sobre  a  ocorrência  de
problemas imediatos na máquina, tais como: não emissão de cédulas, travamento da
máquina, problemas com os cartões de débito ou crédito e os demais pertinentes à
operação efetuada.

Art. 3° - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas  nos  arts.  56  e  57  da  Lei  n°  8.078,  de  1990  -  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Art.  4°  -  As  denúncias  dos  consumidores  desses  serviços  bancários  quanto  ao
descumprimento desta lei deverão ser encaminhadas ao Procon de sua cidade.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 6° - As agências bancárias terão o prazo máximo de sessenta dias, a contar da

data da publicação desta lei, para a referida adaptação.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
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Justificação: Esta proposição visa minimizar os grandes problemas causados aos
consumidores  no  momento  em  que  realizam  transações  fora  de  suas  agências
bancárias.

Nos finais de semana e durante os feriados, os usuários, quando utilizam os caixas
eletrônicos,  podem  ser  surpreendidos  por  travamentos  dessas  máquinas  ou  até
mesmo pela retenção de seus cartões.  Nesse momento,  não há muito que fazer,
senão tentar realizar uma ligação para o banco; mas, se não lembrar o número ou se
o seu celular não tiver crédito, o cliente fica sem nenhuma instrução.

Em viagens, o usuário não tem tido resposta sobre como proceder nos casos de
problemas com o cartão retido. Essa situação pode ser ao menos registrada pelo
cliente quando a máquina tiver a ela acoplado um telefone de emergência, para que
possa imediatamente comunicar ao seu banco o problema.

Dessa  maneira,  pensando  na  segurança  dos  clientes  e  na  celeridade  para  se
resolverem  os  problemas  acarretados  por  essas  circunstâncias  desagradáveis,
apresento  este  projeto,  de  extrema  importância  para  todos  aqueles  que  utilizam
caixas  eletrônicos  no  Estado.  Esta  propositura  não  contraria  qualquer  dispositivo
constitucional, não encontrando, assim, óbice para a sua tramitação, de acordo com o
que  dispõe  o  art.  4°  da  Lei  Federal  n°  8.078,  de  1990  -  Código  de  Defesa  do
Consumidor -, Capítulo II - Da Política Nacional de Relações de Consumo:

“Art.  4°  -  A  Política  Nacional  de  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, a melhoria da qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor”.
Atualmente,  a  precariedade  e  a  falta  de  informações  concretas  mitigam  a

possibilidade de o  cliente fazer prevalecer seus direitos perante o Poder Judiciário,
caso haja necessidade, conforme orienta o Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços de caixas eletrônicos, prestados pelas instituições bancárias, podem
ser qualificados como inadequados por não oferecerem a segurança de que o cliente
é merecedor.
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Diante do exposto,  proponho que este projeto seja apreciado e aprovado pelos
nobres pares. Com isso, estaremos proporcionando maior segurança aos clientes que
utilizam esses serviços bancários.

- 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 344/2015
Obriga o poder público a distribuir, nas maternidades da rede pública do Estado, o

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  aos  pais  dos  recém-nascidos  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o poder público obrigado a distribuir gratuitamente, nas maternidades

públicas do Estado, o Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais dos recém-
nascidos.

Art. 2º - O exemplar será entregue após explicações a serem ministradas aos pais
por estagiários das faculdades de direito instaladas no território mineiro que estejam
habilitados a executar esse programa de esclarecimento, para o qual  deverão ser
preparados materiais de suporte.

Art. 3º - Caberá ao poder público viabilizar, por meio da Secretaria de Educação, o
treinamento dos professores, para que os novos pais conheçam os direitos e deveres
que eles e suas crianças têm.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O povo de Minas Gerais necessita conhecer os direitos dos menores

que  são  agasalhados  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Todas  as
informações  lá  contidas  são  fundamentais  para  que  se  melhore  o  processo  de
criação,  educação  e  aperfeiçoamento  das  novas  gerações.  É  necessário  que  a
legislação vigente deixe claro que os homens de amanhã são as crianças de hoje,
que devem ser preservadas contra a violência e os abusos de toda ordem.

A violência somente será atenuada quando as partes envolvidas souberem quais
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são as implicações para agressores e agredidos. O poder público, com este tipo de
atitude simples, mas ao mesmo tempo profunda, pode minimizar as dificuldades nos
relacionamentos futuros das novas gerações.

- 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 345/2015
Dispõe sobre a aplicação de penalidades às instituições que não procederem a

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instituição que, após a quitação de veículo por parte do devedor, não

proceder a comunicação de baixa do gravame junto ao Departamento de Trânsito do
Estado de Minas Gerais no prazo fixado na Resolução Contran nº 320, de 5 de junho
de 2009, estará sujeita a aplicação de penalidade de multa correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor venal do veículo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Embora  a  Resolução  Contran  nº  320,  de  5  de  junho  de  2009,

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 346/2015
Institui o Certificado de Qualidade no Atendimento a Trauma e Emergência Médica

e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Certificado de Qualidade no Atendimento  a  Trauma e

Emergência Médica, a ser concedido a hospitais públicos, privados, clínicas médicas,
prontos-socorros e demais instituições que atuem na área de emergências médicas e
traumatológicas no Estado.

Art.  2º  -  O  certificado  de  que  trata  o  art.  1º  visa  reconhecer  hospitais,  clínicas
médicas, prontos-socorros e demais instituições atuantes na área de emergências
médicas e traumatológicas que apresentem:

I - excelência no atendimento;
II - programa de capacitação de recursos humanos;
III - disponibilidade de recursos tecnológicos capazes de apoiar e tratar o paciente.
Parágrafo único - Os elementos a ser avaliados para a aferição da excelência de

que trata o inciso I são:
I - reanimação cardiorrespiratória-cerebral;
II - programa de prevenção ao trauma e orientação sobre primeiros socorros;
III - atendimento pré-hospitalar;
IV - atendimento hospitalar;
V - reabilitação.
Art. 3° - Para a concessão do certificado e o atendimento das exigências previstas

no art. 2º, serão observados os seguintes pré-requisitos:
I  -  estrutura  física,  gestão,  administração  de  pessoal  e  qualificação  material

referente ao atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar;
II - no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da equipe de médicos, enfermeiros e

técnicos  com  qualificação  para  o  procedimento  de  primeiros  socorros  e  para  o
atendimento  a  trauma,  através  de  cursos  consagrados  por  comunidades  médicas
brasileira e internacional qualificadas.

Art.  4º  -  O  certificado  será  concedido  por  uma  comissão  auditora  permanente
composta por:

I - um representante da Sociedade Brasileira do Atendimento Integrado ao Trauma;
II  -  um  representante  do  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Minas

Gerais;
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III - um representante da Associação Médica de Minas Gerais;
IV - um representante do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
V  -  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  do  Estado  de  Minas

Gerais.
§ 1º - A comissão editará normas regulamentares visando à certificação de que trata

esta lei, assim como a seu próprio funcionamento.
§  2º  -  A comissão  assegurará  a  paridade  na  avaliação  para  a  concessão  do

certificado, avaliando separadamente as instituições de saúde de pequeno, médio e
grande portes.

Art. 5° - O certificado será conferido bienalmente, no dia 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde, pela comissão prevista no art. 4º.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
- 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 347/2015

Dispõe  sobre  a  classificação por  faixa  etária  do  acervo  literário  das  bibliotecas
integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  atendimento  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Bibliotecas  Públicas  se  pautará  pela  orientação  ao  usuário  quanto  à  adequada
utilização do seu acervo literário.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no  caput deste artigo, as bibliotecas
procederão,  sempre  que  possível,  à  classificação  por  faixa  etária  das  obras  que
compõem o seu acervo literário.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O progresso traz consequências que devem ser regulamentadas pelas

leis.  Vivemos,  atualmente,  uma enxurrada de informações  que nos  alcançam por
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meio  de  revistas,  filmes,  internet,  livros,  etc.  Grande  parte  dos  produtos
comercializados para crianças e adolescentes traz a indicação da faixa etária a que
se destinam. Assim acontece, por exemplo, com os brinquedos, jogos, programas de
computador, filmes alugados em locadoras que especificam, até mesmo, a presença
de nudez, cenas de sexo, violência, etc.

É necessário que também os livros tragam informações quanto ao seu conteúdo e
sejam classificados, segundo os critérios psicopedagógicos, a que faixa etária são
destinados, pois, na maioria das vezes, ao comprarmos um livro para uma criança,
ignoramos o seu interior e a sua linguagem.

Assim, conto com o apoio de meus pares para ver aprovado este projeto de lei que
visa  à  proteção  da  criança  e  do  adolescente  e  à  tranquilidade  dos  pais  e  dos
responsáveis.

- 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 348/2015
Institui a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior

do Aeroporto Regional da Zona da Mata, com o objetivo de consolidar a região da
Zona da Mata  como polo de desenvolvimento e de  negócios relacionados com o
comércio exterior, mediante o aproveitamento da infraestrutura do Aeroporto Regional
da Zona da Mata.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos objetivos da política
de que trata esta lei:

I  -  apoiar  a  criação  de  centros  de  prestação  de  serviços  de  movimentação,
distribuição e armazenagem de mercadorias;

II - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de transbordo e a
utilização, a consolidação e a desconsolidação de cargas;

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente
de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado;
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IV  -  promover  o  incremento  das  operações  de  importação  e  exportação  de
mercadorias e da prestação de serviços, com a utilização do transporte aéreo pelo
Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados no entorno do
Aeroporto Regional da Zona da Mata, orientando-os para a instalação de empresas
dedicadas  às  atividades  de  comércio  exterior,  cargas  e  serviços  e  a  atividades
complementares a estas;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de
turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - criar incentivos para os setores hoteleiro e de alimentação;
VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto busca criar  melhores condições para o incremento das

atividades  aeroportuárias  do  Aeroporto  Regional  da  Zona  da  Mata,  para  que  ele
passe a operar com sua capacidade total, e, consequentemente, para a instalação de
indústrias,  consolidando-o  assim  como  polo  de  desenvolvimento  e  de  negócios
relacionados  com  o  comércio  exterior  na  região  da  Zona  da Mata.  Tais  medidas
colocariam a região da Zona da Mata na rota do comércio internacional, visto que as
empresas que se instalarem nessa região terão os benefícios dos incentivos fiscais
propostos no projeto, o que diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos
e facilitaria  o  escoamento  e o  transporte das mercadorias,  garantindo-lhes preços
competitivos, capazes de atender cada vez mais à exigente economia globalizada.

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo polo industrial
possibilitaria um aumento considerável de receita tributária e a criação de milhares de
postos de trabalho, diretos e indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um
dos  problemas  mais  aflitivos  de  nossa sociedade,  principalmente  das  cidades  do
interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores para as grandes cidades.

Há que se considerar ainda que, comparativamente ao ganho que terá o Estado,



988
____________________________________________________________________________

tanto no âmbito econômico quanto no social, os investimentos a ser feitos pelo poder
público serão de pequena monta, visto que, além do apoio de toda a infraestrutura já
existente de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa malha
viária  está  em  franco  processo  de  modernização.  Esse  último  fator  contribui
decisivamente  para  o  sucesso  do empreendimento,  garantindo um  abastecimento
eficiente de matérias-primas de todos os pontos do Estado e do País, bem como o
escoamento da parte da produção que se destinar ao mercado consumidor interno.

O  setor  de  prestação  de  serviços  também  será  muito  relevante  para  dar
sustentação a todo tipo de demandas de serviços, o que, certamente, atrairá para
aquela localidade as grandes  empresas  do  ramo.  Por  fim,  quanto ao aspecto  do
turismo,  é  importante  salientar  que,  junto  do  desenvolvimento  industrial  que  se
pretende alcançar, os suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários.

A Constituição da República, em seu art. 170, incisos VII e VIII, estatui que a ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim  assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça  social,
observados, entre outros, os princípios da redução das desigualdades regionais e
sociais e da busca do pleno emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, inciso X, atribui competência comum à União, aos
estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  municípios,  no  que  concerne  ao  combate  às
causas da pobreza e aos fatores de  marginalização e  à  promoção da integração
social dos setores desfavorecidos.

A Constituição  Estadual,  por  sua  vez,  no  seu  art.  61,  incisos  XVII,  XVIII,  XIX,
determina que compete à Assembleia Legislativa dispor, com a sanção do governador
do  Estado,  sobre  matérias  decorrentes  da  competência  comum,  da  legislação
concorrente e da competência reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está relacionada no rol
daquelas  de  iniciativa  privativa  previstas  no  art.  66  da  Constituição  Mineira  e,
consequentemente, insere-se no campo de competência em que atua o parlamentar,
que pode, dessa forma, iniciar o processo legislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que o programa de que trata a proposição visa a estabelecer diretrizes
com vistas ao estímulo das atividades econômicas na região do Aeroporto Regional
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da Zona da Mata, criando condições que possam promover e multiplicar as atividades
comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social.

- 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 349/2015
Institui o Dia da Ética e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Ética, a ser comemorado anualmente no dia 22 de

setembro.
Art.  2º  -  O Dia  da  Ética  deverá  ser  comemorado na  Assembleia Legislativa  do

Estado de  Minas  Gerais,  nas  escolas  da  rede  estadual  de  ensino  público  e  nas
repartições públicas estaduais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O dia 22 de setembro se tornou um marco regulatório para a ética nos

Legislativos  Estaduais  do  País.  Nesta  data,  a  União  Nacional  dos  Legislativos
Estaduais - Unale - promoveu na Câmara Federal, em Brasília, o lançamento oficial
de uma Campanha Nacional denominada Grito pela Ética na Política. O evento, que
reuniu deputados com assento em todas as assembleias legislativas estaduais, teve e
tem como objetivo o fim da corrupção no Brasil. Durante tão vitorioso encontro, ficou
definido  que  essa  data  passaria  a  constar  do  calendário  de  todos  os  estados
brasileiros como o Dia da Ética.

O Brasil vive uma crise sem precedentes na sua história política. A classe política,
vitimada  por  escândalos  e  pelas  mazelas  que  uma  minoria  de  políticos
inescrupulosos provocou, vê os parlamentos transformados em casas de suspeição e
enlameados os políticos, mesmo os de bem.

O atual sistema político-partidário está a exigir reformas profundas e urgentes, em
que  a  ética  possa  guiar  toda  atividade  pública  e  privada.  Os  parlamentares  não
podem se esquecer de que, muito mais do que políticos, são antes de tudo cidadãos
brasileiros,  tendo  inafastável  compromisso  para  com  os  concidadãos  que  neles
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depositaram seu voto de confiança. Todos têm o dever de promover a moralização do
meio político,  de recuperar a autoestima de nossa gente e de renovar  os valores
éticos e morais como norma de conduta.

A ética  não  deve  ser  encarada  como  uma  obrigação,  mas  como  uma  prática
inerente  a  uma  correta  atividade  política.  Desse  modo,  todos  os  cidadãos
responsáveis devem se unir para resgatar os verdadeiros valores políticos, cientes e
conscientes de que é pelo exercício ético e espírito público que será resgatada a
dívida social da Nação, reduzindo-se as brutais desigualdades e promovendo-se o
tão esperado desenvolvimento sócio-econômico e cultural.

Nessa ordem de coisas, a palavra de ordem, mais do que nunca, é a transparência.
- 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 350/2015

Dispõe sobre  normas para  o exercício da prestação de serviços de  manobra e
guarda de veículos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O exercício da prestação de serviços de manobra e guarda de veículos no

Estado deverá observar rigorosamente as condições previstas nesta lei.
Art. 2º - A empresa prestadora dos serviços mencionados no artigo anterior deverá:
I - estar regularmente constituída;
II  -  ter  em  seus  quadros  motoristas  devidamente  registrados,  nos  moldes

estabelecidos  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  -  CLT  -,  assim  como
regularmente  habilitados  para  a  condução  de  veículos  automotores  na  categoria
profissional  (B),  que  deverão  se  apresentar  devidamente  uniformizados  e
identificados;

III - possuir local adequado e seguro para o estacionamento dos veículos;
IV - apresentar relatório técnico de impacto de vizinhança;
V - celebrar seguro para a cobertura de incêndio, furto, roubo e colisão do veículo e

seguro de percurso;
VI - emitir recibo a ser entregue ao cliente, para eventual comprovação futura de

que se utilizou dos serviços, no qual conste:
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a) o nome da empresa;
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) o dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;
d) o nome do modelo, da marca e a placa do automóvel;
e) o local onde o veículo foi estacionado;
f)  a  frase  “A  empresa  prestadora  dos  serviços  e  o  estabelecimento  são

solidariamente responsáveis por quaisquer danos causados aos veículos.”;
VII - afixar, em local apropriado e visível, observado o disposto no inciso II do art. 3º

desta lei, as seguintes informações:
a) o valor cobrado pelos serviços ;
b) o endereço onde os veículos serão estacionados;
c) o valor do seguro;
d) o número de vagas que o estacionamento comporta;
VIII - apresentar declaração do representante legal do estabelecimento contratante,

tais  como  restaurante,  bar,  danceteria,  teatro  e  congêneres,  de  anuência  com  a
prestação dos serviços de valet;

IX - verificar mensalmente a eventual pontuação adquirida por seus manobristas em
virtude de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Art.  3º  -  Na  prestação  dos  serviços  mencionados  no  art.  1º  desta  lei  é
expressamente vedado o uso de via pública para:

I - o estacionamento dos veículos;
II - a colocação de qualquer material destinado a reservar vagas ou limitar o tráfego

de veículos tais como cones, cavaletes, caixotes, etc.
Parágrafo  único  -  A colocação  de  qualquer  material  destinado  à  execução  e  à

divulgação  dos  serviços  de  manobrista,  tais  como  bancada,  cabine,  guarda-sol,
luminoso, placas, deverá ser regulamentada pelo Executivo.

Art.  4º  -  Todos  os  estabelecimentos  que contratem,  ainda  que  verbalmente,  os
serviços  prestados  pelas  empresas  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  tais  como
restaurantes, bares, danceterias, boates, teatros, lojas, institutos de beleza, clínicas,
bufês, são solidariamente responsáveis por quaisquer danos decorrentes causados
aos veículos, aos clientes e a terceiros.
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§ 1º - A responsabilidade de que trata este artigo inclui o pagamento de eventuais
multas que sejam aplicadas ao veículo.

§ 2º  -  A empresa prestadora dos serviços deverá,  mediante a  apresentação do
recibo de que trata o inciso VII, do art. 2º desta lei, fornecer ao cliente, no prazo de
três dias a contar da solicitação, declaração com o nome do motorista que estava
dirigindo o veículo no dia da infração que originou a multa de que trata o parágrafo
anterior, assim como o respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

§  3º  -  Os  estabelecimentos  mencionados  no  caput deste  artigo  deverão  obter
autorização junto à BHTrans para o embarque e o desembarque de passageiros em
via pública, bem como a correspondente sinalização.

§ 4º - A empresa, ao realizar a divulgação de seus serviços, não poderá vincular ao
seu nome,  através de  qualquer  meio  de publicidade,  o  nome de bar,  lanchonete,
restaurante,  boate,  danceteria,  teatro,  casa  de  espetáculos  e  congêneres,  sem  a
expressa autorização do representante legal desses estabelecimentos.

§ 5º - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará ao infrator o
recolhimento do material de divulgação e, na hipótese de reincidência, a aplicação de
multa no valor  de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas
Gerais), dobrada em caso de reincidência.

Art.  5º  -  No caso  de  inobservância  das  normas  previstas  nesta  lei,  a  empresa
prestadora  do  serviço  e  o  estabelecimento  contratante  serão  notificados  para
regularizarem as irregularidades cometidas, em trinta dias, e, caso a advertência não
seja observada, será aplicada, para ambos, a multa de 1.000 (mil) Ufemgs, dobrada
em caso de reincidência.

§ 1º - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
Ufemg -,  a atualização monetária dos valores constantes neste artigo se fará pela
variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro
índice que vier a substitui-lo.

§ 2º - Na hipótese de não serem atendidas as determinações constantes nesta lei,
mesmo após a aplicação das multas mencionadas no caput, poderá ser determinada
a  interdição  e,  conforme  o  caso,  o  fechamento  da  empresa  assim  como  do
estabelecimento contratante.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Considerando  que  os  serviços  de  estacionamentos  oferecidos

normalmente em eventos, shows, solenidades, bares, restaurantes, casas noturnas e
congêneres,  onde  inúmeros  manobristas  recepcionam  o  veículo  do  consumidor,
encarregando-se de estacioná-lo em área privativa ou pública, mediante o pagamento
de  um  valor  fixo;  considerando a  existência  do  serviço  de  manobrista  em  vários
estabelecimentos  comerciais,  já  se  constituindo  um  recurso  integrado  à  cidade;
considerando a necessidade de disciplinar a prestação deste serviço, proporcionando
maiores e melhores garantias,  tanto  ao consumidor,  quanto aos estabelecimentos
contratantes; considerando a relevância de se organizar o referido serviço, no intuito
de preservar a qualidade de vida, um trânsito seguro e disciplinado, segurança nos
acessos  aos  estabelecimentos,  conforto  aos  consumidores,  respaldo  aos
estabelecimentos  e  prestadores  de  serviços  entre  outras  variáveis;  e,  finalmente,
considerando a existência de legislação pertinente no Estado de São Paulo, justifica-
se a apresentação do projeto de lei em tela, em vista da necessidade premente de se
estabelecer normas legais para regência do sistema de manobrista, disciplinando e
organizando o serviço, para integrá-lo da forma mais adequada possível ao contexto
urbano atual.

Sem sombra de dúvida faz-se necessário  o estabelecimento de diretrizes,  tanto
para os estabelecimentos, quanto para as prestadoras do serviço, a fim de preservar
os direitos e deveres inerentes ao cidadão. Observe-se que o fato não implica apenas
um manobrista, uma vez que este dirige o veículo em via pública, fato que requer
outros cuidados e respeito ao código de trânsito. Assim, esse serviço também deve
assumir as responsabilidades inerentes.

Objetiva-se com isso preservar os direitos e deveres tanto do poder público, quanto
do cidadão, conciliando normas dentro do espaço urbano, favorecendo a harmonia na
convivência,  adaptando-se  às  exigências  da  modernidade,  acompanhando  a
evolução dos recursos sociais para, enfim, manter e melhorar a qualidade de vida da
comunidade.
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Além disso, esta propositura também torna de responsabilidade solidária a empresa
prestadora do serviço, o que com certeza fará com que essa aumente os cuidados
com contratação, manutenção, fiscalização e aprimoramento de seus funcionários.

- 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 351/2015
Dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos que contenham os princípios ativos

que especifica e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido no Estado o uso de agrotóxicos que apresentem, em sua

composição, os seguintes princípios ativos:
I - abamectina;
II - acefato;
III - carbofurano;
IV - cihexatina;
V - endossulfam;
VI - forato;
VII - fosmete;
VIII - glifosato;
IX - lactofem;
X - metamidofós;
XI - paraquate;
XII - parationa metílica;
XIII - tiram;
XIV - triclorfom.
Art.  2°  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  necessárias  para  recolher  os

produtos  referidos  no  art.  1º,  para  adequada destinação final  de  seu conteúdo e
embalagem.

Art. 3º - Fica vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, a
partir  da publicação desta lei, adquirir  ou utilizar agrotóxicos com os componentes
mencionados no art. 1º desta lei.
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Art. 4° - O Poder Executivo adotará medidas com vistas a promover e estimular a
produção de alimentos orgânicos e procederá à divulgação:

I - dos efeitos nocivos do contato e manuseio inadequados de agrotóxicos;
II - da proibição do uso dos agrotóxicos mencionados no art. 1° desta lei;
III - de tabelas com os nomes comerciais dos agrotóxicos mencionados no art. 1º

desta lei;
IV - da existência de tecnologias, materiais e produtos que não agridem a saúde;
V - de orientações sobre como proceder com relação aos estoques existentes.
Art. 5° - Fica instituída a Semana de Proteção contra os Agrotóxicos, que ocorrerá

anualmente na semana que compreender o dia 13 de maio.
Parágrafo único - Durante a semana a que se refere o caput deste artigo, o Estado

promoverá ações educativas com informações sobre os riscos dos agrotóxicos, as
formas de utilizá-los com menor risco para a saúde e o meio ambiente, os produtos
menos tóxicos e a destinação de embalagens.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único
de Saúde -  SUS -,  nos centros de referência em saúde do trabalhador  e demais
unidades  de saúde,  programas  para  desenvolver  ações de vigilância  de saúde e
assistência especializada que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das
doenças decorrentes do trabalho com agrotóxicos.

Parágrafo único - Os programas referidos no  caput deste artigo compreenderão a
habilitação  técnica  dos  profissionais  e  os  equipamentos  necessários  para  o
desenvolvimento das ações neles previstas.

Art.  7°  -  Todos  os  casos  de  doenças  e  óbitos  decorrentes  da  exposição  a
agrotóxicos deverão ser notificados à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8º - A não observância do disposto nesta lei é considerada infração sanitária e
sujeita  o infrator às penalidades estabelecidas no Código Sanitário Lei  Federal  nº
13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art.  9°  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: Dados estatísticos mostram que o Brasil assumiu a triste liderança do

consumo mundial de agrotóxicos - 733.900.000t, acima dos EUA, com 646.000.000t,
movimentando  US$7.100.000.000,00  -,  conforme reportagem  publicada  na  revista
Carta Capital de 20/5/2009, a qual faz conciso retrato dos malefícios do uso de tais
produtos. Como mostra a reportagem, as substâncias que pretendemos proibir foram
há tempos banidas das lavouras das nações desenvolvidas.

Algumas delas foram também banidas da Índia, China, Costa do Marfim, Indonésia,
Kuwait e Sri Lanka, o que demonstra a periculosidade desses produtos químicos. O
que  parece estar  ocorrendo é  a  antiga  prática  de  mandar  produtos  que causam
grande malefício à saúde da população e ao meio ambiente para os países que, por
uma razão ou outra, ainda não os proibiram.

As  Resoluções  da  Diretoria  Colegiada  -  RDCs  -  nºs  10  e  48,  de  22/2/2008  e
7/7/2008,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -  reconhecem  os
relevantes  impactos  das  referidas  substâncias  sobre  a  saúde,  reafirmam  a
preocupação com esses efeitos e ratificam as restrições internacionais  ao uso de
agrotóxicos perigosos.

Pesquisas da Anvisa mostram que 15,28% dos alimentos do País têm resíduos de
agrotóxicos em nível muito acima do permitido em lei. A falta de controle na aplicação
e  os  expressivos  números  do  mercado  contribuem  para  o  uso  abusivo  desses
produtos.  Não  é  à  toa  que  a  segunda  causa  de  intoxicação  no  Brasil,  após  os
medicamentos, são os agrotóxicos, apesar da subnotificação existente.

E ocorre tanto em quem aplica  quanto em quem consome. As substâncias  que
pretendemos proibir foram banidas em diversos países por apresentar, entre outros
problemas, toxicidade aguda, carcinogenicidade, neurotoxicidade e mutagenicidade.
No entanto, a agricultura desses países não parou, como querem alguns, havendo
alternativas em todos eles. A título de que continuaríamos expondo a tais perigos a
saúde de nossa população?

Pelas razões, expostas, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 352/2015

Dispõe sobre a  afixação de horários  nos  terminais  rodoviários  intermunicipais  e
interestaduais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais que atuam

no Estado obrigadas a afixar nos terminais rodoviários os horários previstos para a
saída e a chegada dos ônibus.

Parágrafo  único  -  A afixação dos horários  deve ser  feita  em locais  visíveis  aos
usuários.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará na aplicação de uma
multa de 10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência) à empresa infratora,
renovável a cada nova autuação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei visa obrigar as empresas de ônibus intermunicipais

e interestaduais a afixar nos terminais rodoviários os horários de saída e a chegada
dos seus ônibus. A medida tem como objetivo facilitar  a visualização dos horários
pelos consumidores, tendo em vista que a prática estabelecida pelas empresas é a
de disponibilizar esses horários através de uma central de atendimento ou da internet.
Dessa  forma,  verifica-se  que  os  usuários  desse  serviço  são  prejudicados,  pois,
chegando ao terminal rodoviário, sem ter acesso aos horários previamente, terão que
enfrentar a fila do balcão de compras de passagens para obter informações acerca
dos horários de saída dos ônibus.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos meus pares para aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 353/2015
Dispõe sobre a proibição do processo de beneficiamento a seco de mármores e

granitos e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido no Estado de Minas Gerais o processo de beneficiamento a

seco de mármores e granitos.
Art.  2°  -  As  máquinas  e  ferramentas  utilizadas  nos  processos  de  corte  e

acabamento de mármore ou granito devem ser dotadas de sistema de umidificação
capaz de eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.

Art. 3º - Ficam proibidas adaptações de máquinas e ferramentas elétricas que não
tenham sido projetadas para sistemas úmidos.

Art. 4º - Os resíduos industriais do beneficiamento a úmido de mármores e granitos
deverão ser coletados em caixa de decantação através de sistema de drenagem da
água  utilizada  no  corte,  lixamento  e  polimento,  de  forma  a  não  permitir  que  os
resíduos (lama) gerados pelo processo passem diretamente ao esgoto sanitário.

Art.  5º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  a  apuração  de
responsabilidade administrativa, civil e criminal, prevista nas legislações específicas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Em  operações  nas  quais  rochas  e  minerais  diversos  são  moídos,

quebrados ou manipulados, há liberação de poeira de sílica, causadora de silicose.
No caso das marmorarias, essa poeira é gerada principalmente no beneficiamento

do granito e do mármore, que contêm alto teor de sílica livre cristalizada.
Ademais, deve-se considerar que, com a mudança proposta, além da eliminação da

silicose, há uma sensível redução da poluição sonora nesses ambientes de trabalho,
já que o corte, o lixamento e polimento a úmido reduzem em muito o ruído gerado por
essas operações.

Seis milhões de trabalhadores brasileiros encontram-se expostos ao pó de sílica e
correm o  risco de  adoecer  ou  morrer.  A informação,  aparentemente  trágica,  é do
Diretor do Programa Nacional de Eliminação da Silicose, Zuher Haudar. Em encontro
realizado na Funda centro, em São Paulo, o médico foi taxativo: “A exposição à sílica
no País é ainda muito frequente, e se não for  energicamente combatida levará à
morte centenas de trabalhadores”. A preocupação dos especialistas, assim como de
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Zuher, justifica-se em razão de a silicose - uma doença que afeta os pulmões dos
expostos às poeiras -, em sua forma grave, levar à fibrose e ao câncer pulmonar.

A defesa do meio ambiente incorporou-se definitivamente como uma das principais
reivindicações dos movimentos sociais no Brasil e no mundo.

Segundo  Celso  Antônio  Pacheco  Fiorillo,  no  seu  “Curso  de  Direito  Ambiental
Brasileiro”  (4ª  ed.,  São  Paulo:  Ed.  Saraiva,  2003,  p.  22-23),  o  meio ambiente do
trabalho  “é  o  local  onde  as  pessoas  desempenham  suas  atividades  laborais,
remuneradas  ou  não,  cujo  equilíbrio  está  baseado  na  salubridade  do  meio  e  na
ausência  de  agentes  que  comprometam  a  incolumidade  físico-psíquica  dos
trabalhadores, independentemente da condição que ostentem (homens ou mulheres,
maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.)”.

Na proteção ao meio ambiente prevista na Constituição Federal, insere-se também
o  meio  ambiente  do  trabalho,  pois  “todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, além de competir ao sistema
único de saúde “colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho” (arts. 200, VIII, e 225).

Além  disso,  a  Carta  Magna  estabelece  expressamente  como direito  social  dos
trabalhadores urbanos e rurais a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º, XXII).

No  entanto,  há  necessidade  premente  de  uma  legislação  específica  para  o
problema, visando não somente às marmorarias em atividade no nosso estado como
também as que vierem a se instalar futuramente. Esse é o objetivo do projeto de lei
que está sendo apresentado.

-  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 354/2015
Dispõe  sobre  a  delegação  de  serviços  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal de passageiros e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1000
____________________________________________________________________________

Art. 1º - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
-  DER-MG - terá vigência de cinco anos, prorrogáveis por igual  período, vedadas
novas prorrogações e a transferência de contratos.

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo licitatório no prazo
de cento e oitenta dias antes do vencimento da delegação de que trata este artigo,
observando o mesmo prazo para a realização de licitação para as  concessões já
vencidas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros no território do Estado, de competência do DER-MG,
favorece  a  existência  de  práticas  cartoriais,  permitindo  a  umas  poucas  famílias
controlar a exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê, no
Estado, é um número reduzido de grandes empresas se perpetuando na operação
das linhas de transporte coletivo intermunicipal e acumulando enorme poder político,
o que impede qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial,
de seus privilégios.

Formalmente,  as  delegações  são  feitas  por  meio  de  processo  licitatório,  na
modalidade “concorrência”, com prazo de validade de 10 anos. Vencido esse prazo,
não  são  promovidas  outras  licitações.  As  delegações  resultantes  da  delegação
original e única são simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de
bom desempenho dos delegatários. Esse procedimento impede que outras empresas
se habilitem para a prestação desse serviço, ferindo o disposto no art. 170, IV, da
Constituição Federal, que estabelece o princípio da livre concorrência. A ausência de
licitações para as delegações impede o oferecimento de menores tarifas e melhores
serviços e condições de segurança aos usuários.

Novos processos licitatórios  para delegação dos serviços intermunicipais  podem
proporcionar ganhos financeiros ao Estado, como já ocorreu na capital, por ocasião
da renovação das permissões do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas
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correntes no meio parlamentar de que as licitações poderiam proporcionar ao Estado
cerca de R$250.000.000,00 - recursos que deveriam ser aplicados na conservação
da malha rodoviária estadual e em programas sociais.

Assim,  somente  a  alteração  da  legislação  vigente  poderá  corrigir  os  vícios
existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que apresentamos este
projeto de lei.

A rápida  tramitação  e  aprovação  da  proposição  vai  demonstrar  a  preocupação
maior  da  Casa  com  o  interesse  público,  resgatando  o  princípio  da  igualdade  de
oportunidades  para  todas  as  empresas,  incentivando  a  competitividade  e  a  livre
concorrência, sem nenhum tipo de preferência nem distinção entre os licitantes, e, ao
mesmo tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições.

- 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 355/2015
Dispõe sobre a informação ao consumidor sobre o fim dos prazos dos descontos ou

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

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

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É comum entre empresas prestadoras de serviços o oferecimento a

seus clientes de promoções durante determinado período de tempo, como descontos
e vantagens extras.

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

Portanto,  essa  medida  permitirá  ao  consumidor  ter  maior  controle  do  que  está
sendo pago e saber quando passará a pagar a mais pelo serviço ou quando perderá
a vantagem oferecida.

Contamos 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 356/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimentos  comerciais  imprimirem

informativo referente à coleta seletiva de lixo em sacolas  plásticas utilizadas para
embalagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais,  com área superior  a

500m²  (quinhentos  metros  quadrados),  a  imprimir  informativo  referente  à  coleta
seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para embalagem.

Art.  2º  -  Constarão  nas  sacolas  plásticas,  em  espaço  visível,  as  seguintes
informações:

I - “O lixo seco ou resíduo reciclável é composto de metais, plásticos, vidros, papéis,
embalagens longa vida e isopor.”;

II  -  “O  lixo  orgânico  é  composto  de  sobras  de  alimentos,  cascas  de  frutas  e
verduras, erva-mate, borra de café e chá, cigarros, papel higiênico, papel toalha e
fraldas usadas.”;

III - “O lixo especial ou resíduo especial é composto de pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes, retalhos de couro, latas de tinta, venenos e solventes, que deverão ser
encaminhados ao órgão municipal responsável pela coleta e destino final de resíduos
na cidade.”.
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Art. 3º - O informativo mencionado no artigo anterior deverá ocupar no mínimo 50%
(cinquenta por cento) da face externa de um dos lados da sacola plástica.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia,

do destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que podem ser reciclados.
Com  isso,  alguns  objetivos  importantes  são  alcançados:  a  vida  útil  dos  aterros
sanitários é prolongada e o meio ambiente é menos contaminado. Além disso, o uso
de matéria-prima reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais.

No Brasil, existe coleta seletiva em cerca de 135 cidades, sendo que na maior parte
dos  casos  a  coleta  é  realizada  pelos  catadores  organizados  em  cooperativas  ou
associações. Devido à necessidade de preservação da natureza, a coleta seletiva já
está sendo estudada nas escolas, para o entendimento e conscientização dos alunos.

Assim,  com  o  único  objetivo  de  informar  e  conscientizar  a  população  sobre  a
necessidade e importância da separação do lixo produzido é que apresentamos este
projeto de lei, por cuja aprovação rogamos, devido a sua importância.

-  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 357/2015
Dispõe sobre o repasse de informação pelos sistemas de proteção ao crédito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado aos sistemas de proteção ao crédito fornecer a seus associados

informação sobre o número de consultas realizadas por fornecedores e relativas a
consumidores que não tenham restrição de crédito.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se sistemas de proteção ao
crédito os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, nos termos do art.
43 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na 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, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A matéria de que trata o projeto diz respeito às relações de consumo,

inserindo-se, portanto, no campo da legislação concorrente do estado federado (art.
23 da Constituição da República). Não há, na legislação federal aplicável à espécie,
nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto deste projeto, sendo legítima a
ação do Estado ao editar  norma que regulamente matéria por via da competência
residual. Mesmo diante das inúmeras limitações previstas no art. 43 da Lei Federal nº
8.078, de 11/9/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), ainda há uma
lacuna a ser preenchida pelas legislações estaduais.

Os  bancos  de  dados  são  hoje  um referencial  para  a  concessão  de  crédito  no
mercado.  Dada  a  credibilidade  das  instituições  que  mantêm  esses  cadastros  de
consumidores,  de  acesso público,  a  inscrição  do  nome do cidadão,  por  qualquer
motivo,  acaba  por  restringir  seu  acesso  a  empréstimos  e  financiamentos  e,  por
consequência, alijá-lo do mercado.

Uma prática rotineira, entretanto, tem trazido restrições indevidas a consumidores
adimplentes. Ocorre que, ao cadastrar a consulta feita pelo fornecedor associado, a
entidade mantenedora do banco de dados inclui em um arquivo o nome da pessoa
cujos dados foram consultados. Após um determinado número de consultas, mesmo
que não tenha incorrido em nenhuma inadimplência, ela não poderá ter  acesso a
crédito.  Até mesmo a simples emissão de um cheque para aquisição de um bem
poderá gerar-lhe transtorno, ou seja, ela passa a ser considerada suspeita.

Tal prática não é razoável,  visto que é comum o consumidor,  em curto período,
realizar várias compras ou contratações de crédito no mercado. Se ele nada deve,
está no exercício regular de um direito, e não há na lei vedação ou limitação para a
emissão dos  cheques  de  seu  talonário  ou  a  contratação dos  financiamentos  que
julgar necessários.

Nesse contexto, vem este projeto em boa hora impedir tal prática abusiva, cujos
efeitos são danosos para os consumidores honestos.
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É evidente  que  o  comércio  tem  que  adotar  as  medidas  mais  eficazes  para  se
proteger  dos  consumidores  inadimplentes.  Tais  providências,  entretanto,  devem
manter observância estrita aos ditames da lei, especialmente ao disposto no art. 43
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Portanto, não nos parece justo que os cidadãos e consumidores sejam penalizados
pelo exercício de seus direitos, ao tentarem se precaver dos altos juros, preços e
diferenças encontrados no mercado.

- 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 358/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 64/2011)

Dispõe sobre a atividade de guias de turismo no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para os efeitos desta lei, é considerado guia de turismo o profissional que,

devidamente  cadastrado  no  Instituto  Brasileiro  de  Turismo  -  Embratur  -,  exerce
atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em
visitas, excursões urbanas,  municipais,  estaduais,  interestaduais,  internacionais  ou
especializadas.

Parágrafo único - A atuação do guia de turismo no Estado está condicionada ao seu
cadastramento na Secretaria de Estado do Turismo.

Art. 2º - É vedado aos grupos de excursões de turistas, mesmo que acompanhados
de guias de turismo nacional ou internacional, quando em visita ao Estado, dispensar
a prestação e serviços do guia de turismo cadastrado na Secretaria de Estado do
Turismo.

Parágrafo único - É obrigatória a contratação de um guia de turismo cadastrado na
Secretaria  de  Estado  do  Turismo  por  hotéis,  agências,  operadoras  e  outros
promotores de eventos, quando da realização de atividades turísticas no Estado.

Art. 3º - Os guias de turismo deverão submeter-se a programas de reciclagem e
aperfeiçoamento anuais a ser organizados pela Secretaria de Estado de Turismo, em
conjunto com as entidades representativas da classe.
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Art. 4º - Constituem atribuições do guia de turismo:
I - acompanhar, orientar e transmitir informações às pessoas ou grupo de pessoas

em excursões ou em visita ao Estado;
II - portar, quando em serviço, a identificação de guia de turismo, fornecida pela

Secretaria de Estado de Turismo;
III - promover e orientar os necessários despachos e a liberação de passageiros ou

suas respectivas bagagens, nos terminais de embarque e desembarque, rodoviários,
ferroviários, aéreos;

IV - ter acesso gratuito a museus, bibliotecas, galerias de arte, feiras de exposição,
quando  estiver  conduzindo  ou  não  pessoas  ou  grupos  em  visita  ao  Estado,
observadas as normas de cada um dos estabelecimentos aqui referidos e desde que
devidamente credenciado como guia de turismo.

Art. 5º - No exercício da sua função, o guia de turismo deverá comportar-se com
absoluta  probidade,  dedicação  e  responsabilidade,  zelando  pelo  bom  nome  do
turismo brasileiro.

Art. 6º - No exercício do trabalho será exigida do guia turístico a apresentação do
número de seu registro, juntamente com os nomes dos passageiros, na relação a ser
fornecida à Secretaria de Estado de Turismo, Polícia Federal e Polícia Estadual.

Art.  7º  -  No  caso  de  veículo  fretado  para  fins  turísticos,  a  transportadora  será
obrigada a relacionar também o nome e o número de registro do guia turístico na lista
dos passageiros.

Parágrafo único - A circulação de veículos sem a emissão das guias a que se refere
o caput deste artigo sujeitará a transportadora ou agência de turismo à penalidade.

Art. 8º - O guia de turismo deve observar os seguintes itens de conduta ambiental:
I - respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número ideal de

usuários estabelecidos para as atividades e atrativos turísticos;
II  -  evitar  que  se  jogue  lixo  nos  locais  utilizados,  responsabilizando-se  pelo

recolhimento  dos  dejetos  encontrados  nas  trilhas  e nas  margens  dos  rios,  dando
destino final adequado;

III - evitar que se apanhem, coletem ou retirem flores e plantas silvestres;
IV - evitar que se agrida a fauna regional;
V - não colocar e evitar que coloquem qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas
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margens ou leito  dos rios, nas árvores,  pedras, trilhas e caminhos,  evitando-se a
poluição visual do atrativo, salvo autorização expressa do órgão público competente;

VI - denunciar,  quando possível,  qualquer ação de depredação ambiental,  como
caça, pesca ilegal e desmatamento irregular;

VII - utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando-se os atalhos;
VIII  -  respeitar  o  ambiente,  evitando fazer  barulho,  contribuindo para  diminuir  a

poluição sonora;
IX - não cortar e evitar que se cortem galhos de árvores desnecessariamente;
X - tentar garantir a conduta de mínimo impacto em ambientes naturais.
Art. 9º - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo em conjunto com o Ministério do

Turismo garantir o cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Parágrafo único - A reincidência obriga o infrator ao pagamento da multa prevista

em dobro.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por objetivo evitar a prática ilegal da atividade de guia

de  turismo  no  Estado,  ao  mesmo  tempo  que  fortalece  essa  atividade,  criando
condições  objetivas  para  o  seu amplo  exercício  em Minas  Gerais,  fomentando o
crescimento e o desenvolvimento do turismo estadual,  além de criar  empregos no
mercado de trabalho, com profissionais atuantes no Estado, devidamente capacitados
e cadastrados nos órgãos que especifica.

Julgando ser um projeto de extrema importância, contamos com o apoio dos nossos
nobres pares a que seja aprovado.

- 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 359/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 63/2011)

Institui o Dia Estadual da Comunidade Italiana.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Comunidade Italiana, a ser comemorado,

anualmente, no dia 2 de junho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei  pretende instituir o Dia Estadual da Comunidade

Italiana, como forma de comemorar e homenagear a presença e a participação dos
italianos na construção e no desenvolvimento do Estado mineiro, que os recebeu tão
carinhosamente e que deve a esses nossos irmãos grande parte do progresso e da
prosperidade conquistados.

Diante do exposto, esperamos o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 360/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 70/2011)

Institui a Semana Estadual de Prevenção da Epidermólise Bolhosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Epidermólise Bolhosa, a ser realizada

na primeira semana de março.
Art. 2º - Na semana a que se refere o caput deste artigo, serão realizados:
I - ações de saúde que visem a ampliar o atendimento aos portadores da doença,

oferecendo exames para a prevenção e detecção da doença;
II - campanhas de conscientização sobre a doença e tratamentos diversos, bem

como de educação quanto à igualdade de direitos entre os cidadãos, com vistas a
abolir qualquer tipo de discriminação e preconceito;

III - atividades em espaços interativos a serem criados para que os portadores da
doença  possam  se  comunicar  com  outros  portadores,  visando  à  ampliação  de
informações e ao aumento da autoestima;

IV  -  programas  de  incentivo  à  integração  de  sistema de saúde,  poder  público,
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médicos,  terapeutas  e  de  todos  os  responsáveis  direta  ou  indiretamente  pelo
tratamento da doença.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto pretende instituir  a Semana Estadual  de Prevenção da

Epidermólise  Bolhosa,  como  forma  de  prevenir  a  doença  e  amenizar  as  suas
consequências, bem como de estimular esforços coletivos em torno dos problemas
pessoais suportados por aqueles que sofrem dessa patologia.

Diante do exposto, comprova-se a importância deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 361/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 665/2011)

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Câncer de Próstata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Câncer de Próstata, a

ser realizada anualmente, no Estado, na semana do segundo domingo de abril, data
do  Dia  Mundial  do  Combate  ao  Câncer,  com  o  objetivo  de  examinar,  cadastrar,
esclarecer  e  conscientizar  sobre  a  importância  da  próstata,  com  ênfase  para  o
diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Parágrafo único - A semana instituída passará a constar do calendário oficial  de
datas e eventos do Estado.

Art. 2º - Durante a Semana Estadual de Prevenção do Câncer de Próstata, serão
realizadas palestras e campanha informativa, com destaque para a importância dos
exames preventivos referentes ao câncer de próstata e, uma vez diagnosticada a
doença,  será  feita  a  indicação  para  completo  tratamento  médico  e  o
acompanhamento especializado, com a frequência que a situação requer.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos dessa semana, o Poder Executivo poderá
celebrar convênios com órgãos públicos federais e municipais e com entidades da
sociedade.



1010
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - A Semana Estadual de Prevenção do Câncer de Próstata deverá
incluir, entre outras, as seguintes atividades:

I - campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que
é o câncer de próstata, os exames preventivos e o tratamento;

II - parcerias com as secretarias municipais de saúde para orientação e realização
de exames para a prevenção do câncer de próstata;

III  -  parcerias  com  universidades,  sociedades  civis  organizadas  e  sindicatos,
organizando-se  debates  e  palestras  sobre  a  doença,  os  exames  preventivos,  as
formas de combate e o tratamento;

IV - outros atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos da
semana.

Art.  4º  -  As  despesas  oriundas  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentárias  próprias  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  suplementadas  se
necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Inácio Franco
Justificação: A incidência cada vez mais elevada do câncer de próstata e o aumento

dos óbitos requerem ações mais incisivas do poder público para a conscientização
dos homens.

O câncer de próstata representa hoje uma das grandes causas de morte por câncer
entre os homens brasileiros. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam que
35.240 brasileiros devem desenvolver a doença neste ano, e 8.230 podem morrer,
quase  o  dobro  do  número  registrado  há  dez  anos;  todavia  esses  números  são
contestados por especialistas, que acreditam numa incidência até dez vezes maior e
num quadro de mortalidade três vezes maior.

O  principal  problema  continua  sendo  a  desinformação;  em  geral  o  brasileiro
desconhece a importância da próstata. Esse desconhecimento faz com que cerca de
40% dos casos de câncer sejam diagnósticos em fase avançada, geralmente a partir
de 60 anos, reduzindo as chances de cura.
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O tratamento mais utilizado é a cirurgia, e, em casos iniciais, a expectativa de cura
chega até a 90% dos casos tratados.

O diagnóstico precoce é ainda a melhor forma de prevenção. Exames que avaliam
o nível do antígeno prostático específico - PSA -, produzido pela glândula, devem ser
feitos a cada um ou dois anos, dependendo da avaliação médica, a partir de 45 anos.
Caso haja antecedentes na família, essa exigência cai para a partir de 40 anos.

Por mais indesejável  que seja, o toque retal  é indispensável.  É ele que permite
avaliar o tamanho da glândula, sua consistência e mobilidade. Vale lembrar que até
30% dos casos de câncer da próstata podem apresentar níveis normais de PSA; daí,
a importância desse exame.

O esclarecimento à população e a valorização dos médicos urologistas é o objetivo
deste projeto de lei. Trata-se de uma prestação de serviço à comunidade, pois visa a
educar e prevenir doenças desse órgão tão importante para a saúde do homem.

Diante do  exposto,  conto  com apoio de meus nobres pares à apreciação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 362/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.561/2014)

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

propriedade do Estado, compreendido pelo trecho que se estende do Km 0 ao Km 2,7
da  Rodovia  MG-280,  com  início  na  sede  do  Tiro  de  Guerra  até  a  localidade
denominada Rua Nova.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput  deste  artigo  destina-se  à
municipalização da área atualmente já localizada dentro do perímetro urbano.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Viçosa imóvel de propriedade do Estado, na Rodovia MG-280, que tem início na sede
do Tiro de Guerra e vai até a localidade denominada Rua Nova, compreendendo o
trecho entre o Km 0 ao Km 2,7.

O  imóvel  já  integra  área  urbana  do  município,  e  pretende-se  com  a  doação
oficializar a sua municipalização, trazendo benefícios não somente para o município,
mas para toda a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos contar com o apoio dos pares para sua aprovação.

- 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 363/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.524/2014)

Dispõe sobre política pública de assistência especial às parturientes cujos filhos
recém-nascidos tenham deficiência ou patologia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado política pública de assistência especial

às parturientes cujos filhos recém-nascidos tenham deficiência ou patologia, como
parte do Plano de Desenvolvimento da Saúde.

Parágrafo único - Os hospitais e as maternidades públicas prestarão assistência
quando os recém-nascidos apresentarem qualquer tipo de deficiência ou patologia
crônica  que  implique  o  tratamento  continuado,  constatada  durante  o  período  de
internação para o parto.

Art.  2º  -  A política  estadual  de  assistência  especial  às  parturientes  cujos  filhos
apresentarem deficiência terá como diretrizes:

I - informação por escrito à parturiente, ou a quem a represente, sobre os cuidados
a serem tomados com o recém-nascido;

II - tratamento psicológico das parturientes, pela deficiência ou patologia dos recém-
nascidos;
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III - fornecimento de listagem das instituições públicas e privadas especializadas na
assistência a pessoas com deficiência ou com a patologia específica;

IV  -  adoção  de  igual  conduta  pelos  médicos  pediatras  do  Estado,  efetivos  e
contratados,  quando  constatarem  deficiências  ou  patologias  nas  crianças
consultadas.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  poderá  regulamentar  esta  lei,  para  garantir  sua
execução.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Não são raros os  casos de  crianças nascidas com deficiências  ou

patologias de natureza crônica cujas mães, por absoluta falta de orientação, não lhes
dispensam  os  necessários  cuidados,  nem  os  levam  a  tratamento  em  instituições
especializadas. O resultado disso, quase sempre, é o agravamento das condições de
saúde das crianças, com repercussões irreversíveis.

Este projeto de lei  visa afastar o “desconhecimento”  das mães,  para que assim
recebam as informações adequadas e busquem o correto tratamento da doença ou
patologia.

Para a aprovação da proposição, contamos com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

PROJETO DE LEI Nº 364/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.540/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Joaquim de Bicas 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 São Joaquim de

Bicas  o  imóvel,  de  propriedade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  situado  no  lugar
denominado Fazenda do Motta, no Distrito de Capela Nova de Betim, registrado sob
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o  nº  8.575,  do  Livro  3-B,  do  Serviço  Registral  de  Imóveis  do  Município  de  Belo
Horizonte, Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput  deste artigo destina-se à construção
de um distrito industrial.

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, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

São Joaquim de Bicas imóvel de propriedade do Estado recebido por meio de compra
e venda por desapropriação judicial em 1922. Em sua área funcionou uma fazenda
composta de terras para cultura, pastagens, árvores frutíferas e moradia.

O imóvel não vem sendo utilizado pela prefeitura com a finalidade de assistência
social,  e  vislumbra-se  a  possibilidade  de  nele  se  construir  um  distrito  industrial,
trazendo benefícios não somente para o município mas para a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos  contar  com  o  apoio  dos  pares  para  a  aprovação  do  projeto  ora
apresentado.

- 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 365/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.188/2014)

Proíbe  a  produção  e  a  comercialização  de  foie  gras no  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a produção e a comercialização de  foie gras,  in natura ou

enlatado, nos estabelecimentos comerciais situados no Estado.
Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor de 1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro em
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caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão do produto.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  foie  gras consiste  no  fígado  inchado  de  patos  e  gansos  obtido

através de muita alimentação forçada. O resultado é a alteração radical dos corpos
desses  animais,  causando aumento  do  tamanho de seu fígado,  devido  à doença
denominada esteatose hepática.  Os animais  são abatidos e seu fígado é vendido
como simples aperitivo para as classes mais abastadas.

O processo consiste em introduzir um funil de mais de 40cm pela garganta desses
animais, que são obrigados a ingerir uma grande quantidade de cereais e gorduras,
objetivando seu aumento de peso a qualquer custo. Esse procedimento pode ser feito
manualmente ou através de máquinas, sendo repetido diariamente até que, por volta
do décimo segundo dia, será realizado cerca de oito vezes por dia. A essa altura, os
corpos dos animais estão completamente deformados, e eles apresentam dificuldade
de  locomoção  devido  ao  excessivo  aumento  da  massa  corporal  e  problemas
respiratórios causados pelo uso do funil. A partir do décimo sétimo dia, os animais são
abatidos e têm seus fígados retirados.

A expressão foie gras significa “gordura de figado”. A ingestão desse alimento gera
problemas hepáticos e outros transtornos para a saúde. Assim sendo, consideramos
de  suma importância  o  combate  à  produção  desse  alimento,  visando  poupar  os
animais  desse  procedimento  torturante  e  doloroso  a  que  são  submetidos  para  a
satisfação de pessoas que muitas vezes desconhecem a forma como o alimento é
obtido, pois, se o soubessem, certamente não teriam prazer em degustá-lo.

Contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  proibição  da  comercialização
desse alimento.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 366/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.350/2014)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas públicas de ensino fundamental do
Estado Gerais terem em seu corpo docente o fonoaudiólogo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas de ensino fundamental do Estado terão em seu corpo

docente o fonoaudiólogo.
Parágrafo único - Entende-se por fonoaudiólogo o profissional da saúde que atua

em pesquisa,  orientação,  perícias,  prevenção,  avaliação,  diagnóstico  e  tratamento
fonoaudiológico  na área da comunicação oral  e  escrita,  voz,  audição e  equilíbrio,
sistema nervoso e sistema estomatognático, incluindo a região cervicofacial.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões,11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  fonoaudiólogo  é  um profissional  da  saúde  e  atua  em  pesquisa,

orientação, perícias, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico
na área da comunicação oral e escrita, voz, audição e equilíbrio, sistema nervoso e
sistema estomatognático, incluindo a região cervicofacial.

Sua atuação é muito importante no desenvolvimento das crianças, pois com sua
assistência algumas doenças que podem causar complicações no futuro e que só ele
sabe diagnosticar podem ser prevenidas.  Com isso, temos a certeza de que este
projeto só tem a acrescentar à vida das nossas crianças.

Para  tanto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 367/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.153/2014)

Assegura, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, a realização,
em até trinta dias, dos exames destinados à comprovação de doença neoplásica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  assegurada,  através  do  Sistema Único  de  Saúde,  no  âmbito  do
Estado,  a  realização,  em  no  máximo  trinta  dias,  dos  exames  necessários  à
confirmação do diagnóstico de neoplasia maligna.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, os exames preconizados no art. 1º são as biópsias a
céu  aberto,  endoscópicas  e  radioguiadas,  bem  como  os  exames  de  imagem,
radiologia, endoscopias de vias aéreas e digestivas para os pacientes diagnosticados
com  suspeita  de  neoplasia  maligna  através  de  laudo  médico  que  especifique  as
manifestações clínicas que configurarem a possibilidade 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, 11 de março de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Esta proposição tem por finalidade possibilitar que os pacientes com

suspeita de neoplasia maligna possam realizar, em no máximo 30 dias, os exames
que comprovem sua doença. Esta lei se faz necessária, pois é evidente na literatura
médica que o tratamento tardio é um dos maiores fatores de mortalidade pelo câncer.
E a principal razão que retarda este tratamento é justamente a demora na realização
dos exames específicos para a comprovação do diagnóstico de neoplasia maligna.

Esta proposição tem ainda o objetivo de tornar mais eficazes os efeitos da Lei nº
12.732, de 2012, que prevê o início do tratamento oncológico aos pacientes atendidos
pelo SUS em até 60 dias, que entrou em vigor em 22/5/2013. De fato, o art. 2º dessa
lei preconiza que: “O paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao
primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou
em  prazo  menor,  conforme  a  necessidade  terapêutica  do  caso  registrada  em
prontuário único”.

Ou seja, a lei federal já garante o tratamento em até 60 dias para os pacientes com
neoplasia  maligna,  mas o  acesso a este  tratamento  depende,  como demonstra a
previsão legal, do diagnóstico firmado em laudo patológico. E esse é justamente o
objetivo  desta  proposição:  garantir  que  os  exames  que  asseguram  o  tratamento
tempestivo sejam realizados sem grande demora. O quadro atual, no âmbito do SUS,
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revela que os pacientes com sintomas e sinais claros de neoplasia maligna esperam
por meses até que os exames sejam realizados.

Importante  destacar  que  o  tratamento  tardio  das  neoplasias  malignas,  além  de
agravar  as  doenças,  implica  menores  possibilidades  de  cura,  tratamentos  mais
dolorosos,  com  maiores  sequelas  e  custos  mais  elevados  para  o  SUS.  Portanto,
nossa proposição se soma à legislação federal sobre a matéria, possibilitando que o
paciente com suspeita de ser acometido de neoplasia maligna tenha seu diagnóstico
comprovado de forma inequívoca e rápida para que o tratamento necessário seja feito
de forma tempestiva, evitando agravos à sua saúde, possibilitando maiores índices de
cura e redução dos custos para o SUS.

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 368/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.997/2014)

Torna obrigatória a instalação de portas giratórias com detector de metais nas casas
lotéricas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as casas lotéricas do Estado obrigadas a instalar porta giratória com

detector de metais.
Parágrafo único - O acesso dos clientes às casas lotéricas será feito unicamente

por porta giratória com detector de metais.
Art. 2º - A instalação de portas giratórias com detector de metais nas casas lotéricas

será de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único -  O prazo para a instalação do equipamento a que se refere o

caput deste artigo será de noventa dias contados a partir da data da publicação desta
lei.

Art.  3º  -  O  descumprimento  das  disposições  desta  lei  acarretará  ao  infrator  as
seguintes sanções:

I - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
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II - multa de 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs, na primeira reincidência;
III - multa de 3.000 (três mil) Ufemgs, na segunda reincidência;
IV  -  suspensão  do  alvará  de  funcionamento  pelo  prazo  de  trinta  dias,  após  a

segunda reincidência;
V - cancelamento do alvará de funcionamento, após a terceira reincidência.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  No  Brasil,  o  setor  de  casas  lotéricas  vem  aumentando  de  forma

significativa devido ao grande número de serviços prestados por elas, que vão desde
o pagamento de contas e boletos até a realização de jogos de apostas.

Em contrapartida, devido à pequena quantidade de caixas de atendimento e ao
pequeno espaço físico de tais casas, observamos um grande aumento das filas, que
deixam os clientes expostos às condições climáticas e ao risco de assaltos.

Esta proposição visa,  portanto,  minimizar  os problemas de segurança e garantir
melhor  atendimento aos usuários.  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 369/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.989/2014)

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,

de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído de área total de 10.000m²
(dez mil  metros quadrados) e respectiva benfeitoria,  situado no lugar  denominado
Paraguai, no Distrito de Cajuri, registrado sob o nº 13.391, no livro 3-Z, do Serviço
Registral de Imóveis da Cidade de Viçosa, Comarca de Viçosa.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Cajuri  o  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  recebido  por  meio  de  doação  de
particulares em 1947. Em sua área funcionou a Escola Municipal Dr. Juarez de Souza
Carmo.

O imóvel  já vem sendo utilizado pela Prefeitura com a finalidade de assistência
social, e vislumbra-se a possibilidade de construção de unidades habitacionais que
atendam a programas sociais habitacionais, trazendo benefícios não somente para o
município mas 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 370/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.979/2014)

Cria o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em

Animais, a ser conferido a empresas e instituições com iniciativas que visam à não
utilização de animais em experimentos científicos de qualquer natureza.

Art.  2º -  A cada dois anos, os órgãos competentes verificarão as condições das
empresas cadastradas voluntariamente para a obtenção do selo Minas sem Maus-
Tratos: Produto Não Testado em Animais.

Art. 3º - As empresas interessadas na obtenção do selo comprovarão:
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I - iniciativas que visem a formas de pesquisa alternativas, que não usem animais
como cobaias;

II - preocupação com a defesa dos direitos dos animais;
III - práticas sociais.
Parágrafo  único  -  Para  efeitos  desta  lei,  práticas  sociais  são  as  práticas

desenvolvidas pela empresa que beneficiam diretamente segmentos jovens, idosos,
pessoas com deficiência e pessoas carentes, além de seus próprios funcionários, no
tocante à formação educacional e profissional, em prol da criação de uma cultura de
defesa dos direitos dos animais no Estado.

Art. 4º - A comprovação de que trata o art. 3º desta lei será realizada por prova
documental.

Art. 5º - A análise, a avaliação e a concessão da distinção prevista nesta lei serão
de competência de comissão avaliadora composta dos seguintes representantes:

I - Secretaria de Estado de Saúde;
II - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IV - Ministério Público do Estado.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará o funcionamento da comissão avaliadora

a que se refere o art. 5º no prazo de noventa dias contados da data de publicação
desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  idealiza  um  mecanismo  de  incentivo  para  que

empresas e institutos busquem outros métodos e formas de pesquisa científica que
não usem animais em testes de medicamentos ou de outras substâncias químicas.

A Carta Cidadã de 1988 dispõe que “todos são dotados do direito ao meio ambiente
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações”.  A  fim  de  assegurar  a
efetividade  desse  direito,  incube  ao  poder  público  “proteger  a  fauna  e  a  flora,
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vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.”

Nesse  mesmo  sentido,  no  âmbito  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  dos
Animais, de 1978, da qual o Brasil é signatário, sedimentou-se que “todo animal tem
direito  à  consideração,  à  cura  e  à  proteção  humana”  e  que  “as  associações  de
proteção  e  de  salvaguarda  dos  animais  devem  ser  representadas  em  nível
governamental.”

A instituição do selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais está
em perfeita consonância com os preceitos constitucionais,  ao incentivar formas de
pesquisa menos nocivas à vida animal em nosso país.

Portanto, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 371/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.590/2013)

Dispõe sobre o Corredor Ecológico do Vale do Mutuca.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reconhecido e instituído o Corredor Ecológico do Vale do Mutuca, em

conformidade com o inciso XIX, do art. 2º, da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de
2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,
institui  o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências, com os seguintes objetivos:

I - propiciar a interligação entre as Bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba;
II - propiciar a preservação ambiental da Bacia do Córrego do Mutuca;
III - preservar o ecossistema local do Vale do Mutuca;
IV -  proteger  o meio ambiente e o patrimônio natural  e paisagístico do Vale do

Mutuca;
V - preservar os recursos hídricos do Município de Nova Lima;
VI - impedir a contaminação do lençol freático da Bacia do Córrego do Mutuca;
VII - impedir a contaminação das águas da Bacia do Córrego do Mutuca;
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VIII - permitir a conectividade entre fragmentos de áreas naturais;
IX - interligar as unidades de conservação;
X - possibilitar entre as unidades de conservação o fluxo de genes e o movimento

da biota;
XI - facilitar a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas;
XII - mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas;
XIII  -  proporcionar  o  deslocamento  de  animais,  a  dispersão  de  sementes  e  o

aumento da cobertura vegetal;
XIV - proporcionar o bem-estar das populações de sua área.
Art.  2º  -  O  corredor  ecológico  previsto  nesta  lei  é  composto  pelas  seguintes

unidades  de conservação,  que interligam as Bacias  do  Rio  das Velhas e do  Rio
Paraopeba:

I - a vegetação florestal presente sob o Viaduto da Bacia do Córrego do Mutuca;
II - a Bacia do Córrego Mutuca;
III - a mata ciliar presente no entorno do Córrego do Mutuca;
IV - o lençol freático da Bacia do Córrego do Mutuca;
V - as águas da Bacia do Córrego do Mutuca.
Art. 3º - As coordenadas geográficas do Córrego do Mutuca, parte integrante do

corredor ecológico previsto nesta lei, estão definidas no Anexo I desta lei.
Art.  4º  -  O  sistema de  gestão  do Corredor  Ecológico  do  Vale  do  Mutuca  será

composto,  de  forma colegiada e  paritária,  pelas  autoridades  públicas  estaduais  e
representantes  de  entidades  ambientalistas  não  governamentais,  entidades  de
classe, de empresas e de condomínios residenciais inseridos no corredor.

Art. 5º - Além das proibições, restrições de uso e demais limitações para o Corredor
Ecológico do Vale do Mutuca,  previstas em lei,  o  zoneamento deverá estabelecer
outras  medidas que assegurem o  manejo  adequado para  a  área,  bem como sua
preservação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
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ANEXO I
COORDENADAS GEOGRÁFICAS - CÓRREGO DO MUTUCA

* - O quadro com as coordenadas geográficas do Córrego do Mutuca foi publicado
no Diário do Legislativo, de 13.3.2015.

-  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 372/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.546/2013)

Altera a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das
raças que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A criação de cães das raças pit bull, dobermann, rottweiler e outros de porte

físico e características semelhantes, segundo classificação da Federação Cinológica
Internacional - FCI -, e de seus mestiços será regida por esta lei.

Art.  2º  -  É obrigatória  a esterilização ou castração de todos os cães das raças
especificadas no art. lº desta lei, a partir dos seis meses de idade.

Art. 3º - O proprietário de cão de qualquer das raças a que se refere o art. 1º desta
lei é obrigado a registrar o animal com mais de cento e vinte dias de idade, mediante
apresentação da seguinte documentação:

I - comprovante de vacinação do animal;
II - qualificação do vendedor e do proprietário do animal;
III - declaração da finalidade da criação do animal.
§ 1º - O registro de que trata o caput será feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, que será competente para a operacionalização do disposto nesta lei.
§ 2º - Nos municípios onde não houver unidade do Corpo de Bombeiros, o registro

dos cães a que se refere esta lei será feito na delegacia de polícia de proteção à
fauna ou, na sua falta, na delegacia de polícia local.

Art. 4º - O descumprimento do disposto no art. 3º desta lei acarretará:
I - a apreensão do animal;
II -  o pagamento, pelo proprietário, de multa de 1.500 Ufemgs (mil  e quinhentas
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Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  que  será  cobrada  em  dobro  na
hipótese de reincidência.

§ 1º - Será concedido ao proprietário de cão apreendido o prazo de quinze dias
para adequar-se ao disposto no art. 3º, após o qual o animal não procurado será
encaminhado  a  entidade  de  proteção  animal,  credenciada  pelos  municípios
conveniados com o Estado.

§ 2º - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo, incluídas
as decorrentes da apreensão, da guarda e da manutenção do cão, correrão à conta
do proprietário do animal e, não sendo identificado o proprietário, serão custeadas
pelo poder público.

Art. 5º - É permitida no Estado a adoção especial de cães da raça pit bull e das
outras  mencionadas no art.  1º,  desde que previamente esterilizados e adestrados
para  o convívio  social,  a  qual  se dará  através  das entidades de proteção animal
credenciadas pelos municípios conveniados com o Estado.

Art.  6º -  O proprietário  de cão das raças a que se refere o art.  lº  desta lei  fica
obrigado a adotar as seguintes medidas:

I  -  colocar  no animal  microchip,  cujo  número  de  registro  será indicado em sua
coleira, que conterá também seu nome e o telefone de contato de seu proprietário;

II - impedir a fuga do animal, resguardando a segurança dos transeuntes próximos,
garantindo uma área delimitada com dimensões suficientes para seu manejo seguro e
sua contenção;

III - afixar, de forma visível, na entrada do imóvel onde é mantido o cão, placa de
advertência que informe a raça, a periculosidade e o número de registro do animal;

IV - impedir o acesso do cão a caixas de correio, hidrômetros, caixas de leitura de
consumo de energia elétrica e equipamentos congêneres.

Parágrafo único - Fica proibido manter o cão acorrentado ou amarrado.
Art. 7º - Na condução em via pública e no transporte de cão das raças a que se

refere o art.  lº  desta lei,  é  obrigatória a utilização de equipamentos de contenção
animal,  incluindo  focinheira,  que permitam  a  normal  respiração  e  transpiração do
animal.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  Os  cães  das  raças  pit  bull,  dobermann,  rottweiler  e  outros  com

características  semelhantes,  por  apresentarem  um  porte  físico  robusto,  podem
apresentar riscos para a sociedade caso não sejam bem cuidados e adequadamente
adestrados por seus donos.

Desse modo, é necessário manter  controle sobre tais animais, por  meio de seu
registro no Corpo de Bombeiros, e tomar precauções, tais como: evitar o acesso do
animal  a  locais  onde  seja  necessária  a  atuação humana,  como aqueles  em  que
prestam serviços empregados dos Correios e das concessionárias de água e energia;
utilizar  equipamentos  de  segurança,  como  focinheiras;  e  afixar  placas  contendo
informações relevantes sobre o animal.

A avaliação dos animais pelos órgãos competentes, por meio de veterinários, é de
suma  importância  para  verificar  a  capacidade  de  convívio  social  do  animal  e  a
finalidade  de sua criação.  Caso seja  necessário,  o  animal  deve ser  devidamente
adestrado e mantido sob observação em locais adequados, evitando-se a eutanásia
desnecessária.

Consideramos  de  suma  importância  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  para
disciplinar e responsabilizar adequadamente os proprietários dos referidos animais,
evitando  possíveis  acidentes  e  preservando  a  integridade  física  tanto  do  homem
quanto  do  animal.  Para  tanto,  ele  prevê a obrigatória  esterilização (castração)  de
todos os cães das raças especificadas no art. 1º desta lei, a partir dos seis meses de
idade, e concede ainda ao proprietário de cão apreendido o prazo de 15 dias para
adequar-se  ao  disposto  no  art.  3º,  após  o  qual  o  animal  não  procurado  será
encaminhado  a  entidade  de  proteção  animal,  credenciada  pelos  municípios
conveniados com o Estado.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

-  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 373/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.369/2013)

Torna  obrigatória  a  adequação  de  dependência  exclusiva  para  amamentação  e
fraldário em estabelecimentos comerciais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a adequação de dependência exclusiva para amamentação e

fraldário aos seguintes estabelecimentos:
I - supermercado, hipermercado, shopping center, casa de festa e centro comercial;
II - bar, restaurante, pizzaria, churrascaria, cantina, cafeteria;
III  -  demais  estabelecimentos  comerciais  congêneres  que  explorem  atividades

comerciais, com área construída superior a 300m2 (trezentos metros quadrados).
Art. 2° - A dependência para amamentação e fraldário será:
I  -  isolada e construída fora dos banheiros, para que possa atender mulheres e

homens com crianças, de forma a resguardar a privacidade do usuário;
II - provida de lavatório, bancada e de recipiente exclusivo para acondicionamento

dos dejetos orgânicos e fraldas usadas;
III - ter área mínima de 3m2 (três metros quadrados).
Art. 3° - O fraldário poderá ser vertical ou horizontal, tendo suas características e

especificações estabelecidas em regulamento.
Art. 4° - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira autuação;
II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

se  não  sanada  a  irregularidade  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de
advertência;

III  -  multa de 1.500 (mil  e quinhentas) Ufemgs por mês, até que seja sanada a
irregularidade,  caso as  adaptações  não tenham  sido  providenciadas  no prazo  de
trinta dias contados da data da aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 5° - No prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, os
procedimentos  necessários  para  assegurar  sua  aplicação  serão  definidos  em
regulamento.
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Art. 6° - Os estabelecimentos a que se refere esta lei terão o prazo de noventa dias
contados  da  data  da  publicação  do  regulamento,  para  promover  as  adaptações
necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A utilização dos fraldários em locais públicos como supermercados,

shoppings centers, bares, restaurantes e outros estabelecimentos semelhantes é de
suma importância para que os casais com crianças tenham um ambiente adequado
para o atendimento das necessidades íntimas da criança.

Este  projeto  de  lei  cria  a  obrigatoriedade  desses  estabelecimentos  comerciais
disponibilizarem local  próprio  para  a  instalação dos  fraldários,  atentando inclusive
para o tipo de material utilizado na sua confecção, de modo a evitar acidentes, que
são raros, mas já ocorreram.

O ambiente necessita ser reservado e seguro, de modo a garantir a proteção da
intimidade do casal e da criança. As dependências do fraldário devem ser sempre
limpas, de modo a evitar possíveis contaminações e infecções tanto para a criança
quanto para quem a estiver atendendo.

Por  fim  consideramos  de  suma  importância  a  obrigatoriedade  de  que
estabelecimentos públicos mantenham fraldários à disposição do público, visando a
maior comodidade dos casais e a devida proteção à saúde da criança.

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 374/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.357/2013)
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  afixação  de  cartazes,  nos  estabelecimentos

comerciais  que ofereçam serviços de aplicação de tatuagem permanente,  a  título
oneroso ou não, informando que essa aplicação impede a doação de sangue pelo
período de um ano, a contar da data da aplicação.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais que ofereçam serviços de aplicação

de tatuagem permanente,  a título oneroso ou não,  obrigados a  afixarem cartazes
informando que essa aplicação impede a doação de sangue pelo período de um ano,
a contar da data da aplicação.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o caput deverão conter os seguintes
dizeres: “A aplicação de tatuagem permanente implica o impedimento de doação de
sangue pelo período de um ano, a contar da data da aplicação”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A doação de sangue é um ato de amor; é doação de vida.  Muitas

campanhas são realizadas pelo poder público buscando sensibilizar as pessoas a
praticarem este ato tão simples e tão importante para a manutenção da vida daqueles
que  dependem  de  doações  para  continuarem  vivos,  seja  porque  precisam
urgentemente  de  transfusão  sanguínea  ou  porque  necessitam  de  procedimentos
cirúrgicos.

A aplicação de tatuagem permanente impede a prática de doação de sangue pelo
período de um ano, a partir da data da aplicação. Muitas vezes as pessoas não têm
conhecimento desse fato e talvez não se submetessem a tal aplicação se soubessem
dessa proibição.

Sendo assim, julgamos importante fazer a divulgação desta condicionante para que
as pessoas tenham pleno conhecimento das consequências advindas da aplicação
de tatuagem e possam decidir com pleno conhecimento sobre esta atitude.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 375/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.252/2013)

Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida  a  Legislação  Tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.773, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido ao seguinte parágrafo:
“Art. 12 - (...)
§ - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos

em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas operações
internas promovidas  por  estabelecimento  comercial,  como forma de compensação
pelos prejuízos patrimoniais sofridos em decorrência de ato de vandalismo durante a
Copa das Confederações de 2013, em Minas Gerais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O art.  5º  da  Constituição  Federal  de  1988  garante  a  liberdade de

manifestação em seus incisos: "IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o  anonimato;"  "IX  -  é  livre  a  expressão da  atividade  intelectual,  artística,
científica e de comunicação,  independentemente de censura ou licença;"  e "XVI -
todos  podem  reunir-se  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao  público,
independentemente de autorização". 

O Brasil está vivendo um momento muito importante na sua história democrática.
Os cidadãos brasileiros estão usufruindo o seu direito  de se manifestarem para

cobrar do governo direitos essenciais,  como educação de qualidade, melhorias no
setor  da  saúde  e  melhor  transporte  público  coletivo,  e  muitas  são  as  bandeiras
levantadas pela nação neste momento.

As manifestações devem ser ordeiras e sem armas, mas aquilo a que assistimos
nos últimos dias em Belo Horizonte, como no dia 26/6/2013, é uma verdadeira guerra
e está longe se configurar como uma manifestação pacífica.
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Muitos foram os prejuízos sofridos pela população e pelos comerciantes, pois a
depredação  foi  geral,  em  determinados  pontos  da  cidade.  Houve  depredação  de
patrimônios públicos e particulares, queima de veículos particulares, saques a lojas e
empresas, promovendo absoluta destruição.

Houve falha na garantia da segurança pública e agora resta o grande prejuízo para
muitos comerciantes, que não têm a quem recorrer.

Consideramos justo que o Estado ofereça esse apoio fiscal a esses comerciantes
de forma a compensar o enorme prejuízo sofrido. Sendo assim, apresentamos este
projeto de lei, contando com o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 376/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.250/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias que administram rodovias no
Estado  de  Minas  Gerais  a  divulgarem  valores  arrecadados  e  investidos  com  a
cobrança de pedágios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - No Estado de Minas Gerais, as concessionárias que administram rodovias

ficam obrigadas a fazer  a divulgação,  permanentemente,  dos valores arrecadados
com a cobrança do pedágio, bem como os valores investidos na manutenção das
respectivas rodovias.

Art. 2º - A divulgação prevista no art. 1º desta lei será feita:
I - por meio de painéis, em local visível e de tamanho que assegure a visualização

dos motoristas, junto ao posto ou praça de pagamento do pedágio;
II - no site oficial da empresa na internet;
III  -  na imprensa, por  meio da publicação no diário  oficial  do Estado e em três

jornais de grande circulação em Minas Gerais
Parágrafo  único  -  A  atualização  e  a  publicação  dos  dados  previstos  serão

trimestrais.
Art.  3º  -  As  concessionárias  deverão  remeter,  trimestralmente,  à  Assembleia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais relatório com todas as informações previstas
de arrecadação e investimentos.

Art. 4º - A inobservância ao disposto nesta lei sujeitará o infrator à sanção de multa,
no valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por
infração, dobrada a cada reincidência.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das concessionárias
que administram rodovias no Estado de Minas Gerais, ficando impedidas de repassá-
las aos custos que compõem as tarifas dos pedágios.

Art. 6º - As concessionárias terão o prazo de cento e vinte dias para se adequar às
novas regras impostas por esta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O grande objetivo deste projeto de lei consiste em fornecer ao cidadão

conhecimento da necessária e sistemática fiscalização sobre os valores arrecadados
pelas concessionárias que administram rodovias no Estado de Minas Gerais,  bem
como do retorno e da aplicação do pedágio que lhe é cobrado, de revisão de contrato
e da exigência da compensação em obras das tarifas cobradas.

A  proposta  apresentada  pretende  oferecer  mecanismos  para  que  o  Poder
Legislativo  e  os  cidadãos,  usuários  das  rodovias,  possam  informar-se,  sem
impedimentos  e  com  transparência,  acerca  dos  valores  obtidos  com  o  pedágio
cobrado nas estradas mineiras, e especialmente do retorno em obras e manutenção
da rodovia.

Manter atualizados os valores arrecadados - no site oficial, em painéis e por meio
de comunicados à Assembleia Legislativa - oferece às empresas concessionárias a
oportunidade de estabelecer uma relação de respeito com os usuários.

O cidadão, numa sociedade democrática, tem todo o direito de estar informado a
respeito das taxas que lhe são cobradas, razão pela qual peço o acolhimento desta
proposição pelos nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 377/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.205/2013)

Acrescenta  o inciso IV  ao art.  2º  da Lei  nº  13.465,  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 -  O art.  2º  da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 2º - (...)
IV  -  desvantagem  neurológica  ou  psíquica  decorrente  de  doença  de  origem

encefálica  crônica  e  degenerativa  que  resulta  numa  incapacidade  motora  e
eventualmente  leva  à  morte,  apresentando  sintomas  como  tremores,  problemas
sensoriais  variados,  fraqueza  muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais  leves,
paralisias e outras dificuldades motoras, que atingem adolescentes e adultos.” .

Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A alteração proposta por este projeto de lei pretende fazer justiça a

grande número de pessoas em Minas Gerais que têm esclerose múltipla.
Apesar  de manifestarem sintomas que por  si  sós já  deveriam garantir  todos os

direitos reservados à pessoa com deficiência, na forma da lei vigente, na maioria dos
atendimentos o resultado é injusto e desanimador. A doença leva à manifestação de
vários  sintomas,  tais  como  tremores,  problemas  sensoriais  variados,  fraqueza
muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais  leves,  paralisias  e  outras  dificuldades
motoras, no entanto os direitos e garantias reservados às pessoas com deficiência
física não alcançam as pessoas com esclerose múltipla.

Com isso, encontramos neste projeto de lei uma forma de tentar tornar a lei mineira
um pouco mais justa, garantindo às pessoas com esclerose múltipla direitos que são
delas, mas que ainda não as alcançaram.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres 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.
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PROJETO DE LEI Nº 378/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.014/2013)

Determina  o  pagamento  pelo  Estado  das  despesas  com  o  exame  do  ácido
desoxirribonucleico -  DNA - para investigação de crime de estupro nos casos que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado arcará com os custos relativos à realização do exame do ácido

desoxirribonucleico - DNA - para a investigação de crime de estupro, nos processos
judiciais em que a vítima for reconhecidamente pobre, nos termos da legislação em
vigor.

Art. 2º - O benefício de que trata esta lei abrange a coleta de material e a utilização
de técnicas especializadas para identificar o agressor.

Art. 3º - A aplicação do disposto nesta lei se fará de modo progressivo, estando
condicionada à disponibilidade orçamentária e à capacidade financeira do Estado.

Art.  4º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
recursos originários de dotação orçamentária própria.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Muitas sentenças penais prolatadas em casos de crimes de estupro,

por ser de difícil comprovação, têm como meio de prova principal a palavra da vítima.
Todavia,  a  vítima  mulher  somente  é  merecedora  de  confiança  quando  tem  um
comportamento social dito como aceitável, observando-se com maior frequência as
características pessoais dos envolvidos do que as próprias circunstâncias nas quais o
delito foi cometido.

Dessa  forma,  o  processo  penal  reproduz  a  violência  de  gênero.  A análise  de
comportamento que é feita pelos operadores jurídicos, sobretudo o Juiz, instaura no
processo criminal  um  processo de  classificação  de  vítimas  no  qual  algumas  são
merecedoras de respeito e outras são tidas como quem deu motivo à violência, e por
isso mereceram sofrer a agressão. Fomenta-se então a discriminação, principalmente
da mulher, que deveria ter agido de acordo com o seu papel social esperado, nem
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sempre desejado, ou seja, deveria ter ficado restrita ao meio privado, em vez de se
aventurar  no  meio  público,  que  a  ela  não  pertence,  e  propaga-se  a  errônea
concepção de um mundo justo, onde recebemos aquilo que merecemos.

A palavra da vítima, apesar de muitas vezes ser o único instrumento que se tem
para  a  comprovação  do  estupro,  somente  é  merecedora  de  confiança  quando  a
mulher  tem  um  comportamento  social  aceitável,  ou  quando  o  agressor  tem  um
comportamento  social  não  aceitável,  ou  quando  for  patologicamente  perturbado,
observando-se  com  maior  frequência  as  características  pessoais  de  ambos,
principalmente da vítima, e depois as circunstâncias nas quais o delito foi cometido.

Os  delitos  sexuais  frequentemente  são  crimes  de  difícil  comprovação.
Primeiramente por  serem cometidos, como a maior parte dos crimes sexuais,  em
locais ermos, escondidos, o que dificulta a existência de uma testemunha que os
comprove visualmente. Portanto, as testemunhas só poderão contribuir  dando sua
opinião e ressaltando, ou não, o que acharem relevante, subjetiva e objetivamente.

O  exame de  corpo  de  delito  de  conjunção  carnal  não  atesta  concretamente  a
violência, principalmente se a vítima for adulta,  não virgem, ou então se tiver sido
coagida física ou psicologicamente a não resistir à agressão, como, por exemplo, por
meio de arma de fogo ou ameaça de mal injusto.

Dessa feita,  pela  dificuldade  de  se encontrarem provas  materiais,  a  palavra  da
vítima é valorizada de forma particular e considerada elemento basilar do processo,
suficiente em alguns casos para condenar o réu.

Apesar de a jurisprudência entender  que a palavra da vítima é satisfatória  para
atestar o crime, há uma tendência a somente admiti-la como prova quando a vítima
apresenta características que demonstrem sua confiabilidade.

Segundo Pimentel (1998, pág. 112), “o estupro é o único crime em que a vítima tem
que provar que não é culpada”. Nos casos em que a palavra da vítima é colocada em
questão, a materialidade é a única forma de se comprovar que houve a consumação
do delito.

Quando não há a  comprovação material  do  estupro,  o Juiz,  com receio de  ser
injusto quanto ao réu, submete a vítima a uma análise rigorosa em que não basta o
relato do fato, sendo também realizada a análise sobre sua vida pregressa.
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Começa então todo um processo de avaliação do histórico de vida da vítima e do
agressor,  com  a  avaliação  de  informações  como  idade,  antecedentes,  condição
financeira, perspectivas de futuro, passagem em unidades psiquiátricas, entre outras
questões que poderão dar ou não credibilidade aos respectivos depoimentos. São
essas análises, objetivas em alguns casos, mas subjetivas na sua maioria, que irão
demonstrar a relevância ou o valor da palavra da vítima, para o bem ou para o mal.
Nesse contexto, a subjetividade no imaginário de cada magistrado poderá atribuir ou
não  certo  grau  de  confiabilidade  ao  discurso  da  vítima  quando  ela  incrimina  o
agressor.

Todavia, se os dados recolhidos durante essa análise não estiverem de acordo com
aquilo que a sociedade compreende como comportamento adequado, dificilmente a
mulher vítima poderá se valer da sua versão dos fatos para garantir que seu algoz
seja punido,  sobretudo se isso se coadunar  com o  fato  de  esse suspeito ter  um
estereótipo supostamente incompatível com aquilo que se espera de um criminoso
(Coulouris, 2004).

Nesse diapasão, quais os critérios que darão relevância à palavra da vitima? Qual a
forma de análise feita pelo magistrado que dará credibilidade ao discurso da vítima,
quando da ausência de comprovação material do crime?

Para  a  justiça,  para  que  o  discurso  da  vítima  seja  considerado  plenamente
consistente e próprio para incriminar o agressor, este deve ser linear, conciso e claro.
A  depoente  também  deve  apresentar  características  comportamentais  e  de
personalidade que deem sustentação ao seu discurso, pois parece mais provável que
pessoas desequilibradas moral  ou psicologicamente possam cometer  injustiças ao
denunciar alguém erroneamente.

Todavia,  observamos  que  essa  é  uma  prática  subjetiva  e,  além  disso,
discriminatória. Por exemplo, não se concebe na nossa sociedade machista que um
homem trabalhador e chefe de família seja condenado por estupro com base apenas
no depoimento de uma mulher de comportamento duvidoso e vida liberal.

Dito isso, fica claro que o grau de confiabilidade no discurso da vítima de estupro
será investigado em relação a um contexto, que inclui sua vida pregressa, familiares,
relacionamentos  afetivos  e,  por  fim  e  com  menos  importância,  o  crime  e  as
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circunstâncias  em  que  ocorreu.  Como observa  Colouris  (2004,  pág.15),  “o  saber
jurídico, nos casos de crimes sexuais, só acreditará na palavra da vítima se esta for
caracterizada  como  'honesta'.  E  este  conceito  está  intimamente  relacionado  à
questão da moralidade feminina”.

Além do quesito credibilidade-confiança que a mulher deve atender, para que seja
comprovado efetivamente  que  ela  foi  vítima de  estupro,  ela  ainda é  submetida  a
rigorosos testes de resistência, tais como longas audiências,  confrontações com o
agressor,  longas  esperar  nos  corredores  de  delegacia  e  fórum,  etc.  Todos esses
testes  ou  situações  de  resistência  são  criados  inconscientemente  no  intuito  de
verificar se a vítima poderá levar seu caso adiante.  Em caso positivo, isso talvez
signifique que ela fala a verdade, porque resistiu. De fato, o martírio ao qual a vítima é
submetida  produz  desmotivação  a  dar  continuidade  ao  processo,  devido  ao
constrangimento  ao  qual  ela  se  vê  obrigada  a  se  submeter  e  a  vivenciar
reiteradamente.

Mesmo  os  comportamentos  ou  reações  que  deveriam  ser  considerados  como
reações  consequentes  à  violência  ou  como consequência  natural  do  trauma,  tais
como o olhar vago, a fala tremelicante ou a logorreia, a amnésia, o bloqueio e a
incongruência, são vistos como sinais de imprecisão e interpretados como sinais de
falta de credibilidade. Por terem que repetidas vezes expor sua intimidade durante o
processo, e a isso se soma a pressão que envolve um depoimento, as vítimas nem
sempre logram o êxito de prestá-lo da maneira mais clara, lógica e rica em detalhes,
sobretudo devido à própria natureza do crime de estupro, que por si só é uma invasão
na privacidade física e de espírito de uma pessoa.

Todavia,  segundo os Juízes,  o relato tem que ser preciso, sem alterações,  sem
esquecimentos.  É  como  se  as  vítimas,  no  momento  de  prestar  o  depoimento,
tivessem que ser máquinas e desconsiderar as emoções decorrentes da violência
sofrida. Além disso, os tribunais desconsideram que cada pessoa, na iminência de
violência, tem diferentes reações e dessa forma estabelecem a reação que deveria
ser  típica  de  uma genuína  vítima de  estupro.  A negativa  da  vítima  tem  que  ser
acompanhada por luta corporal e resistência física demonstrada e deverá ficar claro
que a vítima resistiu  até suas últimas forças até ser vencida.  Como afirma Pedra
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Jorge, “não basta à mulher dizer não, porque o não pode significar um charmoso sim,
o que nos remonta ao período das cavernas, quando a mulher era arrastada por seu
companheiro pelos cabelos” (s.d., pág.2).

Então,  para  que  haja  uma “comprovação ideal”  que sustente  a  condenação  do
agressor, é necessário que a vítima reúna requisitos que atestem o crime. Não basta
o  seu  relato:  este  deve  ser  coberto  de  precisão  e  objetividade,  logicidade  e
racionalidade, para que o fato seja interpretado como crime.

A melhor de todas as provas é algo que ateste a materialidade da conjunção carnal
forçada, tais como marcas de agressão física. Ou então testemunhas que comprovem
ocularmente o crime. Caso contrário, com a negativa do autor do fato, a investigação
será  projetada  inevitavelmente  para  a  avaliação  do  comportamento  pessoal  dos
envolvidos,  sobretudo  se  existir  entre  eles  uma relação  anterior.  A mulher  então
deverá  demonstrar  ter  um  comportamento  “honesto”,  correto,  moralmente  aceito,
enquanto o agressor deve atender ao estereótipo do delinquente desempregado, não
inserido no meio social, ou do delinquente maníaco, tarado.

É comum ver Juízes se referindo ao comportamento de ambos, ofendido e ofensor,
como requisito para analisar quem está falando a verdade. Em um crime sem provas
materiais, o magistrado, na ânsia de atestar a veracidade dos fatos, tende a sair do
cenário  do  crime e a  se  projetar  na  vida  e  no  comportamento  dos envolvidos.  A
violência pode então ser comprovada por outros fatores, mas é extremamente difícil
confirmar se houve relação forçada, sem a presença de lesões aparentes. Também
não há como atestar a relação sexual se a mulher for adulta e não virgem. O médico
legista pode até detectar a presença de esperma e atestar se houve uma relação
sexual recente ou não, mas não há como saber se a relação foi ou não consentida e
muito menos identificar o agressor, pois não se pode provar se o material colhido da
conjunção carnal corresponde ao suspeito. A comprovação somente se daria através
do  exame  de  DNA,  mas  não  dispomos  dessa  facilidade  no  departamento  de
investigação do Estado.

Sendo assim, em busca de favorecer a instauração da justiça entre as partes, em
situação tão  absurda e delicada,  propomos este  projeto de lei,  na expectativa  de
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viabilizar a comprovação dos fatos. Esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares para sua aprovação.

-  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 379/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.001/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Recanto  dos  Animais  -  Reaob  -,  com  sede  no
Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Recanto dos Animais - Reaob -, com

sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Recanto  dos  Animais,  com  sede  no  Município  de  Ouro  Branco,

fundada  em  2012,  é  uma entidade  filantrópica  sem  fins  lucrativos  e  de  duração
indeterminada.

Cumprindo totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua
função plena e  regular  há  mais  de  um ano e  tem  por  finalidade  dar  assistência
veterinária,  em  suas  instalações  clínicas  ou  em  outros  lugares,  a  animais
abandonados,  doentes,  feridos  ou  vítimas  de  crueldade,  abuso  ou  maus-tratos,
obedecendo  às  prescrições  do  estatuto.  Recolhe,  sempre  que  possível,  animais
abandonados ou extraviados, encaminhando-os, depois de tratados, para adoção.

Além  dessa  importante  atribuição,  a  entidade  defende  o  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, impedindo e reprimindo práticas que coloquem em risco
seu equilíbrio, promovendo campanhas de educação e conscientização e difundindo
o amor e o respeito aos animais e ao meio ambiente.

A concessão do título  de  utilidade pública é  de  imensurável  importância  para a
entidade,  pois,  assim,  ela  poderá  firmar  parcerias  com  diversos  órgãos  públicos
estaduais, e será viabilizada a ampliação da sua atuação em prol da comunidade, o
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prosseguimento de seus múltiplos projetos e o desenvolvimento de novos.
Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  para  que  a
entidade possa dar sequência a seus trabalhos em Ouro Branco.

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

PROJETO DE LEI Nº 380/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.759/2011)

Estabelece  parâmetros  para  o  dimensionamento  do  quadro  de  profissionais  de
enfermagem nas unidades hospitalares, clínicas e assemelhados das redes pública e
privada de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam estabelecidos os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo

de profissionais dos diferentes níveis de formação na área de enfermagem para a
cobertura assistencial nas instituições de saúde públicas e privadas do Estado.

§  1º  -  Os  parâmetros  a  que  se  refere  esta  lei  representam  normas  técnicas
mínimas, constituindo-se em referências para orientar  os gestores e gerentes das
instituições de saúde e assemelhados,  públicas ou privadas,  no planejamento,  na
programação e na priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas.

§ 2º - Os parâmetros a que se refere esta lei serão fixados com base em resoluções
específicas  quanto  à  matéria,  exaradas  pelo  Conselho  Federal  de  Enfermagem  -
Cofen - e devidamente regulamentadas pelo Conselho Regional de Enfermagem de
Minas Gerais - Coren-MG -, de acordo com realidades epidemiológicas e financeiras
de cada região do Estado.

Art. 2º - O dimensionamento e a adequação quantitativa e qualitativa do quadro de
profissionais  de  enfermagem  devem  basear-se  nas  seguintes  características
relativas:

I - à instituição ou empresa:
a) missão e valores;
b) porte;
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c) estrutura organizacional e física;
d) tipos de serviços e programas;
e) tecnologia e complexidade dos serviços e programas;
f) política de pessoal, de recursos materiais e financeiros;
g) atribuições e competências dos integrantes dos diferentes serviços e programas;

e
h) indicadores hospitalares do Ministério da Saúde;
II - ao serviço de enfermagem:
a) fundamentação legal do exercício profissional:
1 - Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986;
2 - Decreto Federal nº 94.406, de 8 de junho de 1987;
3 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
4 - resoluções Cofen; e
5 - decisões dos Corens;
b) aspectos técnico-administrativos:
1 - dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos;
2 - modelo gerencial;
3 - modelo assistencial;
4 - métodos de trabalho;
5 - jornada de trabalho;
6 - carga horária semanal;
7 - padrões de desempenho dos profissionais;
8 - índice de segurança técnica - IST -;
9 - taxa de absenteísmo - TA - e taxa ausência de benefícios - TB - da unidade

assistencial;
10 - proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio;
11 - indicadores de avaliação da qualidade da assistência;
III - aos pacientes:
a) sistema de classificação de pacientes - SCP -;
b)  realidade  sociocultural  e  econômica,  levando-se  em  consideração  as

peculiaridades de cada região do Estado e principalmente o acesso da população aos
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serviços de saúde am seus diferentes níveis - primário, secundário e terciário.
Art.  3º  -  O  referencial  mínimo  para  o  quadro  de  profissionais  de  enfermagem,

incluindo todos os elementos que compõem a equipe, mencionado no art. 2º da Lei
Federal  nº  7.498,  de  1986,  para  as  vinte  e  quatro  horas  de  cada  unidade  de
internação, deve considerar:

I - SCP;
II - as horas de assistência de enfermagem;
III - a carga horária dos profissionais de Enfermagem; e
IV - a proporção funcionário-leito.
Art.  4º  -  Para  efeito  de  cálculo,  devem  ser  consideradas  como  horas  de

enfermagem, por leito, nas vinte e quatro horas:
I  - três vírgula oito horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou

autocuidado;
II  -  cinco  vírgula  seis  horas  de  enfermagem,  por  cliente,  na  assistência

intermediária;
III  -  nove vírgula quatro horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-

intensiva;
IV  -  dezessete  vírgula  nove  horas  de  enfermagem,  por  cliente,  na  assistência

intensiva.
§ 1º - Os quantitativos constantes dos incisos anteriores devem adequar-se aos

elementos contidos no art. 2º desta lei.
§ 2º - O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um IST

não inferior a 15% (quinze por cento) do total.
§ 3º - Para o serviço em que a referência não pode ser associada ao leito-dia, a

unidade de medida será o sítio funcional, com um significado tridimensional:
I - atividades;
II - local ou área operacional; e
III - o período de tempo para execução.
§ 4º - Para fins de cálculo deverá ser observada a cláusula contratual quanto à

carga horária dos trabalhadores das instituições.
§  5º  -  Para  unidades  especializadas,  como  psiquiatria  e  oncologia,  deve-se
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classificar o paciente tomando como base as características assistenciais específicas,
adaptando-as ao SCP.

§ 6º - O paciente especial ou da área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou
cirúrgica associada, deve ser classificado um nível acima no SCP, iniciando-se com
cuidados intermediários.

§  7º  -  No  berçário  e  na  unidade  de  internação  em  pediatria,  caso  não  tenha
acompanhante,  a  criança  menor  de  seis  anos  e  o  recém-nascido  devem  ser
classificados como necessitados de cuidados intermediários.

§ 8º - O paciente com demanda de cuidados intensivos deverá ser assistido em
unidade com infraestrutura adequada e especializada para esse fim.

§  9º  -  No caso  do paciente  crônico  com  idade superior  a  sessenta  anos,  sem
acompanhante, classificado pelo SCP com demanda de assistência intermediária ou
semi-intensiva,  deverão  ser  acrescidos  cinco  décimos  às  horas  de  enfermagem
especificadas no art. 4º.

Art.  5º -  A distribuição percentual  do total  de profissionais  de enfermagem deve
observar as seguintes proporções e o SCP:

I - para assistência mínima e intermediária: de 33% (trinta e três por cento) a 37%
(trinta  e  sete  por  cento)  são enfermeiros  e  os  demais,  auxiliares  ou  técnicos  de
enfermagem;

II  -  para assistência semi-intensiva:  de 42% (quarenta  e dois  por  cento)  a 46%
(quarenta e seis por cento) são enfermeiros e os demais, auxiliares ou técnicos de
enfermagem;

III  -  para  assistência  intensiva:  de  52%  (cinquenta  e  dois  por  cento)  a  56%
(cinquenta e seis por cento) são enfermeiros e os demais, técnicos de enfermagem.

Parágrafo único - A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo
de pacientes de maior prevalência.

Art. 6º - Cabe ao enfermeiro o registro diário:
I - das ausências ao serviço de profissionais de enfermagem;
II - da presença de crianças menores de seis anos e de clientes crônicos, com mais

de sessenta anos, sem acompanhante; e
III - da classificação dos clientes segundo o SCP, para subsidiar a composição do
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quadro de enfermagem para as unidades assistenciais.
Art. 7º - Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas unidades assistenciais

para dimensionar e gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem.
§ 1º - O responsável técnico de enfermagem da instituição de saúde deve gerenciar

os indicadores de performance do pessoal de enfermagem.
§  2º  -  Os  indicadores  de  performance  devem  ter  como  base  a  infraestrutura

institucional e os dados nacionais e internacionais obtidos por benchmarking.
§ 3º - Os índices máximo e mínimo de performance devem ser de domínio público.
Art. 8º - O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3% (três por cento) a

5% (cinco por cento) do quadro geral de profissionais de enfermagem para cobertura
de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e participação de programas de
educação continuada.

Parágrafo  único  -  O  quantitativo  de  enfermeiros  para  o  exercício  de  atividades
gerenciais, educação continuada e comissões permanentes deverá ser dimensionado
de acordo com a estrutura da organização ou da empresa.

Art.  9º  -  O  quadro  de  profissionais  de  enfermagem  da  unidade  de  internação
composto por 60% (sessenta por cento) ou mais de pessoas com idade superior a
cinquenta anos deve ser acrescido de 10% (dez por cento) ao IST.

Art.  10  -  Cabe  ao  Coren-MG  estabelecer  a  regulamentação  quanto  ao
dimensionamento  de  pessoal  nas  instituições  de  saúde  públicas  e  privadas  do
Estado, segundo as normativas do Cofen.

Art. 11º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  Esta  proposição foi  apresentada em função da importância  de seu

conteúdo  e  do  corriqueiro  descumprimento  da  Resolução  nº  293,  de  2004,  do
Conselho  Federal  de  Enfermagem  -  Cofen  -,  que  estabelece  parâmetros  para  o
dimensionamento  do  quadro  de  profissionais  de  enfermagem  nas  unidades
assistenciais das instituições de saúde e assemelhados, fazendo-se necessário trazer
o assunto novamente ao debate do Parlamento mineiro.

Tem-se observado a constante sobrecarga de trabalho imposta aos enfermeiros e
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auxiliares de enfermagem nas instituições de saúde e assemelhados, tanto privados
quanto públicos, do Estado, sendo um dos mais graves problemas que o já caótico
sistema  de  saúde  vem  enfrentando.  Tal  situação  acarreta  prejuízos  tanto  aos
pacientes quanto aos profissionais, que, se não aceitam a sobrecarga de trabalho,
são imediatamente substituídos, em razão do grande contingente de enfermeiros fora
do mercado de trabalho.

Conforme justificativa outrora apresentada, o dimensionamento dos profissionais de
enfermagem é a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, que tem por
finalidade a previsão da quantidade de funcionários por  categoria necessária para
suprir as demandas de assistência de enfermagem, direta ou indiretamente prestada
aos pacientes. Em que pese essa tarefa atualmente envolver mais de um milhão e
meio de profissionais em todo o Brasil e praticamente a totalidade dos serviços de
saúde em funcionamento no País, é intrigante a ausência de sensibilidade política da
maior  parte  de  nossos  governantes  ao  não  fixarem  parâmetros  mínimos  para  a
regulamentação da matéria,  deixando a critério das instituições a condução de tal
relação.

Quanto ao tema, atualmente existe apenas a Resolução Cofen nº 293, de 2004, de
alcance limitado, uma vez que não dispõe do poder coercitivo legal para vincular as
instituições de saúde ao seu fiel  cumprimento.  O dimensionamento do quadro de
profissionais significa qualidade e segurança na prestação do serviço ao paciente-
cliente, além da valorização do enfermeiro ou auxiliar, que também terá uma melhor
condição laboral. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para
aprovação deste projeto.

- 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 381/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 354/2011)

Limita  o  número  de  alunos  nas  salas  de  aula  com  alunos  portadores  de
necessidades especiais matriculados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino
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fundamental que tenham um aluno com necessidades especiais matriculado.
Parágrafo único -  Quando o número de alunos com necessidades especiais  for

igual a dois ou três as demais matrículas não podem ultrapassar a quinze alunos.
Art. 2º - Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino médio

que tenham um ou dois alunos com necessidades especiais matriculados.
Art. 3º - As salas de aula do ensino médio ou fundamental que tenham matriculados

dois alunos com necessidades especiais poderão ter um professor auxiliar ajudando o
professor regente, considerado o grau de dependência desses alunos.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Todos  sabemos  das  muitas  dificuldades  que  uma  pessoa  com

necessidades especiais tem pela vida afora. As dificuldades influenciam todos os atos
dessas pessoas, particularmente sua participação na vida escolar. Sabemos que os
limites impostos pela deficiência dificultam a locomoção, a participação, a postura, a
expressão.  Todas  essas  dificuldades  são  transferidas  para  a  escola  quando  uma
criança ou jovem são recebidos numa instituição escolar. As dificuldades afetam a
qualidade do atendimento a essas crianças e jovens, nas escolas, em salas de aula
quase sempre malpreparadas, mal-adaptadas e superlotadas. As reclamações sobre
as classes superlotadas são feitas normalmente em qualquer situação e agravam-se
quando  há  nelas  alunos  com  necessidades  especiais  de  atendimento  ou
acompanhamento.

As  reclamações  dos  educadores  são  costumeiramente  mal-interpretadas  e
confundidas  com  intolerância  ou  não  aceitação  dos  alunos  com  necessidades
especiais. Mas, ao contrário, os educadores brigam por condições dignas de trabalho
para todos. A inclusão só será prejudicada com as condições de superlotação ou de
excesso de alunos, pois educação é como saúde: quanto mais pessoal e individual
for o atendimento, melhor será a qualidade desse atendimento. No caso da educação
pública, não é de hoje que vimos lutando por melhores condições de trabalho e de
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atendimento  para  todos.  E  nesse  “para  todos”  incluem-se  os  portadores  de
necessidades  especiais,  eles  também sujeitos  de  direito  à  boa educação.  É  pelo
conhecimento dos educadores que atuam nessa área que algumas poucas escolas
conseguem atender muito bem a seus alunos com necessidades especiais.  Entre
outras razões, cita-se a acolhida carinhosa, por conta da diminuição do número de
alunos por classe. Em vez de acusarmos as escolas e os educadores de atitudes
resistentes e discriminatórias, seria mais interessante que lhes déssemos melhores
condições de trabalho, para que o carinho e a emoção de educar um portador de
necessidade especial possa aflorar.

Nesse  sentido,  nosso  projeto  de  lei  propõe  mais  atenção  a  esse  aspecto  da
educação, que vem sendo muito bem lembrado, sempre presente nos discursos e
nas intenções, mas que na prática padece de medidas concretas. Eis, portanto, para
apreciação dos nobres colegas desta Casa um projeto de lei que propõe mudanças
na organização estrutural das escolas.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.
- 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 382/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.536/2011)
Institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado,

anualmente, no dia 1º de junho.
Parágrafo único - Considera-se quadrilheiro junino o profissional que utiliza meio de

expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular nas
festas juninas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.
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A apresentação deste projeto  fundamenta-se no propósito  de valorizar  a cultura
popular  e  homenagear  o  quadrilheiro  junino,  que  dá  forma e  vida  à  tradicional  e
majestosa festa de São João.

É importante lembrar que em nosso Estado existem diversos grupos de quadrilha
que  mobilizam durante  todo o  ano crianças,  jovens  e  adultos  na organização da
popular  festa  junina.  Trata-se  de  verdadeira  manifestação cultural  que fortalece  o
turismo e cria oportunidades de geração de renda.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 383/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.096/2014)

Institui  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  e  Defesa  da  Promoção  da
Educação Inclusiva  aos  Alunos  com  Necessidades  Educacionais  Especiais,  a  ser
realizada anualmente na segunda semana do mês de junho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  e  Defesa  da

Promoção  da  Educação  Inclusiva  aos  Alunos  com  Necessidades  Educacionais
Especiais, a ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de junho.

Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o
calendário de eventos do Estado.

Art. 2º - O objetivo da semana de que trata esta lei é defender os direitos humanos
de todos os alunos com necessidades educacionais especiais, inclusive aqueles que
requerem maior apoio pedagógico, e, especialmente, contribuir para a disseminação,
a  consolidação e  a  efetivação  da  educação inclusiva  como forma de combater  a
discriminação e a intolerância e de promover o respeito e a dignidade.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar palestras de esclarecimento à
população,  propagandas  publicitárias  e  distribuição  de  folhetos  informativos  e
explicativos.

Parágrafo único - Na realização das ações mencionadas neste artigo, poderão ser



1049
____________________________________________________________________________

envolvidas  a  rede  pública  de  ensino  e  de  educação,  as  instituições  de  defesa e
proteção dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais e as
entidades do terceiro setor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  educação  inclusiva  é  um  direito  constitucional  de  todos  os

brasileiros, garantidos nos arts. 205, 208, III e V, e 227, § 1º, II, da Constituição da
República, que traz consigo um rol de garantias para a construção de um sistema de
ensino regular para os educandos com necessidades especiais, visando ao combate
das práticas preconceituosas, discriminatórias e de exclusão.

O Brasil também é signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Necessidades Especiais,
que foi celebrada na Guatemala e que enfatiza a primazia da educação inclusiva,
objetivando a prevenção e a eliminação de todas as formas de discriminação contra
as pessoas com necessidades especiais.

No  ano  de  1994,  foi  celebrada  a  Conferência  Mundial  sobre  as  Necessidades
Educativas Especiais:  Acesso e Qualidade,  na qual  foi  aprovada a Declaração de
Salamanca, da qual o Brasil também é signatário, que visou a ratificar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos a fim de garantir a todos o direito à escola; porém, o
que podemos observar  atualmente ainda é a presença de políticas separatistas  e
violadoras  de  direitos,  que  contribuem  gravemente  para  a  fomentação  da
discriminação  e  a  disseminação  de  ideias  preconceituosas,  que  não  permitem  a
concretização do pleno desenvolvimento educacional dos alunos com necessidades
especiais.

Este projeto de lei tem por objetivo instituir uma semana de conscientização na qual
sejam  realizadas  atividades  e  criados  programas  de  combate  à  exclusão  e  à
intolerância, para garantir a prevalência do respeito e da dignidade de todos e para,
através da educação, alterar o quadro social existente.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e da Pessoa com
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Deficiência para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 384/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.912/2014)
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Casa de Música de Ouro Branco,

com sede no Município de Ouro Branco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Casa de Música

de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Associação Cultural Casa de Música de Ouro Branco, com sede no

Município de Ouro Branco, fundada em 2001, é considerada uma entidade filantrópica
sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

A entidade  exerce  sua  função  plena  e  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por
finalidade atuar sempre no interesse do cidadão, nas áreas de prestação de serviços
de manutenção e assistência para a formação de novos músicos, desenvolvimento de
cursos  de  capacitação  musical,  promoção  de  seminários,  congressos  e
apresentações  musicais  visando  a  desenvolver  talentos  e  valorizar  a  música  da
cidade de Ouro Branco.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade,  por  viabilizar  parcerias  com  órgãos  públicos  estaduais,  garantindo  a
realização dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,
que acreditamos justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 385/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.614/2014)

Declara de utilidade pública  a  Instituição de Ajuda aos Portadores do  Câncer  -
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Ágape -, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do

Câncer - Ágape -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer - Ágape -, com sede

no Município de Contagem, fundada em 13 de outubro de 2010, é uma associação,
sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado. Cumpre totalmente
suas  finalidades,  que  são  prestar,  em  caráter  beneficente,  assistência  social  aos
assistidos;  dar-lhes  apoio  nutricional,  psicológico  e  financeiro;  fornecer-lhes
medicamentos  e  suplementos  alimentares;  e  garantir-lhes  ajuda  para  os
deslocamentos aos hospitais, a compra de fraldas geriátricas etc.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres à aprovação deste projeto de lei, que
acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 386/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.356/2013)

Dá denominação ao viaduto que interligará a BR-356, no Belvedere, Região Centro-
Sul de Belo Horizonte, à MG-030, no Vila da Serra, em Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominado  Viaduto  Marcos  Luiz  dos  Mares  Guia  o  viaduto  que

interligará a BR-356, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, à MG-030,
no Vila da Serra, em Nova Lima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Marcos Luiz dos Mares Guia nasceu em 3 junho de 1935, na cidade de

Santa Bárbara, zona metalúrgica de Minas Gerais. Por influência do pai e do avô,
ingressou na Escola de Medicina, em 1953.

Em  1964,  doutorou-se  pela  Tulane  University  of  Louisiana,  como  bolsista  da
Rockfeller Foundation, com uma tese sobre cinética de enzimas. De volta ao Brasil,
atuou na Universidade Federal de Minas Gerais,  onde,  com o apoio do professor
Carlos Ribeiro Diniz, organizou o curso de pós-graduação em bioquímica, aprovado
em 1967.

Com o auxílio do BNDES, Mares Guia e Carlos Ribeiro montaram, na UFMG, um
laboratório  com a  mais  avançada  tecnologia  da  época,  o  qual,  com  o  apoio  dos
alunos da Escola de Engenharia, serviu de base para a criação da primeira empresa
capaz de fabricar enzimas no Brasil - a Biobrás. Uma empresa-piloto foi montada em
Montes Claros e, em 1976, começou a produzir. Anos mais tarde, se transformaria na
maior produtora de insulina sintética da América Latina. A insulina foi obtida através
de um projeto de Mares Guia com a colaboração de outros profissionais, de modo
que a Biobrás é uma das quatro empresas capazes de produzi-la.

Ao  longo  de  sua  vida,  Mares  Guia  recebeu  inúmeros  prêmios  e  foi  um  dos
idealizadores da Fapemig. No ano de 2002, veio a falecer, aos 67 anos, no dia 23 de
agosto.

Trata-se de personalidade de destaque no cenário brasileiro e mineiro,  por  isso
nossa homenagem a esse cidadão, para a qual esperamos contar com o apoio dos
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 387/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.682/2014)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, fundada em 24 de

agosto  de  1987,  é  uma associação  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo
indeterminado.

De caráter beneficente e filantrópico, tem por finalidade o atendimento a criança até
6  anos,  oferecendo  educação,  alimentação,  promoção  da  saúde,  cultura,  lazer,
esporte, estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de igualdade, liberdade,
ideais de solidariedade, visando ao desenvolvimento integral em seus aspectos físico,
afetivo, cognitivo, social, contribuindo para o exercício da cidadania.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres para a aprovação deste projeto de lei,
que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 388/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.683/2014)

Declara de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de Ibiá, com sede no
Município de Ibiá.

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

com sede no Município de Ibiá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A Associação das Folias de Reis de Ibiá, fundada em 15 de março de

2011, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.
A referida associação, de caráter beneficente, tem como finalidade a assistência

social e cultural.
A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres para a aprovação deste projeto de lei,
que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 389/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.713/2015)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  fixação,  em  repartições  públicas  estaduais,
hospitais públicos e postos de saúde, de placa com a seguinte frase: “Desrespeitar ou
prejudicar idosos é crime”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os coletivos urbanos, as repartições públicas municipais, os postos

de  saúde,  hospitais  e  bancos  obrigados  a  fixarem  placa  com  a  seguinte  frase:
“Desrespeitar ou prejudicar idosos é crime”, conforme direito assegurado pela Lei n°
10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso.

Parágrafo único - A placa a que se refere o caput deste artigo deverá ser feita com
dimensões adequadas para sua correta visualização.

Art.  2°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  responsáveis  às
seguintes penalidades:

I - advertência;
II -  multa diária de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), a partir da notificação.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, criou o Estatuto do Idoso,

destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a
60 anos.

Com o rápido crescimento da população idosa, nota-se que esse segmento tem
enfrentado discriminação e preconceitos na sociedade e que o idoso é um ser que
ainda luta para ser merecedor de respeito.

Portanto, o Estado tem que se preparar para acolher essas pessoas por meio de
políticas públicas que estabeleçam melhor qualidade de vida, dando-lhes dignidade
nessa etapa de sua existência.  É  importante  e necessário  tomar  providências  no
sentido exigir mais seriedade ao cumprimento da lei e colocar em prática às políticas
voltadas para o atendimento ao idoso.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

-  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 390/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.698/2014)

Determina a adoção de medidas impeditivas,  por  parte  das concessionárias,  do
acesso de mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos postes de transmissão de
energia elétrica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  concessionárias  de  energia  elétrica  adotarão  as  seguintes  medidas

preventivas quanto ao acesso de mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos
postes de transmissão de energia elétrica:

I - colocação de cones, ou dispositivos similares, na parte superior dos postes de
transmissão  de  energia  elétrica  localizados  às  margens  de  zonas  rurais,  áreas
florestadas, unidades de conservação, reservas legais, fragmentos florestais e áreas
de preservação permanente;

II  -  criação de corredores  ecológicos  em  áreas  previamente  determinadas  pela
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável como sendo
de trânsito de mamíferos silvestres.

Art. 2º - A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo do Poder Executivo.
Art. 3º - O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa no valor de 400

Ufemgs (quatrocentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por poste não
adaptado de acordo com o inciso I do art. 1º.

§ 1º - A multa será aplicada em dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo de
outras penalidades previstas em lei.

§ 2º - O montante arrecadado em decorrência da aplicação da multa prevista no
caput poderá ser revertido às entidades de proteção dos animais estabelecidas no
local da infração, na forma regulamentar desta lei, e, na ausência delas, às entidades
congêneres mais próximas.

Art.  4º  -  As concessionárias têm o prazo de dois anos para se adequarem aos
dispositivos constantes desta lei.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É  extremamente  comum  a  ocorrência  de  acidentes  envolvendo

mamíferos silvestres que alcançam os fios de alta tensão localizados especialmente
às margens de zonas rurais. Isso porque a escassez dos denominados corredores
ecológicos  -  os  quais  interligam  grandes  fragmentos  florestais  ou  unidades  de
conservação  separados  por  estradas,  agricultura,  clareiras  abertas  pela  atividade
madeireira, entre outras atividades humanas - acarreta a utilização dos fios de alta
tensão pelos animais silvestres, que precisam circular à procura de abrigo e alimento.

A adaptação de um cone,  ou dispositivo  similar,  nos postes  de  energia  elétrica
localizados às margens de zonas rurais seria de grande eficiência para impedir que
mamíferos  silvestres  -  tais  como macacos,  gambás,  esquilos  e  felinos  -  escalem
esses postes na tentativa de alcançar os fios de alta tensão e fazer deles indevida
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utilização para circular pelo que seria o seu habitat.
Ademais,  compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente  sobre  florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais,  proteção do meio ambiente e controle da
poluição.

O  projeto  de  lei  encontra-se,  pois,  em  plena  consonância  com  os  ditames
constitucionais, na medida em que propõe solução simples e eficaz para melhoria do
habitat de mamíferos silvestres, sem conflitar com a legislação vigente.

Para a aprovação deste projeto, 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 391/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.022/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Marruaz, com
sede no Município de Taiobeiras.

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

Marruaz, com sede no Município de Taiobeiras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Marruaz,  com  sede  no

Município  de  Taiobeiras,  fundada  em  7/2/1999,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins
lucrativos.

A entidade tem por finalidades promover o desenvolvimento da comunidade através
da realização de obras e ações com recursos próprios,  doações ou empréstimos;
representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados no atendimento de suas
reivindicações;  promover  atividades  assistenciais  direta  ou  indiretamente;  e
proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes da comunidade através da
integração de seus moradores.
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O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 392/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.685/2014)

Dispõe sobre a proporção de policiais militares por habitantes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  de  Defesa  Social

implementará, em todos os municípios do Estado, a garantia à ordem pública com o
efetivo da Polícia Militar na proporção de um policial para cada duzentos e cinquenta
habitantes.

Art. 2º - Para atender a demanda de cada Município, serão criados as Companhias
Independentes da Policia Militar - CIPM - em municípios-polos que não ultrapassem a
distância de 50 km (cinquenta quilômetros),  a fim de que todos os policiais sejam
lotados próximos de seus respectivos locais de atuação.

Art. 3º - Nas rodovias de responsabilidade do Estado, deverão ser implementados
postos da Polícia Rodoviária Estadual com estrutura interligada.

Art. 4º - O Estado deverá criar plano de incentivo e remuneração e auxílio moradia
para oficiais da Polícia Militar residirem na região de abrangência da sua CIPM, a fim
de que o  serviço  não seja  prejudicado,  bem  como para  que seja  estabelecida  a
integração  e  o  conhecimento  do  oficial  com a  comunidade  onde  desenvolve  sua
atividade.

Art.  5º  -  Será  de  responsabilidade  do  Estado  o  custeio  integrado  estrutural  e
pessoal  decorrente  desta  lei,  seja  com  equipamentos,  viaturas,  material  bélico,
equipamentos de segurança, motos, cavalaria e todos os meios utilizados pela Polícia
Militar, bem como a remuneração e demais benefícios agregados aos oficiais.
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Parágrafo único - O Poder Executivo poderá firmar convênios com os Municípios, a
fim de ampliar as estruturação da Polícia Militar na manutenção da estrutura física
das  companhias  independentes  e  no  auxílio  da  aquisição  de  equipamentos
necessários à atividade dos policiais militares.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A segurança pública é tema constante de debate entre amigos nas

escolas, universidades, ambiente de trabalho, no lazer, entre educadores, sociólogos,
nos noticiários,  enfim,  é a mazela maior  que aflige a sociedade brasileira,  e esta
relação  está  proporcionalmente  agravada.  Vemos  isso  evidente  no  crescimento
alarmante de usuários de drogas, viciados principalmente em crack, pois nas praças
e ruas da cidade, a cada dia, encontra-se um novo jovem querendo guardar nosso
carro quando estacionamos na via pública, e em sua maioria, esses jovens fazem
isso para sustentar o vício.

Detecta-se também em pleno trânsito da capital, em vias de bastante movimento,
delinquentes se aproveitando do congestionamento para realização de assaltos em
plena luz  do  dia.  Além disso,  assistimos ao assédio  nas escolas,  a  utilização de
menores na prática de delitos e o aumento de homicídios.

Um ponto crítico a ser ressaltado é a modalidade de furto implementado no estado:
a explosão, também em cidades do interior, de caixas bancários eletrônicos. Sim, os
“caixas rápidos” têm sido alvos de crimes não apenas na capital, mas também no
interior do Estado, como vemos noticiado.

Na  prática  significa  enxergar  que  existe  um  déficit  de  estrutura  da  segurança
pública do Estado, mais precisamente no trabalho preventivo e ostensivo, que recai
diretamente no nosso contingente de policiais, tanto no efetivo quanto na estrutura,
para atender a demanda que garanta a segurança do cidadão.

A Polícia  Militar,  que  de  fato  está  nas  ruas  combatendo  os  crimes,  não  tem
condições  para  atender  todas  as  necessidades  da  população.  De  acordo  a
recomendação da ONU, o viável é que se tenha em média três policiais para cada mil
habitantes.
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As perspectivas  são  sombrias  e  evidentemente  contribuem para  o  aumento  da
insegurança pública e da criminalidade, haja vista que estamos tratando de um dos
maiores estados da Federação, com 417 municípios, ocupando uma área de 295, 669
km².

Este projeto de lei segue uma tendência nacional, já bastante discutida em outros
estados, além de incorporar na medida do possível a recomendação emanada da
ONU. A proposição representa papel importante na melhoria da qualidade de vida e
da segurança e serviço público do Estado.

Ante o exposto, contamos com a participação dos meus pares para a discussão da
matéria e aprovação deste importante projeto de lei.

-  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 393/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.667/2014)

Declara de utilidade pública  a Associação Dona Lucinha -  ADL -,  com sede no
Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Dona Lucinha - ADL -,

com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Associação Dona Lucinha - ADL -, fundada em 18 de março de 2004,

é uma associação sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado.
Tem como finalidade  zelar  pela  segurança  alimentar  da  população,  combater  a

desnutrição materno-infanto-juvenil, apoiar a agricultura familiar, ensinar e estimular o
aproveitamento  racional  dos  recursos  nutricionais  a  adultos,  crianças  e  jovens,
promover  a  produção artesanal  de  produtos  típicos  da  culinária de  Minas Gerais,
fomentar e colaborar com a criação de cooperativas de cozinheiras, estimular projetos
na área da gastronomia que promovam o desenvolvimento econômico e social e que
auxiliem na geração de emprego e renda.
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A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo
a continuidade dos múltiplos projetos da associação.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei, que
acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 394/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.906/2014)

Torna  obrigatório  afixar,  em  local  visível  aos  alunos  das  instituições  de  ensino
superior, informações sobre a gratuidade na emissão de diplomas e histórico escolar
final na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições de ensino superior, em observância ao estabelecido pelo

Ministério  da  Educação,  ficarão  obrigadas  a  afixar,  em  local  visível  aos  alunos,
informações sobre o conteúdo do art. 32, § 4º, da Portaria Normativa nº 40, de 12 de
dezembro de 2007, com o seguinte texto: “A expedição do diploma e do histórico
escolar  final  considera-se  incluída  nos  serviços  educacionais  prestados  pela
instituição,  não ensejando a cobrança de nenhum valor,  ressalvada a hipótese de
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais,
por opção do aluno.”.

Art.  2º  -  O não cumprimento  desta  lei  acarretará  multa  de  300 Ufirs  (trezentas
Unidades Fiscais de Referência do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Temos  sido  procurados  por  estudantes  que  informam  sobre

pagamento  exigido  por  instituições  de  ensino  superior,  para  liberarem  diploma  e
histórico escolar final.

Nossa proposta objetiva obrigar o fiel cumprimento do que estabelece a Portaria
Normativa nº 40, de 12/12/2007, em seu art. 32, § 4º.
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É o que submeto à apreciação de meus pares, a quem peço o indispensável apoio
a este projeto de lei.

- 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 395/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.508/2013)

Dispõe  sobre  a  normatização  da  distribuição  de  aparelhos,  medicamentos  e
insumos para diabéticos e hipertensos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica o Poder  Executivo  obrigado a  garantir  o  acesso de diabéticos às

tecnologias  avançadas,  aos exames e a todos os tipos de medicação disponíveis
(incluídos  todos  os  tipos  de  insulinas,  em  frascos  e  refis,  para  DM1  e  DM2),
equipamentos apropriados (glicosímetros,  seringas,  canetas,  bombas,  etc.)  e  seus
respectivos  insumos  (fitas  reagentes,  agulhas  apropriadas,  canoplas)  para  a
aplicação de insulinas.

Parágrafo único - Os medicamentos e insumos de que trata o artigo anterior serão
fornecidos de acordo com a necessidade de cada paciente e o prescrito por cada
endocrinologista que o acompanha.

Art. 2° - Compete à Secretaria de Estado de Saúde a substituição de aparelhos
defeituosos, incumbindo-lhe também a ação educativa e fiscalizadora pertinente.

Art. 3° - Os processos junto às secretarias municipais e estadual de saúde para
obtenção das chamadas "insulinas especiais" e tratamentos avançados não poderão
exceder o prazo máximo de trinta dias, ficando garantido ao paciente, na entrada do
seu pedido e em caráter liminar, as doses necessárias até a conclusão do processo.

§ 1° - Na falta dos insumos e medicações nas secretarias municipais e estadual de
saúde por mais de 72 horas, o paciente terá o direito de buscar sua medicação e
insumos  nas  farmácias  particulares,  garantindo-lhe  os  governos  estadual  ou
municipais o reembolso dos valores gastos, bastando a apresentação da nota fiscal
em nome do paciente cadastrado junto ao SUS, com a descrição de sua compra.

§ 2° - O padrão das agulhas fornecidas aos diabéticos pelas secretarias municipais
de saúde que usam seringas será de, no máximo, 6mm (seis milímetros) e o calibre
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de 0,25mm (zero vírgula vinte e cinco milímetro), com prioridade para a distribuição
de  canetas  de  aplicação,  com  suas  respectivas  agulhas,  garantindo,  assim,  o
tratamento humanizado e o menor número possível de desistência dos tratamentos
dos insulinodependentes.

§ 3° - Fica garantido ao responsável ou aplicador da insulina injetável no paciente
que não conseguir fazê-lo o amplo acesso às escolas das redes pública e privada,
para os procedimentos necessários.

Art. 4° - Fica criada a Carteira de Informação do paciente diabético, onde constarão
detalhes de sua patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento
de urgência e emergência, a ser fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais a todos os pacientes diabéticos cadastrados no SUS ou que se utilizam
da rede particular.

Art.  5°  -  A  partir  da  data  da  publicação  desta  lei,  fica  obrigatório,  em  todo
atendimento de urgência e emergência, nas redes particular  e pública, o Teste de
Glicemia Capilar.

Parágrafo  único  -  Em caso de qualquer  alteração nos  padrões da  Organização
Mundial de Saúde, a possibilidade de ser diabético deverá ser informada ao paciente
ou ao seu responsável.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O diabetes melito é conhecido pelo homem há milênios, já tendo os

antigos  egípcios  detectado  a  presença  de  açúcar  na  urina  humana.  Em  1921,  a
doença passou a ser controlada com a descoberta de insulina, um dos elementos
vitais de produção de energia de que necessita o diabético.

Pessoas  com um  grau  muito  acentuado  de  diabetes  devem tomar  diariamente,
medicamentos e injeções de insulina para impedir que a glicose e demais elementos
vitais para o organismo sejam expelidos na urina, o que pode levar ao coma e até ao
óbito.

Doença degenerativa, o diabetes, se não controlado, pode causar uma série de
outros problemas, e é o maior responsável pela cegueira. Doenças cardiológicas e
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renais, dificuldades de cicatrização, gangrena e problemas circulatórios são outras
das complicações que podem acometer o diabético.

O  exame  inicial  (glicemia  capilar)  para  detecção  do  diabetes  é  extremamente
simples - dura apenas alguns segundos e não requer o estado de jejum. O resultado
com equipamento (glicosímetro) confiável e devidamente aferido é tido como de total
credibilidade.

O diabetes, apesar de ocasionalmente produzir sintomas desde o seu início, pode,
muitas  vezes,  não  os  produzir,  passando  despercebido  ao  doente.  Por  isso  é
importante que o mal seja descoberto o mais precocemente possível. Mediante um
tratamento adequado e um controle rigoroso da doença, pode o diabético ter uma
vida normal e sadia. Sendo um mal hereditário, as probabilidades de sua expansão
aumentam consideravelmente; daí a necessidade de sua detecção e controle ainda
na infância.

Em nosso país são milhares de pessoas, cerca de 8% da população, acometidas
pela enfermidade. A motivação principal deste projeto é fazer com que as crianças e
os jovens sejam prevenidos em relação ao diabetes e, para os  que porventura o
tiverem, cedo iniciem o seu tratamento médico.

Diante do exposto, e com o objetivo de se instituir em Minas Gerais, como política
de  Estado,  a  humanização  do  tratamento  dos  portadores  de  diabetes  mellitus  e
hipertensos, solicito o recebimento do presente projeto, sua tramitação e publicação
na forma regimental,  o  processamento e o indispensável  apoio de nossos nobres
pares para sua discussão e final 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 396/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.750/2011)

Torna  obrigatória  a  instalação  de portal  detector  de  metal  nas  escolas  públicas
estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de detector de metal nos acessos de entrada às

escolas públicas estaduais.
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§  1º  -  O  ingresso  de  qualquer  pessoa  às  escolas  públicas  estaduais  fica
condicionado à passagem pelo portal a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º - Observada alguma irregularidade após a passagem pelo portal detector de
metal, será realizada inspeção dos pertences do interessado.

Art. 2º - As escolas públicas estaduais terão cento e oitenta dias para se adaptarem
visando ao cumprimento desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  projeto  em  tela  visa  a  coibir  a  violência  praticada  nas  escolas

públicas estaduais,  mas primeiramente visa à defesa do bem maior que é a vida
humana.

Não  precisamos  nem  nos  estender  nesta  justificação,  pois  todos  temos
acompanhado, nos noticiários, reportagens sobre a tragédia no Rio de Janeiro.

Estamos atônitos com os níveis de violência que a humanidade tem alcançado.
Nosso  projeto  é  apenas  uma  tentativa  de  unirmos  forças  contra  todo  tipo  de

violência. Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

-  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 397/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.501/2011)

Declara patrimônio cultural  do Estado as feiras livres,  a Feira Modelo e a Feira
Direto da Roça, realizadas no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declaradas patrimônio cultural do Estado as feiras livres realizadas

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem nos termos desta lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A feira livre é um evento em local público em que comerciantes, em

dias e épocas predeterminados, expõem e vendem mercadorias. As feiras livres de
Belo Horizonte tem uma importância cultural antiga, que remonta à história mundial, a
qual deve ser relembrada.

Não se sabe ao certo onde ou quando foi realizada a primeira feira da história.
Existem fontes, entretanto, que permitem afirmar que, em 500 a.C., já se realizava
essa atividade no Médio Oriente, nomeadamente na cidade-estado fenícia de Tiro.

As referências a feiras na Idade Antiga e na Idade Média aparecem correlacionadas
a festividades  religiosas e a dias  santos.  Nelas  se reuniam mercadores de terras
distantes que traziam seus produtos autóctones para troca por outros. A etimologia da
palavra “feira” demonstra que a religião andou de mãos dadas com o comércio. A
palavra latina feria, que significa “dia santo ou feriado”, é a palavra que deu origem à
portuguesa “feira”, à espanhola feria e à inglesa fair.

Na Idade Média, com a crise do feudalismo a partir de fins do século XI, a afirmação
das  feiras  medievais  indica  o  momento  em que  ressurge o  comércio  na  Europa,
associando-se  à  afirmação do poder  régio,  à  gênese  dos  burgos  e  da  burguesia
enquanto classe social.

Desse modo,  com a  reabertura  do Mar  Mediterrâneo a  partir  das  cruzadas,  os
europeus puderam vivenciar um maior contato com o Oriente, de onde chegavam
mercadorias raras e exóticas (cravo, canela, pimenta, seda, perfumes, porcelana).
Registrou-se,  assim,  o  chamado  renascimento  comercial,  uma  vez  que  esses
produtos começaram a ser vendidos nas feiras que surgiam nas cidades que então
renasciam.

Foram chamadas de burgos, em virtude de seus muros fortificados, e os habitantes
de  burgueses,  termo  que  posteriormente  se  aplicaria  especificamente  aos
comerciantes enriquecidos com a sua prática.

Durante  a  realização  das  feiras  medievais,  interrompiam-se  guerras;  a  paz  era
garantida para que os vendedores, dispostos lado a lado, pudessem trabalhar com
segurança.  Da  mesma  maneira,  guardas  vigiavam  todo  o  perímetro  do  local  do
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evento, de modo a evitar que algum desordeiro pudesse causar incômodos àqueles
que por ali passavam e desejavam efetuar suas compras. Os mercadores medievais
realizavam  suas  transações  comerciais  e  intermediavam  trocas  numa  atividade
eminentemente  itinerante.  A  ocasião  era  aproveitada  por  saltimbancos  e  outros
artistas de rua, que procuravam atrair a atenção e a generosidade da população que
afluía a esses eventos, quer para comerciar, quer para simplesmente se distrair.

As feiras medievais instalavam-se em locais estratégicos, como povoações que se
pretendiam desenvolver  ou o cruzamento de rotas comerciais.  Algumas chegaram
mesmo a ter abrangência internacional.

O renascimento do comércio tornou necessário o uso da moeda, prática que havia
desaparecido quase que totalmente nos séculos anteriores. Nas feiras, que atraíam
pessoas de vários lugares, havia uma grande variedade de moedas em circulação, o
que desenvolveu os bancos e o câmbio.

Caminhando pela história,  antes  de  chegar  à  feira de Belo  Horizonte,  devemos
passar pelas feiras em Portugal.

O crescimento econômico e demográfico dos séculos XII e XIII, no território que
viria  a  constituir  Portugal,  permitiu  a  criação  de  excedentes  que  eram  objeto  de
escoamento nos mercados e feiras.

Com  o  crescimento  populacional  dos  centros  urbanos,  o  consumo  aumentou,
acentuando-se a dependência da vila em face do extenso termo.

As feiras  foram uma das mais  importantes  instituições do período medieval  em
Portugal. Como no restante da Europa, as feiras portuguesas constituíram-se num
espaço de encontro de produtores, consumidores e distribuidores, realizando-se em
datas e locais fixados, ao mesmo tempo em que procuravam superar as dificuldades
de comunicação. A sua importância econômica é inquestionável, testemunhando-o a
proteção dispensada a elas pelos sucessivos monarcas, que concediam privilégios,
na vinda e na ida, aos mercadores que a elas concorressem.

Importa  distinguir  a  feira  que  tinha  lugar  anualmente  e  que  se  destinava  ao
comércio grossista e de grande distância da feira voltada para o mercado retalhista.
Além disso, quase todas as feiras se realizavam em épocas relacionadas com festas
da  Igreja  Católica  e,  no  local  onde  se  realizavam,  existia  uma  paz  especial,  a
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chamada "paz da feira", que proibia todos os atos de hostilidade, sob severas penas
em caso de transgressão.

No território português, a feira mais antiga que se conhece é a de Ponte de Lima,
instituída  em  1125,  seguida,  ainda  no  século  XII,  pelas  feiras  de  Melgaço  e  de
Constantim  de  Panoias  (Concelho  de  Vila  Real).  Posteriormente,  nos  inícios  do
século XIII, foram instituídas as feiras de Vila Nova de Famalicão e Castelo Mendo
(Concelho de Almeida).  A feira da última encontra-se estipulada em sua Carta de
Foral,  passada  por  Sancho  II  de  Portugal  (1223-1248)  em  Vila  do  Touro,  em
15/3/1229, com indicação de que será realizada por oito dias, três vezes por ano: na
Páscoa,  no  Dia  de  São  João  e  no  Dia  de  São  Miguel.  Todos  os  que  a  ela
concorressem, tanto nacionais como estrangeiros, teriam segurança contra qualquer
responsabilidade civil ou criminal que pesasse sobre eles.

A partir do reinado de Afonso III de Portugal (1248-1279) multiplicou-se o número
das feiras no reino e ampliaram-se as garantias e os privilégios jurídicos concedidos
aos feirantes. As feiras deixariam de se confinar ao espaço a norte do Rio Douro, ou
próximo da fronteira do Reino de Leão. Os principais centros urbanos do Centro e Sul
ganhariam igualmente as suas feiras, sobretudo nos locais mais interiores, uma vez
que o litoral se manteria alheado desses encontros por algum tempo. O fomento do
comércio interno por meio da instituição de feiras teve como consequência o aumento
populacional de determinadas zonas até então pouco povoadas, além de aumentar
os  rendimentos  da  Coroa.  Entre  os  privilégios  que  mais  favoreceram  o
desenvolvimento das feiras portuguesas destaca-se aquele que isentava os feirantes
do pagamento de direitos fiscais, nomeadamente portagens, e que caracterizava as
chamadas “feiras francas”.

A partir do reinado de Fernando I de Portugal (1357-1367), a situação começou a
alterar-se,  na  medida  em  que  as  sucessivas  guerras  com  o  Reino  de  Castela
prejudicaram grandemente o comércio ambulante. De seguida, a revolução de 1383-
1385 teve como consequência um reforço da proteção real aos comerciantes das
cidades e vilas em detrimento dos mercadores ambulantes.

Apesar de, em 1528, ter  sido instituída uma “feira franca” em Vila Viçosa e, em
1576, na cidade do Porto, parece poder considerar-se o fim do século XV como o
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período de enfraquecimento da importância das feiras em Portugal. As cidades e as
vilas, desenvolvendo-se e prosperando, serviam mais adequadamente os interesses
e as necessidades econômicas da comunidade do que as feiras. É natural que esse
declínio  se  acentuasse  no  século  XVI,  quando  Portugal  brilhou  como  potência
marítima  e  ultramarina  e  o  grande  comércio  se  concentrou  definitivamente  nas
cidades portuárias do litoral. A partir do reinado de Manuel I de Portugal (1495-1521)
as feiras entraram numa fase de decadência.

No século XVIII ainda se instituíram feiras. Em 1720, criou-se, no Porto, uma feira
franca de fazendas e animais. Em 1776, durante o governo do Marquês de Pombal,
realizou-se,  em  Oeiras,  durante  três  dias,  uma  feira  a  que  podemos  chamar  a
primeira  feira  industrial  portuguesa,  com  representação  de  todos  os  produtos  da
indústria nacional da época.

Apesar de todas as vicissitudes, algumas feiras tradicionais sobreviveram até os
nossos dias, como é o caso da feira de Espinho, às segundas-feiras; da feira dos
Carvalhos, às quartas; ou da feira da Senhora da Hora, aos sábados.

Com a colonização do Brasil por Portugal a cultura da feira livre veio parar no Brasil
Colônia. De tão tradicional que era o evento, diziam que a própria Princesa Isabel
ficou famosa por chegar perto da população devido a seu costume de “fazer a feira”.

Já no início da construção de Belo Horizonte foram criadas feiras a céu aberto,
tendo ficado famosa a feira do Mercado Central. Como foi criado um prédio para a
feira, ela perdeu sua principal característica, se tornando mais um centro comercial e
perdendo o charme da feira livre.

Hoje, o papel cultural da feira livre em Belo Horizonte se perpetua através das feiras
livres nos bairros e da Feira Modelo. A principal característica da feira é ser a céu
aberto. Muitos e muitos frequentadores vão à feira muito mais a passeio e para lazer
do que para simplesmente comprar um produto ou outro. Numa cidade carente de
pontos turísticos, as feiras livres têm um papel fundamental no turismo.

Devemos lembrar que a Feira de São Joaquim, a maior feira livre da cidade de
Salvador (BA), sendo a mais tradicional para a população de baixa renda, não só
para  os  cidadãos  de  Salvador  como para  a  população  do  recôncavo  baiano,  foi
tombada como patrimônio imaterial.  Localizada na Cidade Baixa,  entre a Baía de
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Todos-os-Santos e a Avenida Oscar Pontes, no Bairro do Comércio, possuindo uma
área  de  34.000m²,  sua  importância  é  vital  para  o  comércio,  a  cultura  e  o
favorecimento  dos  menos  abastados,  devido  aos  bons  preços.  A Feira  de  São
Joaquim  abriga  inúmeros  trabalhadores  informais  que  descendem  dos  africanos
escravizados,  sendo  o  principal  distribuidor  dos  artesanatos  de  barro,  alguidares,
cuscuzeiros, potes produzidos no recôncavo baiano, entre outros produtos.

Belo  Horizonte  não  pode  deixar  que  seja  destruída  uma  cultura  milenar  que
atravessou séculos e séculos e que tem origem, inclusive, anterior a Cristo.

A prefeitura de Belo Horizonte, com licitações de maior preço, destrói esse grande
patrimônio, direito de todas as cidades do mundo. A feira deve ser preservada, não
por mero capricho, e sim pela sua história e importância mundial.

Tais fatos, por si sós, justificam o tombamento das feiras livres, da Feira Modelo e
da Feira Direto da Roça, no Município de Belo Horizonte.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste
projeto.

- 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 398/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.268/2013)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre
o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao capítulo III da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de

2002, o seguinte art. 8º-B:
“Art. 8°-B - É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na

tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei e nas demais normas
legais em que figure como parte ou interessado criança ou adolescente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo adequar o processo administrativo
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no âmbito da administração pública estadual, conforme a Lei Federal nº 12.010, de
2009,  que  acrescenta  parágrafo  único  ao  art.  152  da  Lei  nº  8.069,  de  1990,
determinando: "É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na
tramitação  dos  processos  e  procedimentos  previstos  nesta  lei,  assim  como  na
execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes".

A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, eleva a direito fundamental  a duração
razoável  do  processo,  quer  seja  no  âmbito  judicial  ou  administrativo,  conforme o
inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República: “A todos, no âmbito judicial e
administrativo,  são assegurados a razoável  duração do processo e os  meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”.

Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Sendo assim, todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana devem ser observados administrativamente
ou judicialmente, respeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A identificação  “tramitação  preferencial”  visa  à  efetivação  da  atuação,  defesa e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes, garantindo a prioridade absoluta,
facilitando e tornando mais célere o processo e menos traumático para as partes, em
especial os infantes e adolescentes.

Nesse sentido,  Wilson  Donizeti  Liberati  considera  que:  "Por  absoluta  prioridade
devemos entender que a criança e o adolescente deverão estar em primeiro lugar na
escala de preocupação dos governantes; devemos entender que, primeiro, devem ser
atendidas as necessidades das crianças e adolescentes (...)”.

Em  face  do  relevante  propósito,  solicito  o  apoio  dos  meus  ilustres  pares  para
aprovação deste projeto, como mais uma contribuição do Poder Legislativo mineiro
em prol da população infantojuvenil do nosso Estado.

- 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 399/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.708/2013)

Proíbe a utilização de material inflamável no revestimento, acabamento e divisórias
das edificações destinadas a eventos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  proibida  a  utilização  de  material  inflamável  no  revestimento  das
edificações destinadas a eventos no Estado.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes sanções
administrativas:

I - advertência escrita;
II - multa;
III - interdição.
§  1º  -  A  advertência  escrita  será  aplicada  na  primeira  vistoria,  constatado  o

descumprimento desta lei.
§  2º  -  Sessenta  dias  após  a  formalização  da  advertência  escrita,  persistindo  a

conduta  infracional  será  aplicada  multa  de  1.000 a  3.000  Ufemgs  (mil  a  três  mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 3º - Persistindo a infração, o estabelecimento será interditado.
Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A prevenção contra incêndio e pânico no Estado é matéria da Lei nº

14.130, de 20/12/2011. Providências devem ser tomadas pelo estabelecimento para
que seja  autorizada sua abertura ao  público,  entre elas  a liberação do alvará  de
funcionamento,  o  respeito à capacidade máxima local,  as  saídas de  emergências
adequadas, a disponibilidade de extintores de incêndio, entre outras, com o objetivo
de evitar tragédias como a que ocorreu neste final de semana em Santa Maria (RS),
onde mais de 250 pessoas foram vítimas de incêndio ocorrido em uma casa noturna.
Pessoas morreram asfixiadas por não conseguirem sair de um estabelecimento em
chamas. Algumas se refugiavam em banheiros e em outras áreas, procurando algum
tipo de saída de emergência, e morreram sem encontrá-la!

Muito precisa ser feito a respeito da prevenção contra incêndio em Minas Gerais.
Neste sentido, apresentamos este projeto, na expectativa de colaborar ainda mais
para a prevenção de fatalidades como a de Santa Maria (RS).

Para  tanto,  contamos  com a  colaboração  dos  nobres  pares à  aprovação deste
projeto de lei.
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-  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 400/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.647/2011)

Institui o Dia Estadual do Contabilista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Contabilista,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 21 de setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio

das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no
qualitativo,  registrando  os  fatos  e  atos  de  natureza  econômico-financeira  que  o
afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. De acordo com a
doutrina  oficial  brasileira  (organizada  pelo  Conselho  Federal  de  Contabilidade),  a
contabilidade  é  uma  ciência  social,  da  mesma  forma  que  a  economia  e  a
administração.  No  Brasil,  os  profissionais  de  contabilidade  são  chamados  de
contabilistas.  Aqueles  que  concluem  os  cursos  de  nível  superior  de  Ciências
Contábeis recebem o diploma de bacharel em ciências contábeis (contador). Existe
também o título de técnico de contabilidade, concedido aos que têm formação de
nível  médio/técnico.  Os  contabilistas  são  uma  categoria  unida,  respeitada  e
representativa de toda a sociedade, em todo o mundo. Como forma de uma justa e
merecida  homenagem  e  respeito,  o  dia  21  de  setembro  lembrará  esta  honrosa
categoria,  pois  ele  já  é  consagrado oficialmente  a  São Mateus,  um apóstolo  que
coletou  anotações  e  dados  da  vida  de  Jesus  Cristo,  registrando-os  em  seu
evangelho. Por isso é justa, aceita e reconhecida esta correlação entre Mateus e os
contabilistas. Tanto as administrações públicas quanto privadas se encontram perante
o desafio de melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos seus serviços.
No entanto, todos esses desafios têm de ser vencidos com orçamentos inalterados ou
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mesmo reduzidos.  Assim,  ouve-se com frequência  dizer  que um dos objetivos da
contabilidade  é  o  acompanhamento  da  evolução  econômica  e  financeira  de  uma
entidade. No caso, o adjetivo “econômico” é empregado para designar o processo de
formação de resultado, isto é, as mutações quantitativo-qualitativas do patrimônio, as
que alteram o valor do patrimônio líquido, para mais ou para menos, correntemente
conhecidas  como “receitas”  e  “despesas”.  Esse  desafio  é  confiado  aos  dignos  e
respeitados  profissionais  da  contabilidade,  e,  com  o  intuito  de  valorizá-los  e
reconhecer seu trabalho, propomos a essa magna Casa Legislativa, que representa
os anseios do laborioso povo mineiro, a instituição de uma data em sua homenagem.

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

PROJETO DE LEI Nº 401/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.048/2012)

Institui a Semana Estadual do Idoso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual do Idoso, que deverá ser comemorada,

anualmente, de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.
Art.  2º -  A semana de que trata esta lei  passa a integrar o calendário oficial  do

Estado.
Art. 3º - A Semana Estadual do Idoso tem como objetivo:
I - estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade;
II  -  conscientizar  o  idoso  de  sua  importância,  como  fonte  de  experiências  e

importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida;
III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a importância

do idoso.
Art.  4º  -  O Poder  Executivo,  por  meio de seus órgãos competentes,  promoverá

atividades como palestras, cursos, shows, atividades médicas e exames laboratoriais
para a promoção dos idosos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  O dia  1º  de outubro,  instituído  como o  Dia  Internacional  do Idoso,
representa uma conquista das pessoas que integram o grupo da melhor idade. Trata-
se de um reconhecimento àqueles que construíram nosso presente e que hoje estão,
em muitos casos, relegados a segundo plano.

Em muitos Municípios, foi verificada a necessidade de instituir a Semana do Idoso,
visando a conscientizar a população da importância de inserir esse grupo de pessoas
em um contexto social mais abrangente e equitativo.

Tem-se  visto,  nos  últimos  anos,  um  envelhecimento  da  população  global,  em
decorrência dos avanços da medicina e de uma melhoria na qualidade de vida da
pessoas. Segundo dados estatísticos, até 2040 os países hoje em desenvolvimento
devem se tornar o lar de mais de 1 bilhão de pessoas com 65 anos ou mais, ou 76%
do total mundial projetado. A população de idosos chegará a mais de 35 milhões em
2025.

O  poder  público  estadual  tem  a  obrigação  de  promover  mecanismos  visando
contribuir para essas melhorias, e a Semana Estadual do Idoso se enquadra nesse
caso. Nesse período, seriam realizadas atividades recreativas e educativas (cursos,
palestras,  gincanas)  e  também  atividades  na  área  de  saúde,  para  beneficiar  a
população idosa. Outro ponto fundamental é a conscientização dos indivíduos que
integram outras faixas etárias da importância do idoso, de como ele deve ser tratado
e do porquê desse tratamento especial.

Esclarecer a importância da experiência dos idosos e de sua participação no mundo
atual, proporcionar a essas pessoas, que muito contribuíram para o nosso Estado,
momentos de cultura, lazer, melhores condições de saúde e elevação da autoestima,
são pontos fundamentais dessa proposição. Essas foram as razões que nos levaram
a apresentar este projeto, para cuja aprovação conto com o apoio de meus pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 402/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.387/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita, com sede no
Município de São Francisco.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

Rita, com sede na Fazenda Santa Rita, no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Rita, fundada em 19/6/88, com

sede na Fazenda Santa Rita, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de
fins  sociais,  assistenciais  e  não  lucrativos,  cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 403/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.389/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Contendas -  ACCON,
com sede no Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco.

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

- Accon -, com sede no Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Contendas  -  Accon  -,  fundada  em

1º/2/97, com sede no Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco, é uma
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entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar
para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 404/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.390/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
Taboquinha do Morro, com sede no Distrito de Vila do Morro, no Município de São
Francisco.

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

Rurais de Taboquinha do Morro, com sede no Distrito de Vila do Morro, no Município
de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Taboquinha  do

Morro, fundada em 23/1/2002, com sede no Distrito de Vila do Morro, no Município de
São Francisco, é uma entidade civil,  de fins sociais, assistenciais e não lucrativos,
cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a  população  carente  da  região  tenha  sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
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proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 405/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.391/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos
de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Rurais Amigos de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos de Riacho do

Meio é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade, entre outras:
fomentar  e  racionalizar  a  horticultura;  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus
associados;  promover  o  beneficiamento  ou  a  industrialização  da  produção  e
assessorar ou representar os associados na comercialização de produtos e insumos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- 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 406/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.574/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Central  de  Associações  do  Vale  do  Gorutuba  -
Centralvag -, com sede no Município de Nova Porteirinha.

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



1079
____________________________________________________________________________

Gorutuba - Centralvag -, com sede no Município de Nova Porteirinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Central de Associações do Vale do Gorutuba - Centralvag -, fundada

em 17/3/2005,  é uma entidade civil,  de fins sociais e não lucrativos, que tem por
finalidades,  entre  outras,  promover  o  desenvolvimento  tecnológico,  a  educação
associativa  e  o  aprimoramento  técnico  e  profissional  dos  associados;  contrair
empréstimos junto a agentes financeiros para o desenvolvimento da agroindústria e a
formação  profissional;  firmar  convênios  com  entidades  públicas  ou  privadas  e
desenvolver  atividades  de  preservação  do  meio  ambiente  e  de  estímulo  ao
desenvolvimento sustentável.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 407/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.744/2011)

Declara de utilidade pública o Movimento Gay de Divinópolis - MGD -, com sede no
Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Gay de Divinópolis - MGD

-, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: O Movimento Gay de Divinópolis - MGD -, com sede no Município de

Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades
precípuas  a  defesa  da  liberdade  de  orientação  sexual,  especificamente  a
homossexual, a promoção da cidadania dos homossexuais e a defesa dos direitos
humanos;  a conscientização das pessoas com orientação homossexual  sobre sua
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importância como seres humanos, sobre seus direitos e, principalmente, sobre sua
liberdade de orientação sexual.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que ela desenvolve trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade
pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 408/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.334/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Gera Esporte, com sede no
Município de Divinópolis.

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

com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  A Associação  Esportiva  Gera  Esporte,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades
precípuas a inclusão social e a promoção da saúde, da educação, da cidadania e da
qualidade de vida, por meio do esporte.

A entidade está  em pleno funcionamento  há  mais  de  um ano e sua diretoria  é
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que a entidade desenvolve um importante trabalho social, torna-se justa sua
declaração de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  241/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para alteração na
Resolução  nº  1.507,  de  2014,  que  trata  da  remoção  de  agentes  de  segurança
prisional, a fim de facilitar que esses servidores possam permutar entre si, ficando
mais próximos de suas famílias.

Nº  242/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  aos
membros  da  Câmara  de  Coordenação-Geral,  Planejamento,  Gestão  e  Finanças
pedido  das  providências  que  menciona,  relativas  ao  concurso  público  para
provimento de cargos da carreira de agente de segurança penitenciária e agente de
segurança socioeducativa - Edital 2013.

Nº  243/2015,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Turismo e Esporte pedido de informações sobre os locais em que serão
realizadas, no Estado, as Olimpíadas de 2016, quais modalidades de esportes e os
países que já confirmaram suas preparações nos municípios mineiros. (- À Mesa da
Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 641/2015, do governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 5.707/2015.
Nº  642/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Instituto  de  Formação  de
Líderes.

Nº  643/2015,  do  deputado Anselmo José Domingos  e outros,  em que solicitam
convocação de reunião especial para comemorar os 70 anos da Sociedade Mineira
de Cardiologia.

Nº 644/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.722/2015.
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Nº 645/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Requerimento nº 7.359/2014.

Nº 646/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Requerimento nº 9.102/2014.

Nº 647/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Requerimento nº 9.270/2015.

Nº  648/2015,  dos  deputados  Fred  Costa  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.468/2011.

Nº 649/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.724/2013.

Nº 650/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.999/2014.

Nº 651/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.563/2013.

Nº  652/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
pedido de providências para devolução do Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima
as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2015, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para emissão de
outro parecer com as adequações necessárias, no prazo de até 20 dias, tendo em
vista a desatualização do projeto diante da atual situação econômica do País.

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do Art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Lagamar pelos 52 anos de emancipação desse
município.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação da Comissão de Assuntos

Municipais.
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Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Roberto Andrade.
O  deputado  Roberto  Andrade*  -  Presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,  colegas

deputadas e deputados, é um prazer fazer uso desta tribuna pela primeira vez no
nosso  mandato.  Presidente  quero  dizer  que  ontem  se  encerrou  uma  fase  na
Assembleia, com a votação da reforma administrativa do governador Pimentel. Agora
precisamos  inaugurar  uma  nova  fase  nesta  Casa.  Ainda  temos  a  questão  do
orçamento. Acredito que, no primeiro momento, na eleição da Mesa da Assembleia,
esta  Casa  deu  uma  demonstração  de  união  e  força  quando  elegemos  por
unanimidade toda a Mesa. Tivemos alguns tropeços, mas agora precisamos retomar
uma agenda positiva.

O que chamo de agenda positiva, presidente Hely Tarqüínio e colegas deputados?
Nós, novos deputados, chegamos aqui cheios de esperança. Acreditamos que vamos
não mudar  o  mundo,  mas acrescentar  alguma coisa de importante  ao Estado de
Minas Gerais na nossa legislação. Alguns colegas falam: “Roberto, as coisas não são
assim  como você  pensa”.  Mas  ainda  acreditamos  que  podemos  contribuir  muito.
Tenho assinado alguns requerimentos, alguns ofícios de colegas. Temos muitas ideias
boas para  fazer  a Casa andar,  para mostrar  à sociedade que estamos aqui  para
discutir  os  interesses  de  Minas  Gerais,  como  fizemos  democraticamente  ontem.
Agora temos de colocar nossos projetos para tramitar dentro das comissões, segundo
o que cada um acredita.

Tenho  duas  propostas  que  me  são  muito  caras  aqui  na  Assembleia.  Uma diz
respeito à regularização fundiária. Ontem até mostrei ao deputado Rogério Correia
que  havia  uma  faixa  dizendo  que  a  nova  secretaria  iria  cuidar  da  regularização
fundiária.  Fiquei  satisfeito  em  ver  a  preocupação  de  trabalhadores  rurais  com  a
questão da posse legal da terra.

O  deputado  Arlen  Santiago  sabe  bem  disso,  pois  tem  uma  convivência  muito
grande nos cartórios de Montes Claros. Ele sabe da dificuldade que o Norte de Minas
tem para  regularizar  seus terrenos.  A cidade de São Romão,  presidente,  é 100%
irregular. Ela não tem um imóvel registrado.

Não estou aqui defendendo interesse de cartório, mesmo porque a nossa legislação
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estadual  diz  que  esses  registros  da  regularização  fundiária  são  gratuitos  para  o
usuário.

Sabemos da dificuldade do Norte de Minas. Propomos aqui a criação de uma frente
parlamentar  pela  regularização  fundiária  a  fim  de  trazer  para  a  Assembleia  essa
discussão. Foram 12 anos de governo anteriormente em Minas Gerais. Ao contrário
do deputado Rogério Correia, sou um fã, um admirador da administração do Aécio,
dos  oito  anos  do  Aécio  e  dos  quatro  anos  do  Prof.  Anastasia.  Nesse  particular,
quando  tivemos  um  problema  de  regularização  fundiária  no  Norte  de  Minas,  o
governo  não  sanou  o  problema,  ele  simplesmente  acabou  com  ele.  O  deputado
Wander Borges, nosso colega,  foi  à  secretaria  e ficou lá  apagando incêndio,  não
conseguiu fazer andar a questão da regularização fundiária de tanto problema que
havia. O governo até tem de devolver dinheiro ao Incra, porque veio recurso para a
questão da regularização fundiária. Na secretaria que foi criada agora, está prevista a
regularização  fundiária  dos  imóveis  rurais  -  há  também  uma  previsão  da
regularização dos imóveis urbanos. Precisamos trazer para nós essa discussão.

Peço aos integrantes da Mesa e aos líderes apoio para a implantação dessa frente
parlamentar de regularização fundiária.

Temos um exemplo em Osasco, São Paulo. É uma cidade grande, e o Emídio de
Souza, prefeito de lá, é um modelo para o Brasil. Ele regularizou, em São Paulo, 15
mil famílias. Nem sei de que partido ele é, depois tenho de saber. Temos também de
visitar  Osasco  para  ver  essa  experiência.  O  imóvel  que  não  tem  regularização
fundiária  não tem acesso ao programa Minha Casa Minha Vida,  o proprietário do
imóvel  rural  não  tem  acesso  ao  crédito  rural  do  Banco  do  Brasil.  Penalizamos
exatamente as cidades mais pobres do Estado, a região menos favorecida para a
qual não conseguimos levar o programa Minha Casa Minha Vida, exatamente por
falta  de  documentação.  Há  prefeito  que  não  consegue  às  vezes  recursos  para
construir  uma  escola  ou  fazer  qualquer  benfeitoria  porque  não  tem  o  título  de
propriedade para mostrar ao governo que ele é dono daquele terreno e para fazer a
regularização fundiária.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Primeiramente, quero cumprimentá-lo
por  falar  na  questão da regularização  dos  títulos,  principalmente  títulos  rurais  de
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cidades da zona urbana. O senhor tem toda a razão. Na região do Norte de Minas,
estamos  sofrendo  um  prejuízo  muito  grande,  porque  a  maioria  dos  pequenos
proprietários, que às vezes tem um pedacinho de terra que herdou de seu pai ou de
seu avô, tem o título precário, não tem escritura da terra. Talvez um dos trabalhos
mais importantes de lá, caro Roberto Andrade, na época quando tínhamos aquela
secretaria e o Iter, tenha sido a regularização desses proprietários. Foram milhares.
Certamente  devido  a  erros  encontrados,  falou-se  até  mesmo em  irregularidades.
Entretanto,  até  então  não  tivemos  nenhum  posicionamento  do  Ministério  Público
afirmando  o  que  verdadeiramente  aconteceu.  Simplesmente  o  Ministério  Público
interrompeu e proibiu, não só nas cidades em que ocorreram as irregularidades, mas
em  todas  as  cidades  do Norte  de  Minas.  Isso  trouxe um  prejuízo  muito  grande.
Proprietários de pequenos pedaços de terra que poderiam estar hoje usufruindo de
benefícios não podem receber recursos e nenhum benefício do governo federal.

Eles não podem chegar ao banco e ter acesso ao crédito fundiário porque a terra
não  está  em  nome  deles.  Então,  foi  um  Deus  nos  acuda,  um  desastre  o  que
aconteceu. A criação dessa frente parlamentar vai ser essencial. Sugiro a V. Exa. - e,
se quiser, vai contar com nosso total apoio - que a gente faça um ofício ao governo do
Estado  pedindo  posicionamento.  Também  vamos  encaminhar  ofício  ao  Ministério
Público, porque ele não pode ficar ad aeternum segurando os títulos, impedindo que
se faça a titulação das terras. Isso não acontece somente na zona rural,  mas na
cidade também. Na cidade de Jaíba,  grande parte dos moradores estão em suas
terras  há  muitos  e muitos  anos.  Eles  poderiam até  requerer  usucapião,  mas não
conseguiriam ter esse documento na mão, o título que vai lhes dar sustentação e
segurança.

Parabéns pelo pronunciamento. Contem com nosso apoio - o meu, de toda a minha
bancada e do PDT, que ocupou essa secretária no passado. Esperamos que agora,
efetivamente,  isso  se  resolva.  É  preciso  boa  vontade  do  governo  do  Estado  e
posicionamento do Ministério Público.

Terminando minha fala, quero dizer que V. Exa. acompanhou o governo Aécio e o
governo Anastasia...

V. Exa. ainda tem quase seis minutos para falar, é somente um aparte.
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O deputado Roberto Andrade* - Fique à vontade.
O deputado Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Estou  inscrito  e  ia  falar  sobre  este

assunto. Quero deixar claro meu total e irrestrito apoio ao senador mineiro Antonio
Anastasia. Estão fazendo covardia ao colocar no meio da corja o nome de um homem
ilustre,  correto,  sério,  um  dos  maiores  governadores,  um  dos  mais  preparados
senadores da República. Tenho certeza, pelo seu pronunciamento, pelo seu passado,
pelo que conhecemos, principalmente V. Exa, Roberto, de que ele há de provar sua
inocência.  Fico  abismado  e  triste  quando  nesse  balaio  de  maldades,  de  tanta
irregularidade, de tanta ladroagem que vemos neste país, coloquem nomes como o
do senador, tentando desmerecer toda uma vida pública.

Agradeço a V.  Exa.  e,  publicamente,  quero dizer  que não estamos hipotecando
solidariedade a ele, estamos hipotecando apoio pelo seu passado e pelo seu nome
ilibado. Muito obrigado.

O  deputado  Roberto  Andrade*  -  Obrigado  pelo  aparte.  Não  posso  aceitar  que
alguém  de  boa-fé  acredite  que  o  senador,  nosso  ex-governador,  Prof.  Anastasia,
realmente, esteja envolvido naquilo de que ele está sendo acusado. Quem o conhece
ou mesmo quem não o conhece pessoalmente sabe do seu caráter e da sua retidão.
Ninguém acredita naquela acusação. Além do mais, o nome dele apareceu na última
hora na lista. Nós também estamos solidários com o nosso senador.

Voltando à  questão da regularização fundiária,  dou  também  um testemunho do
trabalho do Manuel Costa. Eu, quando presidente da associação dos cartórios, rodei
todo o Estado com ele e vi  como o Manuel cuidou dessa regularização, como as
coisas funcionaram na sua gestão à frente da secretária.  Nada do que aconteceu
depois foi provado, como disse o deputado Pimenta. Não podemos parar o programa.
O deputado Wander Borges sabe que até títulos, que já tinham sido emitidos, estão
retidos na Cidade Administrativa.

Permito um aparte ao deputado Wander Borges, que muito pode colaborar com a
nossa frente, pela sua experiência na secretaria.

O deputado Wander Borges (em aparte)*  -  Gostaria  de parabenizá-lo,  deputado
Roberto, e cumprimentar os demais deputados presentes. O tempo é curto, não dá
para falar tudo que precisávamos, mas vou falar rapidamente.
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Primeiramente,  houve  investigação.  A partir  daí,  houve  suspeição  do  Ministério
Público de comarcas, de juízes. O que fizemos? Abrimos sindicâncias contra diversos
servidores,  inclusive efetivos.  Proibimos a contratação de algumas empresas que,
diga-se de  passagem, levaram o dinheiro,  mas não entregaram o produto.  Essas
empresas tinham convênios com o governo federal. Era um esquema direto: governo
federal via governo do Estado. Depois que fomos para lá,  praticamente não havia
mais conveniado, não havia mais aporte de recurso para tal encaminhamento.

Essa  questão  da  regularização  fundiária  vai  muito  além.  Depois  aprovamos  o
Código Florestal,  e  há a questão de reserva legal.  Anteriormente,  de acordo com
alguns cartórios, registrava-se tudo, até o que não se devia, fora da Constituição do
Estado.  Na  produção  rural  havia  até  100ha;  na  questão  urbana,  era  outro  caso.
Enfim, diversos encaminhamentos surgiam. Às vezes a terra era de um proprietário,
mas  o  Estado  estava  emitindo  título.  Isso  é  indevido,  porque  só  é  passível  de
regularização fundiária a terra devoluta. De acordo com a Constituição Federal, terras
devolutas são terras que, desde a época das sesmarias e das capitanias hereditárias,
não tiveram registro. O assunto é muito vasto, e em outro momento voltaremos à
toada dessa questão extremamente interessante e poderemos caminhar ao longo dos
próximos anos. Parabéns, Roberto.

O deputado Roberto Andrade* - Agradeço ao deputado Wander Borges, pois, se
esta Casa assumir a legislação e todas as questões pertinentes ao tema, só teremos
a ganhar junto à sociedade e aos proprietários. Como o deputado Wander disse, a
legislação  simplificou  muito  a  maneira  de  se  fazer  essa  regularização.  Hoje,  os
recursos tecnológicos são muito mais eficientes para que se impeça esse tipo de
sobreposição de terras, como regularizar uma terra que já está regularizada. Com os
recursos de GPS já temos como fazer isso. Então, presidente e todos os colegas, fica
aqui o convite para aqueles que quiserem integrar conosco essa frente parlamentar
para levar adiante esse trabalho, que acreditamos ser de grande importância para o
Estado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Braulio Braz.
O deputado  Braulio  Braz*  -  Presidente  Hely  Tarqüínio,  deputados  e  deputadas,
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telespectadores da  TV Assembleia,  visitantes  que nos  acompanham nas  galerias,
gostaria de iniciar minhas palavras dizendo da minha satisfação em observar ontem,
das  14  horas  às  22  horas,  o  movimento  na  Assembleia  durante  as  votações  e
aprovação do projeto enviado pelo governador do Estado, em que faz modificações
administrativas para fazer o que promete ser um bom governo. Foi demonstrado que
o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acreditando no governo que agora
inicia os seus trabalhos foi quase integral pelos membros desta Casa.

Gostaria de falar, entre outros assuntos, da nossa preocupação com o momento
econômico que o País vive. Antes disso, desejo dizer que nós, deputados votados na
Zona da Mata mineira, estamos trabalhando em uma frente parlamentar, pois a nossa
região é bastante prejudicada pela guerra fiscal que assola o nosso estado. Acontece
em várias  regiões que  fazem  divisa  com os  Estados de São Paulo,  Goiás,  Mato
Grosso  e  Bahia,  especificamente  na  Zona  da  Mata  mineira.  Estamos  muitíssimo
próximos do Estado do Rio de Janeiro e temos sido prejudicados anos a fio, e como
esse  governo  começa  agora,  estivemos  reunidos  com  meus  companheiros
parlamentares  na  Fiemg  fazendo  um  trabalho  de  integração  para  conseguir  um
resultado que possa minimizar o efeito danoso na economia da nossa região pela
guerra fiscal empreendida há muitíssimos anos pelo Estado do Rio de Janeiro. Uma
guerra  com  redução  do  ICMS  para  as  empresas  que  ali  se  instalam,  levando
empresas do Estado de Minas para lá, concorrendo com seus produtos e vendendo-
os  em nosso estado  a  preços  muito  menores  porque o  custo  do  tributo  é  muito
grande.

Não podemos interferir nas decisões dos governos do Rio de Janeiro e de outros
estados,  mas  podemos  lutar  para  que  o  nosso  Estado  entenda  que,  mesmo
diminuindo o custo dos tributos, é possível ganhar mais, com uma produção maior.
Ou seja, produzindo mais podemos compensar o Estado com uma venda maior dos
produtos confeccionados nas indústrias de base que temos em Minas, que poderão
fortalecer-se,  vender  mais  e  competir  mais  não  só  no  Estado,  mas  em  todo  o
mercado nacional.

Em nossas regiões, certamente sofremos, os 77 deputados desta Casa, com essa
guerra fiscal que assola Minas Gerais e há oito anos lutamos para que o Estado
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tenha condição de abaixar o tributo nas regiões da sua divisa. Há um decreto, que foi
elaborado na época do governador Aécio Neves, em 2009, e retificado na época do
governador Anastasia, em 2013, pelo qual as empresas podem requerer a redução.
Esse decreto permite às empresas reivindicar essa redução, mas seria melhor que se
fizesse um estudo adequado -  aliás,  já deve haver  esse estudo na Fiemg -  para
fortalecer o nosso pedido ao Estado de Minas Gerais.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* - Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar
V. Exa. pela história, pelo mandato, pela liderança política e empresarial em nossa
região e em toda Minas Gerais. Tenho grande satisfação em partilhar com V. Exa. o
contato diário nas atividades da nossa Assembleia. Quero ainda saudar sua família,
deixando aqui consignados o meu profundo respeito e admiração pelo Sr. José Braz.

Pedi-lhe aparte para reforçar a pertinência de suas palavras, principalmente no que
tange à questão do ICMS, da guerra fiscal. De certa forma, o cidadão mineiro reage
com incompreensão ao perceber que o Rio fez um movimento na região fronteiriça
conosco - Três Rios e Paraíba do Sul -, onde, pasmem, o ICMS para a instalação de
empresas caiu para 2%. Enquanto isso, na maioria das nossas cadeias produtivas
vige um ICMS de 18%. Muitos, em uma análise precipitada, deputado Braulio Braz,
acham que foi uma omissão do governo, embora o governo, como V. Exa. salientou,
tenha  criado  expedientes  como os  decretos  que  permitem  reivindicação  de  novo
enquadramento do ICMS. Mas a verdade é que o fato cruel para nós, mineiros, é a
falta  de  arbitragem  federal.  É  isso  que  permite  que  essa  guerra  fiscal  continue
acontecendo, pois não há uma regulamentação que iniba essa situação.

Como sabem V. Exa. e os demais pares, o Rio de Janeiro conta com os recursos
oriundos dos royalties de petróleo. Ou seja, o Rio pode fazer uma política de quase
renúncia fiscal porque tem nos royalties de petróleo a principal fonte de recurso para
o  custeio  dos  seus  programas  e  ações.  Concluindo,  para  não  tomar  todo  o  seu
tempo,  tomamos  uma  medida  assemelhada  que,  infelizmente,  foi  negada  pela
presidenta  Dilma:  os  royalties  do minério.  Minas Gerais  precisa crescer  e ser  um
Estado competitivo, mas não temos de enfrentar essa guerra com o Rio de Janeiro de
peito aberto, sem arbitragem federal.

O  deputado  Braulio  Braz*  -  Obrigado,  deputado  Antônio  Jorge.  Gostaria  de
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ressaltar, caro colega, que sou apologista da redução de impostos para recolhermos
muito  mais.  Sou  apologista  desse  critério.  Se  algum  dia  eu  estivesse  no  Poder
Executivo, eu provaria, garanto, que poderíamos reduzir a carga tributária e aumentar
a arrecadação.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, deputado Braulio
Braz. Quero parabenizar V. Exa. por esse pronunciamento. V. Exa. sabe que tenho
profunda estima por sua pessoa, pela convivência salutar e amiga que mantemos há
longos anos nesta Casa.

É um privilégio, deputado Braulio Braz, V. Exa. fazer parte do Parlamento mineiro.
V. Exa. é considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, por todo o
grupo que tem, liderado por seu querido pai e família, e tem demonstrado, por meio
do seu conhecimento, ser um grande homem, conhecedor das questões econômicas,
das questões tributárias de Minas Gerais e do Brasil. Devo relatar a V. Exa. que a sua
história de parlamento se assemelha muito a sua história de vida. No parlamento V.
Exa. prestou relevantes serviços como secretário de Estado no governo Anastasia,
trabalhando, incansavelmente, para os nossos municípios. E V. Exa. agora tem um
papel importante diante dessa situação que estamos vivendo, com essa dificuldade
tributária, no dia a dia dessa guerra fiscal. Tenho certeza absoluta de que V. Exa., por
meio  dessa  frente  parlamentar,  por  sempre  estar  na  dianteira  em  defesa  do
desenvolvimento de Minas e do Brasil,  muito terá como nosso porta-voz junto ao
governo do Estado e ao governo federal. Tenho prazer mesmo de estar a seu lado. V.
Exa. é um dos deputados mais representativos da Assembleia, e muito fará por todo o
Estado e particularmente por esta Assembleia. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O deputado Braulio Braz* - Muito obrigado, nobre colega, deputado Dalmo Ribeiro
Silva.  Estou  fazendo  este  pronunciamento  hoje  e  agradeço  o  aparte  de  vários
companheiros deputados que me prestigiam neste momento, mas eu gostaria de falar
algo mais, deputado Duarte Bechir.

Gostaria que os líderes do governo, assim como os líderes da Maioria, deputados
Rogério Correia e Durval Ângelo, entendessem o dia e a noite de ontem, em que
votamos e aprovamos, aqui, os projetos do governador Pimentel, entendessem que
isso aumenta o compromisso do governador para com o Estado de Minas Gerais. A
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Assembleia Legislativa deu voto de confiança para que o nosso governo possa andar,
vencer os obstáculos, porque ele é o Executivo. A Assembleia não vai ser empecilho,
mas vamos cobrar e queremos ver o resultado dessas mudanças, do que vem para o
nosso povo de Minas Gerais, que nos elegeu e nos colocou aqui para representá-lo.
As  demandas  são  muitas,  as  necessidades  são  muitas,  o  governo  tem  de  ser
operante  e  não  haverá  entraves  aqui,  no  Parlamento,  com  toda  certeza,
especialmente  nesse  início  de  mandato.  Nesse  aspecto,  cumprimento  aqueles
parlamentares que, contra sua vontade, apoiaram as mudanças que o governador
infligiu à Casa com sua força política, no dia de ontem.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Braulio, inicialmente cabe a este
parlamentar reconhecer o valor de V. Exa. para Minas e para os mineiros. V. Exa. é
um  empresário  de  sucesso  que  acredita  no  nosso  estado,  gera  emprego,  gera
riquezas.  E,  se não fosse só por isso, é um parlamentar  que leva para sua base
inúmeros e inúmeros benefícios, haja vista que podemos ir aos municípios nos quais
V. Exa. é votado e ver o reconhecimento daqueles que o representam e que V. Exa.
representa, nas suas bases, a satisfação de tê-lo como seu representante. E ainda,
se não fosse somente por isso, eu gostaria, nesta tarde de hoje, de somar a esse
meu elogio o reconhecimento também pela pauta que V. Exa. traz ao Parlamento
mineiro, objeto de discussão desta quarta-feira, a guerra fiscal.

V. Exa., na Zona da Mata, onde tem muito conhecimento, de onde advém a família
Braz, sofre com aquilo que o Rio oferece, mas Minas não tem como oferecer nessa
luta desigual e desumana. Mas, se não fosse, deputado Braulio, tão somente a guerra
com os estados, nós sentimos, no ano que V. Exa. citou, 2010, a guerra contra a
própria  Minas  Gerais.  Aprovei,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária,  no  ano  passado,  um  requerimento  de  minha  autoria  em  que  se
solicitava uma visita dos membros desta comissão ao Estado de Pernambuco, a fim
de ver, lá, a grandeza da obra que era para ser implementada em Minas: o acréscimo
da Fiat, que foi levada, por meio de uma medida provisória, editada nos últimos dias
do governo Lula, para beneficiar Pernambuco. Tirou-nos de Betim aquilo que a Fiat
Automóveis daria aos mineiros, mais emprego e mais riqueza, deputado Braulio Braz.

É,  portanto,  chegada  a  hora  de  o  Brasil  oferecer  aos  brasileiros,  aos  nossos
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governantes e a todos nós uma política justa. Essa guerra fiscal não dá a ninguém o
direito  de  produzir  com  qualidade,  localidade,  respeitar  onde  o  produto  é
industrializado.

Para finalizar, queria dizer que o Braulio Braz fala pouco nesta Casa, mas, quando
fala,  fala  acertado.  Aqui  pode  não  falar  muito,  mas  lá  fora  realiza  um  trabalho
brilhante. Gostaria que V. Exa. levasse deste parlamentar o reconhecimento por tudo
aquilo que tem feito por Minas e pelos mineiros. Agora tem um cargo na Mesa. Com
certeza isso vem ao encontro de tudo aquilo que V. Exa. e a família Braz têm plantado
ao longo de sua existência.

Deputado Braulio Braz, receba o meu reconhecimento pelos trabalhos prestados
por Minas, pelos mineiros e especialmente agora nesta Casa. Parabéns!

O deputado Braulio Braz* - Obrigado, companheiro Duarte Bechir. Falando sobre a
guerra fiscal e o trabalho dessa frente parlamentar que ora se integra, é oportuno
dizer que, iniciando mais um mandato legislativo, mais um mandato do Executivo, é o
momento de nós, que estamos lutando para acabar com a guerra fiscal na Zona da
Mata, levarmos também a efeito em outras regiões de Minas que sofrem o mesmo
tipo de empecilho ao crescimento da sua economia, assim como de todas as cidades
e regiões  que fazem fronteira  com os  estados  que oferecem redução de tributos
prejudicando o Estado de Minas Gerais.

No entanto, somos da Zona da Mata juntamente com os nossos nobres colegas.
Falei sobre isso. Gostaria que o governo, neste início de mandato, lembrasse aquilo
que disse: redução de tributos pode ser aumento de arrecadação. Alguém solicitou a
palavra.  O  nosso  tempo  está  se  esgotando.  Tenho  dois  colegas  aqui  da  frente
parlamentar que vão lutar pela redução de tributos na Zona da Mata: Doutor Wilson,
que é um estreante nesta Casa, mas um político já competente e bastante experiente
em  Juiz  de  Fora,  e  o  companheiro  Isauro  Calais,  que integra  o  nosso corpo da
Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, caríssimo presidente Dr. Hely. É

um prazer, mais uma vez, ter V. Exa. à frente dos trabalhos nesta tarde. Caríssimos
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deputados e deputadas, amigos da galeria que nos dão um prazer imenso de estar
visitando, mais uma vez, o Parlamento mineiro - diga-se de passagem, o melhor do
País  -,  imprensa e  TV Assembleia.  Caríssimos  amigos,  que  as  minhas  primeiras
palavras sejam de efusivos agradecimentos, mais uma vez, à minha querida terra de
Ouro  Fino,  ao  meu querido  Sul  de  Minas.  Graças  à  confiança dessa terra  estou
retornando ao Parlamento, assim como a esta tribuna, pelo quinto mandato. Lembro-
me perfeitamente quando aqui, do alto desta tribuna, pude inaugurar, ou seja, iniciar a
minha vida parlamentar, em 1999, quando, estreante no Parlamento mineiro, pude
estender os olhos para a nossa região das montanhas do Sul de Minas, assim como
para todo o Estado, e agradecer os 25 mil votos obtidos na nossa primeira eleição.

Agora também sou obrigado, com a vênia e eterno agradecimento à nossa região e
à minha querida Ouro Fino por mais uma vez estar aqui nesta tribuna, desta vez com
94 mil votos. Consegui, somente em nossa região, obter 89.750 votos, tornando-me o
deputado mais  votado do Sul  de Minas,  o  que muito me honra  e que agradeço.
Quero, sim, agradecer em primeiro lugar à minha família e a Deus, parceiros no dia a
dia; Dalvinha, Felipe e Lucas, companheiros inseparáveis nesta caminhada; a todo o
meu gabinete, que, incansavelmente, está no quinto mandato conosco; e a todos os
que nos confiaram mais uma vez prerrogativa tão honrosa para defender os legítimos
interesses do Parlamento mineiro.

Aqui estamos, por isso quero saudar. Saúdo com muita alegria - como já fiz, mas
não  de  maneira  oficial,  não  pela  ordem,  da  tribuna  -  para  cumprimentar  nossas
deputadas e nossos deputados estreantes e ávidos, aliás, para engrossar essa fileira
extraordinária  de  parlamentares  que  honram  o  Parlamento  e  a  política  de  Minas
Gerais.  Quero  saudar  nossos  veteranos,  aqui  representados  na  pessoa  do  meu
querido Bonifácio Mourão, e dizer ao querido Braulio Braz que estaremos mais uma
vez juntos, empenhados no mesmo sentido, na mesma vontade, no ideal maior de
servir com dignidade e com trabalho, principalmente as ações assumidas pela nossa
região. Tem sido muito gratificante, sim, iniciar um modelo novo, um formato diferente
com  o  governo  Fernando  Pimentel  e  os  deputados  que  hoje  fazem  parte  da
sustentação do governo. Com certeza tenho tido nas relações o republicanismo com
que sempre devemos tratá-las, sempre buscando o bem comum, as ações em prol de
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nossa região e participando efetivamente dos projetos que são as maiores causas
dos nossos municípios, nas representações dos prefeitos, dos municípios e de toda a
nossa população. Tenho certeza absoluta de que, com as bênçãos de Deus, serei tão
feliz  como fui  em  outros  mandatos,  iniciando  pelo  saudoso  Itamar  Franco,  Aécio
Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho,  porque fazemos e também iremos fazer
neste  apostolado  um  trabalho  com  responsabilidade,  dignidade,  dedicação  e
principalmente com respeito  ao Parlamento mineiro.  Esse é  o aprendizado maior.
Esta Casa sacrossanta tem de ser respeitada,  certamente tem de estar  junto aos
projetos maiores em defesa do nosso povo e da nossa gente.

Quero dizer a todos que aqui continuarei firme, intransigente. Tenho o prazer de
estar hoje em duas importantes comissões: a Comissão de Educação, que já pude
presidir durante anos, e a Comissão de Assuntos Municipais, da qual também estive à
frente por  quatro anos.  Todas as comissões são dignas do parlamentar  da forma
como a tratamos, com os companheiros sempre imbuídos do melhor  propósito.  E
precisamos ter o exemplo maior da essência do que se trata neste parlamento.

Não  podemos  esquecer  a  referência  que  tem  este  parlamento  pela  qualidade
excepcional de seus parlamentares, os que vieram com votos de todo o Estado de
Minas  Gerais.  Mas  posso  ver  e  testemunhar,  pelos  pronunciamentos,  pelos
requerimentos e pela conduta de cada um, a vontade de servir Minas, a vontade de
estarmos juntos na construção de uma Minas melhor, uma Minas mais humanitária. E
o Parlamento, com certeza, será essa grande caixa de ressonância do povo mineiro.

O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Deputado,  Dalmo  Ribeiro  Silva,
rapidamente quero parabenizá-lo e falar da alegria de estar participando com V. Exa.
na Comissão de Assuntos Municipais. Muito mais do que isso, quero ressaltar que, na
sua trajetória e na sua forma de agir, estamos vendo diferença na organização da
vida  pública.  V.  Exa.  qualifica  a  democracia  brasileira;  V.  Exa.  traz  qualidade  ao
debate republicano, institucional; é um parlamentar sério e correto. Parabéns. Que
Deus continue abençoando-o. Muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito brigado, deputado Wander Borges. Ouço
com muito prazer o nosso querido deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio  Mourão (em aparte)*  -  Meu caro colega e grande amigo,
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deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  estamos  acompanhando  com  atenção  o  seu
pronunciamento, quando resume a sua história neste Parlamento. V. Exa. começou
com 25 mil votos, e agora praticamente quadruplicou a votação, ao chegar a quase
95 mil votos. Isso se deve, com certeza, a um trabalho permanente, a um trabalho
ardoroso, a uma luta grande.

Dizia La Fontaine que não há caminhos de flores que conduzam à glória. Conheço
bem V. Exa., desde o tempo que veio para esta Casa. Sei do sacrifício que V. Exa.
tem feito, não só aqui, no trabalho, mas também nas campanhas políticas. V. Exa. faz
sua campanha sobretudo por meio do seu trabalho, mostrando ao povo mineiro o que
faz por este estado, especialmente pela sua região. Pela sua lisura, pelo seu caráter,
pela sua lhaneza, pela sua educação, todos nós somos seus admiradores. Então não
poderíamos,  em  hipótese  alguma,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  como  seu
companheiro, como seu admirador -,  silenciar  neste momento em que V. Exa. faz
referência ao seu passado nesta Casa, como homem público, como pessoa humana.
Conheço-o como pai de família, então conheço bem V. Exa., e este meu testemunho
é baseado nesse conhecimento.

Nós agora somos da oposição. E está aqui, ao nosso lado direito, o ilustre deputado
Braulio  Braz,  que acabou  de fazer  um  brilhante  pronunciamento.  Ele  lembrava a
responsabilidade  que  tem  o  governador  Fernando  Pimentel  ao  administrar  este
estado, particularmente a partir de ontem, quando aprovamos, praticamente de forma
integral,  a  reforma administrativa.  Então agora  ele tem já  as  portas  abertas  para
começar um trabalho real, porque o povo mineiro está esperando. E, deputado Dalmo
Ribeiro Silva, todos nós da oposição estaremos prontos para votar imediatamente o
orçamento que elaboramos em 2014, para vigorar em 2015. Então, de forma legal e
regimental, estamos prontos para votar imediatamente o orçamento. Não pode servir
de  desculpa  a  ausência  de  obras  no  Estado  a  Assembleia  não  ter  votado  o
orçamento. Não votou ano passado porque a oposição daquela época, hoje situação,
obstruiu e não nos deixou votar. Mas continuamos prontos para votar.

Queremos parabenizá-lo pelas suas palavras, mas, sobretudo, pelo seu passado e
pelo seu presente nesta Casa.

O deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  deputado  Bonifácio  Mourão.
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Ouço, com muito prazer, o querido amigo deputado Braulio Braz.
O deputado Braulio Braz (em aparte)* - Nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao vê-

lo na tribuna, veio-me a lembrança de oito anos atrás, quando cheguei aqui e assisti a
um  pronunciamento  de  V.  Exa.  na  Assembleia.  Imediatamente  comecei,  para
aprender, a conhecer o homem público que V. Exa. é. Como foi dito pelos nossos
nobres  companheiros,  um excelente pai  de  família,  que honra  a  família  que tem,
honra os votos de seus eleitores e honra o Parlamento mineiro. Temos orgulho de tê-
lo  como  companheiro,  que  cada  dia  nos  surpreende  mais  pela  sua  humildade.
Inclusive  hoje  agradecemos,  mais  uma  vez,  a  seus  eleitores  pela  votação
esplendorosa que V. Exa. teve na última eleição, alcançando quase 100 mil votos. É
um brilho muito grande numa carreira como a sua, de parlamentar. Vi a sua atuação
nas diversas comissões durante os oito anos que estivemos aqui. Na Comissão de
Constituição  e  Justiça,  V.  Exa.  foi  brilhante,  como  advogado  que  é,  parlamentar
competente. Vimos o seu trabalho e pudemos acompanhá-lo.

Vimos o seu trabalho também no Sul de Minas, por onde passamos diversas vezes,
para  dar  assistência  a  uns  poucos  companheiros  que  temos  naquela  região.
Pudemos ver o prestígio de que goza na região em que nasceu, onde mora. Por isso
mesmo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, é um prazer muito grande conviver com V.
Exa.  aqui,  tanto  quanto  com  os  companheiros  excelentes  que  temos.  V.  Exa.
realmente honra este Parlamento.

Meus  parabéns  pelo  seu pronunciamento;  obrigado pelos  apartes  que fez,  pelo
carinho que tem comigo, com minha família também, e com todos os companheiros
de Parlamento. Sei que nem tudo é perfeito, nem tudo é como queremos, mas vamos
caminhando, honrando os votos que recebemos do povo mineiro que nos colocou
aqui, a mim e a você, e aos outros 75 deputados que aqui estão. Meus parabéns.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, deputado. Estou terminando, Sr.
Presidente. Devo manifestar o meu fiel compromisso quanto as minhas tradições, as
nossas tradições maiores, de bem defender a nossa região e o nosso estado. Não foi
por acaso que fizemos o nosso juramento.

Quero falar, permita Deus e todos que nos acompanham e que sempre estiveram
conosco, da minha enorme satisfação em poder servir por mais um mandato. Tenho
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visitado várias secretarias e estado na companhia dos nossos prefeitos, buscando as
reivindicações  importantes  para  o  nosso  município  e  a  nossa  região.  Inclusive
estamos aguardando autorização da presidência para instalar oficialmente, faremos
isso em pouco tempo, a Frente Parlamentar da Indústria Mineira, da qual  sempre
pudemos estar à frente, garantindo desenvolvimento e renda a toda a nossa região, a
todo o Estado de Minas Gerais, particularmente ao portal do Sul de Minas, a nossa
querida Ouro Fino, onde há, hoje, o início de um grande distrito industrial.

Aproveito,  do alto desta tribuna, para cumprimentar a minha querida terra, Ouro
Fino,  pelo seu aniversário de 266 anos de paróquia e 214 anos de emancipação
política.  Parabenizo  o  meu  prefeito,  Dr.  Maurício,  o  vice-prefeito  Wolf,  a  câmara
municipal e toda a nossa comunidade, pelas festividades que estão ocorrendo em
minha querida terra Ouro Fino. Então, mais uma vez, parabenizo a todos. Sempre
estarei de portas abertas, numa companhia fraternal, como sempre fizemos, com uma
convivência  de  16  anos  com  todos.  Aqui,  juntos,  somos  um  Parlamento  e,  com
certeza, uma Casa plural, sempre buscando o bem comum, o bem-estar da nossa
comunidade.

Na pessoa do meu querido vice-presidente, Dr. Hely, quero homenagear a Mesa,
desejando  a  V.  Exa.,  dileto  amigo,  e  ao  nosso  presidente,  Adalclever  Lopes,
esperança da nossa Casa, sucesso. Que possam conduzir com sabedoria, dedicação
e determinação os destinos desta importante Casa, tão representativa, orgulho dos
mineiros  e do povo brasileiro.  Do alto  desta tribuna,  quero dizer  que temos esse
compromisso,  que é de todo o Parlamento mineiro,  do nosso mandato,  da nossa
representatividade. Cada um e cada uma tem o compromisso e o dever de saber
exatamente  das  suas  ações,  do  cumprimento  delas  de  acordo  com  a  ética,  a
transparência  e  o  decoro  parlamentar,  cumprindo  as  funções  que  nos  foram
confiadas.  Que  Deus  abençoe  a  todos.  Estaremos  juntos,  buscando  sempre  o
desenvolvimento e o caminho de Minas para melhor se viver. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gil Pereira.
O deputado Gil Pereira* - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, boa

tarde. Saindo agora do Sul, região da qual o deputado Dalmo falou muito bem - ele é
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do Sul de Minas, nós, do Norte de Minas, de Montes Claros -, iremos para o Norte.
Da  mesma  forma,  esta  é  a  primeira  vez  que  subo  a  esta  tribuna,  nesta  18ª
Legislatura. Quero agradecer a população da minha cidade, Montes Claros, do Norte
de Minas, pelos 104.730 votos que recebi nas últimas eleições para este mandato.

Quero  comunicar  à  população norte-mineira  que assumimos com os deputados
Bosco, vice-presidente; Glaycon; João Vítor  Xavier  e Tony Carlos,  a Comissão de
Minas e Energia, onde trabalharemos com esses temas, que são caros para Minas
Gerais: a questão das minas, dos minérios e da energia.

Hoje, em nosso país, especialmente em Minas Gerais, estamos vivenciando graves
crises de água e energia. Por isso, apresentamos vários requerimentos na Comissão
de Minas e Energia para que os presidentes da Cemig e da Gasmig apresentem os
projetos para os próximos quatro anos do governo Fernando Pimentel.  Queremos
dizer,  deputado  Gustavo  Corrêa,  que  só  hoje  a  comissão  apresentou  18
requerimentos, todos aprovados, para que possamos fazer várias audiências públicas
e tratar da mineração, que inclusive foi  tratada neste Plenário hoje,  para que,  de
forma bem tranquila, possamos trazer novos empreendimentos para Minas Gerais,
em  especial  para  o  Norte  de  Minas,  que necessita  da  geração  de empregos  de
qualidade.

Outro  assunto  de  que gostaria  de tratar  é  a  questão do Água para  Todos.  Fui
secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do
Norte de Minas e secretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de
Minas  Gerais,  da  Sedinor,  e,  na  oportunidade,  iniciamos  vários  convênios  com o
Ministério da Integração Nacional, com o ministro Fernando Bezerra, e a construção
da Barragem de Jequitaí, uma barragem cujo projeto estava pronto há mais de 40
anos. Essa barragem é muito importante, porque, além de ter um espelho de água de
9km²,  vai  gerar  muitos  empregos,  já  que  são  35.000ha  irrigados.  Todos  os  que
trabalham no campo, presidente, sabem que 1ha irrigado gera um emprego direto e
dois indiretos. Então, estamos falando de 100 mil empregos.

Infelizmente, hoje a Codevasf, por falta de recursos e problemas com a empresa
que a operava, parou a obra que é a redenção da nossa região, que fica há pouco
mais de 90km de Montes Claros e 50km da nossa Pirapora. Já marcamos audiência
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com o presidente da Codevasf e com o ministro da Integração Nacional, para que
deem celeridade à importante Barragem de Jequitaí. Aliás, não só a essa barragem,
mas também à Barragem de Congonhas. A Barragem de Congonhas está a cargo do
Dnocs para ser licitada e não só vai perenizar o Rio Congonhas, mas vai também
jogar  água na Barragem de Juramento,  que abastece a nossa cidade de Montes
Claros. Então, essa Barragem de Congonhas é de fundamental importância para o
desenvolvimento não só do Norte de Minas, mas de Montes Claros, gerando muitos
empregos na nossa região.

A Barragem de Berizal, como todos sabem, deputado Gustavo Corrêa, há 10 anos
iniciou  seus  trabalhos,  mas,  infelizmente,  houve  invasões,  e  hoje  estamos
trabalhando  para  que  o  Ministério  da  Integração  Nacional  licite  e  acomode  as
pessoas que são atingidas pelas barragens. É uma barragem muito importante, que
fica em Taiobeiras, na região do Rio Pardo.

A última  barragem  é  a  Barragem  Vacarias.  Quando  estávamos  na  secretaria,
firmamos  um  convênio  com  o  Ministério  da  Integração,  a  Secretaria  de  Meio
Ambiente, a de Agricultura e com a Ruralminas, para que, com esse empreendimento
da  Votorantim,  um  investimento  de  mais  de  R$4.000.000.000,00,  pudéssemos
construir essa barragem. No termo que foi feito, a SAM irá construir uma barragem de
R$65.000.000,00, para que possa desenvolver não só sua planta, mas o mineroduto
até o Estado da Bahia. Então, é um empreendimento muito importante, que gerará 9
mil empregos diretos na região de Grão-Mogol.

Como  são  temas  muito  caros  para  a  nossa  região,  peço  apoio  a  todos  os
deputados,  porque,  no  orçamento  de  2015  do  Ministério  da  Integração,  dos
R$6.000.000.000,00 que o ministério  tem para aplicar no País, deputado Wander,
somente R$100.000.000,00 são para Minas Gerais.

Pedimos ao ministro que dê atenção especial à nossa região, principalmente ao
Norte do Jequitinhonha e ao Mucuri, porque essa área, composta de 168 municípios,
é  maior  que  a  área  territorial  dos  Estados  de  Sergipe,  Alagoas,  Pernambuco  e
Paraíba juntos. Realmente, os investimentos estão muito aquém do que Minas Gerais
merece se comparados aos de outros estados.

Quero  falar  também  sobre  o  gás.  Na  nossa  comissão,  conversaremos  com  o



1100
____________________________________________________________________________

presidente da Gasmig,  Dr.  Eduardo,  para que estude não só o gás que parte da
região central para as cidades de Uberaba e Uberlândia a fim de atender à fábrica de
amônia,  mas também que estude um gasoduto da nossa cidade de Betim  ou de
Queluzito que passe por Sete Lagoas, Curvelo, Bocaiuva e Montes Claros. O gás
pode  trazer  um novo  polo  de  desenvolvimento.  Já  falamos  com  o  presidente  da
Gasmig, que estudará a questão, já que temos a Bacia do São Francisco, com vários
postos já perfurados de gás. Precisamos apenas da tecnologia para tirarmos o gás
dessa bacia e realmente criarmos um polo de desenvolvimento na região.

Da mesma forma, falando em energia, apresentamos requerimento na comissão
para que a Cemig fale sobre energias renováveis,  como a  solar,  a  eólica e a de
biomassa, que são muito importantes para Minas Gerais e muito mais importantes
ainda para o nosso Norte de Minas. Deputado Gustavo, nos governos Anastasia e
Alberto Pinto Coelho já foi definido um leilão. Cobraremos do presidente Mauro a data
de realização desse leilão para que, dentro de pouco tempo, tenhamos a tecnologia
da energia solar para Minas Gerais, especialmente para o Norte mineiro.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Quero parabenizar pelo seu trabalho o
deputado Gil Pereira, que agora assume a Comissão de Minas e Energia. Hoje pude
presenciar o trabalho de V. Exa. com os demais pares. Tenho a certeza de que dará
muita  vitalidade  a  essa  comissão.  Com  certeza  os  frutos  chegarão.  Saúdo  os
representantes do Ministério Público, que aguardam com ansiedade a data-base e a
votação do Projeto de Lei nº 8/2015.

V. Exa. se referiu à questão orçamentária. O orçamento está sendo reavaliado, seu
prazo já está sendo contado na Comissão de Fiscalização Financeira. Tratarei da
questão da Defensoria Pública. O orçamento do ano passado está com aporte da
ordem de R$178.000.000,00 para os gastos da Defensoria Pública ao longo de 2015.
Faltaram  recursos.  Parece  que  já  houve  conversa  com  o  atual  secretário  de
Planejamento de Minas Gerais,  Sr.  Helvécio Magalhães, para que retificasse essa
parte aportando mais R$66.000.000,00 no orçamento da Defensoria Pública. Essa
instituição recebe o menor volume de recursos, considerando o Tribunal de Contas, o
Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a própria Assembleia Legislativa. Desses
R$66.000.000,00, R$30.000.000,00 são referentes ao aumento deste ano, que já está
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à porta, conforme lei que nós mesmos votamos em 2014, parece que é a nº 21.516.
Queremos  que  se  faça  justiça  àqueles  que  fizeram  concurso,  num  total  de  100
defensores  públicos,  até  porque  existe  carência  desse  profissional  no  Estado  de
Minas Gerais.

Parece que estamos fazendo um acordo de chamar 50 e depois 50, num total de
100.  Se  não  vier  esse  aporte  de  recursos  da  Defensoria  Pública,  poderemos
suplementar e anular alguma coisa para que a Defensoria Pública, este ano, possa
caminhar  com  tranquilidade  e  serenidade.  Mais  uma  vez,  deputado  Gil  Pereira,
parabéns.

O deputado Gil Pereira* - Agradeço ao deputado Wander Borges. Parabéns pelo
trabalho junto à Defensoria Pública. Pode contar com o nosso apoio. Concedo aparte
ao nobre deputado Gustavo Corrêa, nosso líder do bloco.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Caro deputado Gil Pereira, queria, em
primeiro lugar, cumprimentar V. Exa. por sua eleição para presidente da Comissão de
Minas e Energia. Como bem dito por V. Exa., sei que será um trabalho árduo e longo,
sobretudo nas atuais circunstâncias naturais que estamos vivendo em nosso país,
como os problemas relacionados com energia e água.

V.  Exa.  fez questão de mencionar  uma série  do barragens do Norte de  Minas.
Algumas delas tive a oportunidade de conhecer. Espero, ansiosamente, como aquele
povo,  pela  conclusão  das  obras.  Tenho  a  certeza  de  que,  com  seu  trabalho,
dedicação e empenho, exercidos nos inúmeros mandatos, V. Exa. irá conseguir os
recursos necessários, especialmente no Dnocs, para que eles possam fazer essas
obras, que vão melhorar e mudar a vida de inúmeras pessoas que moram no Norte
de Minas e que enfrentam o grande problema da seca neste período.

Eu queria,  na condição de líder do Bloco Verdade e Coerência, manifestar uma
decisão e comunicar a toda a sociedade algo que foi unanimidade não apenas em
nosso bloco,  mas também entre  aqueles  que militam, gostam e querem ver  uma
política brasileira da ética, da transparência e da coerência.

Nossa solidariedade ao nosso eterno governador, Prof. Antonio Anastasia. Aqueles
que conhecem o caráter e o zelo do Prof. Anastasia com a coisa pública sabem que
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ele  jamais  poderia  ter  sido  incluído  entre  outros  tantos  que  realmente  fizeram
negociata. Digo isso de forma tranquila.

O procurador da República tem um enorme respeito, e não sei se, por moeda de
troca,  não  disse  que  aquela  CPI  foi  dirigida  exclusivamente  ao  partido  que  se
encontra no atual governo.

Ontem, aquele que dava seu depoimento na CPI da Petrobras fez questão de dizer
que a praxe de troca, de apoio e de sugar o dinheiro das empreiteiras se iniciou no
governo do presidente Lula. Não sou eu que disse isso, estou repetindo o que foi dito
por aquele que estava ali.

Quero manifestar todo o apoio não apenas aos deputados do bloco, mas a todos os
mineiros que conhecem e reconhecem a transparência e a ética do Prof. Anastasia.

O deputado Gil Pereira* - Quero agradecer o aparte do nobre deputado Gustavo
Corrêa  e  também  ser  solidário  com  a  dor  de  uma  pessoa  séria,  que  é  o  Prof.
Anastasia. Nós reconhecemos isso de perto. Ontem, no Senado, quando ele falou, foi
aparteado por mais de duas dezenas de senadores, que falaram justamente do seu
passado, da sua luta pela ética e de sua gestão pública.

Hoje, em sua coluna, o ex-deputado Sylo Costa, que aqui ficou por seis mandatos,
disse que o senador Anastasia não é alho para estar naquela réstia. Sou solidário a
ele e também tenho a certeza de que, em pouco tempo, o Brasil vai saber que o
nome do senador Anastasia foi citado injustamente por um ex-policial.

Quero também saudar os membros do Ministério Público e dizer que podem contar
com o  nosso apoio  ao  trabalho  excepcional  que vêm fazendo em Minas  Gerais.
Agradeço ao presidente Hely por sua paciência e também aos nobres deputados.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, antes do meu pronunciamento, farei

a ilustração de uma fala muito importante. Gostaria que V. Exa. garantisse o meu
tempo para que eu não seja interrompido. Tratarei de um assunto muito importante e
que  diz  respeito  aos  reajustes  da  conta  de  energia  elétrica  autorizados  pela
presidente  da  República,  de  forma  a  apunhalar  o  povo  brasileiro.  Veja  bem,
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presidente,  como foi  a  fala  da  presidente  Dilma  Rousseff  em  2013.  (-  Liga-se  o
aparelho, e ouve-se a seguinte gravação:)

“Pronunciamento oficial da presidente Dilma Rousseff
Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em

vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros.
Além de estarmos antecipando a entrada em vigor das novas tarifas, estamos dando
um índice de redução maior do que o previsto e já anunciado. A partir de agora, a
conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que
isso ocorre no Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores
possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética,
passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um
dos  poucos  países  que  está,  ao  mesmo tempo,  baixando  o  custo  da  energia  e
aumentando sua produção elétrica. Explico com números: como acabei de dizer, a
conta de luz, neste ano de 2013, vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até
32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Ao mesmo tempo, com a
entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão, vamos aumentar em
mais de 7% a nossa produção de energia, e ela irá crescer ainda mais nos próximos
anos. Esse movimento simultâneo nos deixa em situação privilegiada no mundo. Isso
significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata, significa que o
Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem
nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no
médio  ou no  longo prazo.  No ano passado,  colocamos em operação 4.000MW  e
2.780km  de  linhas  de  transmissão.  Este  ano  vamos  colocar  mais  8.500MW  de
energia e 7.540km de novas linhas.”

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  confirmamos  que,  mais  uma  vez,  a  presidente
Dilma Roussef mente descaradamente para toda a população. É algo tão aviltante,
deputado Felipe Attiê,  que deixa qualquer  um estarrecido.  Essa mulher foi  para a
campanha presidencial no ano passado, disse e repetiu dezenas de mentiras, que
agora começam, verdadeiramente, a cair por terra.

Ela dizia, a todo momento, que ia reduzir  a conta. Olha, este ano já houve, nas
contas de energia elétrica, em média, em todo o País - pelo menos são as matérias



1104
____________________________________________________________________________

que  pegamos  dos  grandes  jornais  de  circulação  nacional  -,  32%  de  reajuste.
Pasmem! Ontem, a própria Cemig anunciou que o aumento poderá ainda ser maior, e
temos de conviver com essas mentiras. Isso é o preço que o povo está pagando.

Vejam a matéria de um jornal: “Começa nesta segunda-feira, dia 2 de março, ajuste
em conta de luz, com alta de 48%. Na média, o aumento percebido pelos brasileiros
em março será de 32%”. É uma mentira tão deslavada, pois o choque que o brasileiro
está tomando é muito maior, ou seja, aquilo que era uma promessa de campanha, do
governo anterior, tornou-se um pesadelo. Muitas pessoas perguntam se isso vai ter
impacto  na  vida  delas.  Vai!  Porque,  quando  o  produtor  rural,  o  comerciante,  o
empresário, as pessoas que têm diversos tipos de comércio, indústria e formas de
gerar emprego sofrem esse reajuste, o impacto desse aumento na conta de luz é
repassado de alguma outra forma.

Não bastou aumentar a conta de luz, deputado Antônio Carlos Arantes. No dia 4, o
mesmo jornal de Brasília trouxe a seguinte manchete: “Governo vai excluir 5 milhões
de famílias  da tarifa  de  energia  elétrica”.  Essas são as promessas da presidente
Dilma Roussef. Na verdade, essas não foram as promessas, foram as mentiras que
foram escancaradas por todo o País no ano passado e no ano de 2013. Na verdade,
deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  ela  deu  uma  punhalada  no  povo  brasileiro,
apunhalou o povo brasileiro pelas costas quando trouxe aqui esse monte de mentiras
e de falsidades.

E agora não são só as contas de luz e de energia, temos também o combustível.
Hoje, deputado Felipe Attiê, o litro do combustível conseguiu ultrapassar até o próprio
dólar. No mundo inteiro, o preço do barril do petróleo caiu. Ninguém paga mais de
U$60,00, mas o Brasil continua pagando. Aumenta o preço do combustível para quê?
Para  cobrir  a  roubalheira  da  Petrobras.  Não  há  outra  explicação.  É  isso  que  a
presidente Dilma Roussef está fazendo com o povo brasileiro.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) - Sr. Presidente, serei breve.
Agradeço a concessão do aparte e quero dizer, deputado Sargento Rodrigues, que

estamos, sem dúvida, diante de um grande equívoco que esta presidente cometeu e
que vai custar caro à Nação.

V. Exa. foi muito feliz na sua fala. A Petrobras é uma empresa eficiente? Essa é
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uma pergunta que faço aos senhores. Se o é, como não tem mecanismos de controle
para evitar  que roubem bilhões de reais dela e ninguém dentro da empresa fique
sabendo? O presidente não sabe, os diretores não sabem, os funcionários da base
também não. Essa empresa é eficiente? Se não consegue controlar suas obras, suas
licitações,  sua  gestão,  ela  é  eficiente?  Temos  de  suportar  a  ineficiência  da
roubalheira, que é um custo. E a eficiência da gestão da Petrobras? Ela tem uma boa
gestão? A propaganda milionária que faz na Veja, na Globo e em todos os lugares diz
que é.

Mas, se ela não for eficiente, vai gerar custos. Será que não há desperdício, má
gestão,  além da  roubalheira,  e  vai  tudo para  o  preço da  gasolina? Em qualquer
ineficiência da Petrobras, os senhores que estão nas galerias são chamados a pagar
a conta na bomba da gasolina, no gás de fogão que usam. Então não sabemos, pois
a Petrobras não sofre concorrência. É uma estatal, é um monopólio comandado pelos
políticos. Ela não é uma empresa com lógica plena de mercado. Não é uma empresa
que busca eficiência ao menor custo e ainda transfere esse peso para a sociedade,
que não está aguentando.  Vai  no Paraguai,  a  gasolina é mais  barata;  vai  para a
Argentina, a gasolina é mais barata. E no Paraguai não há poço de petróleo.

Sr.  Presidente,  é  uma  vergonha.  Devolvo  a  palavra  ao  deputado  Sargento
Rodrigues, que foi muito feliz. Não se baixa energia e preço de energia através de
decreto. Isso é uma ilusão caudilha da D. Dilma Rousseff. Ela tem herança caudilhista
lá  do Rio Grande do Sul.  Fala que é  mineira,  mas isso  é  caudilhismo.  Mineiro é
prudente, inteligente, não vai baixar preço de energia e de gasolina por decreto. Ela
segurou  os  preços  da  gasolina,  quebrou  o  País,  e  agora  está  nessa  situação
duvidosa. Devolvo a palavra e parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento.

O deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, deputado Felipe Attiê. Presidente, vou
encerrar. “Posto de BH vende gasolina a R$3,67. Começa na segunda-feira ajuste em
conta de luz, com alta de 48%, mas a média em todo o País é de 32%.” Deputados e
deputadas, a presidente Dilma Rousseff apunhalou o povo brasileiro. De tudo que ela
disse que não iria fazer, está fazendo o contrário. Sem contar a taxa Selic, porque ela
aumentou a taxa de juros. E isso vai cair no colo de quem? Do mais pobre, daquele
que precisa comprar no crediário. É uma punhalada. Não dá para entender, deputado
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Gustavo Corrêa, como uma pessoa consegue mentir  descaradamente para toda a
Nação brasileira. Ainda veio ao programa de televisão, no domingo, dizer que o povo
precisa ter paciência, que é um momento passageiro, que o povo tem de dar sua
contribuição. A contribuição está sendo dada de forma democrática, com a confiança
dada, mas em troca disso a presidente Dilma Rousseff apunhala o povo brasileiro
pelas costas.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art.  82 do

Regimento  Interno,  designa  os  membros  das  comissões  permanentes  que
participarão  das  reuniões  conjuntas  previstas  no  §  1º  do  art.  204,  destinadas  à
apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I do
Título  VII  do  Diploma  Procedimental,  as  quais  se  regerão  pelas  normas
complementares constantes nesta decisão.

PELA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

João Magalhães Bloco PT/PMDB e outros

Agostinho Patrus Filho Bloco Compromisso com Minas Gerais

PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Fred Costa Bloco Compromisso com Minas Gerais

Wander Borges Bloco Compromisso com Minas Gerais



1107
____________________________________________________________________________

PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Leonídio Bouças Bloco PT/PMDB e outros

João Alberto Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE CULTURA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Bosco Bloco PT/PMDB e outros

Cristina Corrêa Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Elismar Prado Bloco PT/PMDB e outros

Roberto Andrade Bloco Compromisso com Minas Gerais

PELA COMISSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Duarte Bechir Bloco Compromisso com Minas Gerais

Gustavo Corrêa Bloco Verdade e Coerência

PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Cristiano Silveira Bloco PT/PMDB e outros

Durval Ângelo Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Paulo Lamac Bloco PT/PMDB e outros
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Douglas Melo Bloco Compromisso com Minas Gerais

PELA COMISSÃO DE ESPORTE

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Anselmo José Domingos Bloco Compromisso com Minas Gerais

Mário Henrique Caixa Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Cássio Soares Bloco Compromisso com Minas Gerais

Inácio Franco Bloco Compromisso com Minas Gerais

PELA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Gil Pereira Bloco Verdade e Coerência

Bosco Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Marília Campos Bloco PT/PMDB e outros

Doutor Jean Freire Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Fabiano Tolentino Bloco Compromisso com Minas Gerais

Emidinho Madeira Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DROGAS

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO
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Antônio Jorge Bloco Compromisso com Minas Gerais

Missionário Márcio Santiago Bloco Verdade e Coerência

PELA COMISSÃO DE SAÚDE

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Arlen Santiago Bloco Verdade e Coerência

Carlos Pimenta Bloco Verdade e Coerência

PELA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Sargento Rodrigues Bloco Verdade e Coerência

João Leite Bloco Verdade e Coerência

PELA COMISSÃO DO TRABALHO

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Celinho do Sinttrocel Bloco PT/PMDB e outros

Geisa Teixeira Bloco PT/PMDB e outros

PELA COMISSÃO DE TRANSPORTE

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Deiró Marra Bloco PT/PMDB e outros

Anselmo José Domingos Bloco Compromisso com Minas Gerais

PELA COMISSÃO DE TURISMO

DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Antônio Carlos Arantes Bloco Verdade e Coerência

Felipe Attiê Bloco Verdade e Coerência

PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
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DEPUTADO PARTIDO/BLOCO

Tiago Ulisses Bloco Compromisso com Minas Gerais

Vanderlei Miranda Bloco PT/PMDB e outros

Rogério Correia Bloco PT/PMDB e outros

Felipe Attiê Bloco Verdade e Coerência

Arnaldo Silva Bloco PT/PMDB e outros

Tito Torres Bloco Verdade e Coerência

Thiago Cota Bloco Compromisso com Minas Gerais

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 1º do art. 204
do Regimento Interno:

1 - Os membros designados nesta decisão poderão participar da discussão e da
votação do parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com
direito a voz e voto.

2  -  Os  membros  referidos  no  item  1  terão  direito  a  voto,  na  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  relativamente  apenas  às  matérias
abrangidas pela competência das comissões por eles representadas.

3 -  Na ausência de um dos membros relacionados  no item anterior,  o  líder  de
bancada poderá indicar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira um
substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com representantes ou
grupos de representantes das comissões, a fim de discutir os projetos a que se refere
esta decisão.

5 - O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria
dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira.

6 - A designação do relator será feita pelo presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas.

7 - As emendas serão entregues na Gerência-Geral de Apoio às Comissões, no
prazo regimental.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.
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O presidente - A presidência vai ler a seguinte decisão da Mesa da Assembleia: (-
Lê:)

“DECISÃO DA MESA
A Mesa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  uso  das

atribuições que lhe confere o art. 74, c/c o art. 79, I, do Regimento Interno,
considerando a necessidade de promover a paridade de gênero e o combate à

discriminação contra a mulher;
considerando o aumento do número de feminicídios e de outras formas de violência

de gênero a exigir a atuação do Estado;
considerando a necessidade de ampliação da representação feminina na política;
considerando ainda a importância do debate sobre os avanços e as dificuldades

que são enfrentados pelas mulheres;
decide:
Art. 1° - Fica criada a Comissão Extraordinária das Mulheres com a finalidade de

realizar estudos e debates sobre a situação da mulher, bem como propor políticas
públicas e ações para a promoção do aumento da representação feminina na política,
da  igualdade  de  direitos,  da  eliminação  de  todas  as  formas  de  violência  e  da
emancipação e da autonomia econômica da mulher.

Art. 2° - A Comissão Extraordinária das Mulheres, com vigência no primeiro biênio
da atual legislatura, tem a seguinte composição:

Efetivos Suplentes

Rosângela Reis (PROS) Geisa Teixeira (PT)

Celise Laviola (PMDB) Cristina Corrêa (PT)

Marília Campos (PT) Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)

Aríete Magalhães (PTN) Wander Borges (PSB)

Ione Pinheiro (DEM) Inácio Franco (PV

Parágrafo único - Ficam designadas as deputadas Rosângela Reis e Celise Laviola
como  presidenta  e  vice-presidenta  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres,
respectivamente.

Art. 3° - A Comissão Extraordinária das Mulheres deverá realizar em conjunto com
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as  comissões  permanentes  com  as  quais  tiver  interseção  temática  audiências
públicas, debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados, observados
os arts. 128 e seguintes do Regimento Interno.

Art.  4°  -  A  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  apresentará  à  Mesa  da
Assembleia relatório de suas atividades.

Art. 5° - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de março de 2015.
Adalclever  Lopes,  presidente  -  Hely  Tarqüínio,  1º-vice-presidente  -  Lafayette  de

Andrada, 2°-vice-presidente - Braulio Braz, 3°-vice-presidente - Ulysses Gomes, 1°-
secretário - Alencar da Silveira Jr., 2°-secretário - Doutor Wilson Batista, 3°-secretário.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 241 e 242/2015, 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 da comunicação apresentada nesta

reunião pela Comissão de Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária,
em 10/3/2015, dos Requerimentos nºs 180 a 185/2015, do deputado Bosco, e 186 a
188 e 198/2015, do deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do art.

232  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento  Ordinário  nº  641/2015,  contido  na
Mensagem  nº  8/2015,  do  governador  do  Estado,  em  que  solicita  a  retirada  de
tramitação do Projeto de Lei nº 5.707/2015 (Arquive-se o projeto.);  nos termos do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 644,
645,  646,  647  e  651/2015,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nºs 5.722/2015, dos Requerimentos nºs 7.359 e
9.102/2014  e  9.270/2015  e  do  Projeto  de  Lei  nº  4.563/2013,  respectivamente,  o
Requerimento Ordinário nº 648/2015, dos deputados Fred Costa e Paulo Lamac, em
que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.468/2011, e os Requerimentos
Ordinários  nºs  649  e  650/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  o
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desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.724/2013 e 4.999/2014, respectivamente;
e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento
Ordinário nº 642/2015, do deputado Gustavo Valadares e outros, em que solicitam a
convocação de reunião especial para homenagear o Instituto de Formação de Líderes
-  IFL  -,  e  o  Requerimento  Ordinário  nº  643/2015,  do  deputado  Anselmo  José
Domingos  e  outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear a Sociedade Mineira de Cardiologia pelos 70 anos de sua fundação.

Discussão e Votação de Pareceres
O presidente  -  Parecer  de  Redação Final  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. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  terminamos  agora  a  votação  da
constituição  da  comissão  que  vai  avaliar  a  PEC  nº  3,  que  trata  da  conduta  de
resguardar os direitos dos servidores atingidos pela Lei nº 100. Nessa proposta da
redação final do presente projeto está inserida toda a discussão travada nesta Casa,
na tarde de ontem. Esse projeto é, talvez, um dos mais trabalhados nesta Casa, por
parte do governo, e menos trabalhado na Casa, por parte dos deputados. Por que
faço essa colocação?

Recebemos ontem, por volta de 14 horas, o substitutivo cujo teor ninguém da Casa
conhecia;  chegou  em  cima  da  hora.  Propusemos  algumas  emendas  a  esse
substitutivo e houve diversos debates. Contudo, a nossa preocupação com a redação
final  era  de  que  essa  matéria  fosse  encaminhada  ao  governo  com  as  devidas
votações e resultados e, acima de tudo, com a ponderação de alguns parlamentares
que se manifestaram na tarde de ontem.

Quero  dizer  que nessa proposta  não está  contido  o reajuste dos servidores do
Estado,  de  4,6%,  que era  uma obrigação  do governo anterior,  e  que a  base do
governo de hoje não deixou que tramitasse. Até o presente momento, essa mesma
base do governo não deixa a matéria vir a Plenário. O governo também lava suas
mãos e esquece que os servidores fazem jus a esse vencimento, a esse ajuste da
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sua remuneração, porque está na Constituição do Estado. A nossa preocupação é tão
somente, Sr. Presidente, que o governo deve olhar com mais responsabilidade para
seus  servidores.  Primeiramente,  são  eles,  os  servidores  do  Estado,  que  estão
trabalhando; e são aqueles que deram sua vida, os inativos, que estão de fora desse
aumento. Dentro do aumento estão os cargos comissionados do governo do Estado.

Qualquer patrão que tem o mínimo de responsabilidade primeiro cuida dos seus
servidores,  os  servidores  do  Estado,  e  não  daqueles  que  está  trazendo
temporariamente para o Estado. Aqueles que vêm temporariamente em breve sairão
e voltarão para casa, mas os servidores de carreira do Estado continuarão. Os que
estão entrando,  agora,  talvez fiquem três  ou quatro anos e vão embora com boa
remuneração. Mas aqueles que já dedicam ao Estado uma vida de trabalho, 20 anos,
10 anos, e também aqueles que já estão aposentados ficaram de fora do aumento.

Quero acreditar que as coisas vão mudar, que o governo remeterá a esta Casa o
respectivo projeto de lei que dá aos servidores da ativa e aos inativos pensionistas
essa correção de 4,62%, que é tão somente o INPC do ano passado. Corrigir é dar
ao seu servidor o limite da correção da inflação do período, e aumento é o que se dá
acima da inflação. Este governo, que já está iniciando o seu terceiro mês, ainda não
cuidou dos servidores do Estado, mas cuida daqueles que estão chegando com ele.
“O meu diretor da Cemig vai ganhar tanto, o meu secretário vai ganhar tanto.” E, se
perguntamos  a  respeito  do  servidor  de  carreira  do  Estado,  responde:  “Ainda não
resolvi quando vamos enviar esse para a Assembleia”. Não é assim, ou vamos ter de
mudar a denominação de alguns partidos políticos que se diziam, antes de chegar ao
poder, defensores dos servidores e trabalhadores do Estado.

O meu encaminhamento, senhoras e senhores, é para que os olhos do governo
estejam atentos aos servidores de carreira, do coração, que deram e estão dando a
sua vida para servir o Estado. Que deixe de lado essa turma que está chegando só
para mamar e se preocupe com os servidores que têm carreira. Aqueles que vão
mamar,  temporariamente,  podem  ficar  para  depois,  talvez  tenham  uma condição
melhor de vida, mas os servidores que dão a sua vida precisam e devem receber
mais respeito. É a nossa ponderação, e encaminhamos favoravelmente.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
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O deputado João Leite -  Obrigado,  deputado Hely Tarqüínio.  Quero encaminhar
contrariamente a essa reforma do governo de Fernando da Dilma, que é, sem dúvida,
uma  das  coisas  mais  esquisitas  que  já  passaram  pela  Assembleia  Legislativa.
Lembrava de quando minha mãe dizia para ter cuidado e não jogar fora a criança
com a água do banho. Isso é do tempo em que tomávamos banho de bacia, deputado
Felipe Attiê, e minha mãe gostava de jogar a água no quintal para apagar a poeira,
deputado Durval.

A  reforma  do  governo  esqueceu  a  criança  e  o  adolescente,  só  no  terceiro
substitutivo  apareceram  as  crianças.  A coisa  é  tão  atropelada,  ficam  imaginando
tantas coisas que conseguiram esquecer as crianças. Depois avisaram para todos
que Minas estava quebrada, que Minas não tem dinheiro. Ontem, Fernando da Dilma
deu uma entrevista para o Estado de S. Paulo dizendo que Minas está quebrada. Ao
mesmo tempo, colocou o subsecretário para ganhar mais do que o governador. Ao
mesmo tempo, avisou que vai acabar com o escritório estratégico, mas não acabou
com os cargos, que permanecem. São 15 milhões de impacto.

Mas, para mim, o mais grave foi esquecer a criança e o adolescente. Imaginem que
o Estado de Minas Gerais ficaria sem a criança e o adolescente. É um pouco o nó
que o técnico Felipão Attiê - Felipão Scolari - deu neles aqui ontem em relação àquele
encaminhamento, que deu tudo errado.

Mas quero encaminhar contra porque, para mim, nessa reforma há uma maldade
que a Assembleia Legislativa vai cometer com as pessoas de Minas Gerais: alguns
daqueles secretários, daquelas pessoas que limpam as escolas estaduais, daquelas
cantineiras,  daqueles  professores  que  cuidam  das  escolas  entraram  no  primeiro
governo Hélio Garcia e agora vão embora para casa sem nada. A maldade é tão
grande,  deputado  Felipe  Attiê,  que a  Emenda nº  74  obriga  a  entrada  dos  novos
concursados nas vagas dos designados. É um tiro apontado para eles. O concursado
não pode ocupar outra vaga, embora haja várias vagas abertas. A Emenda nº 74, que
recebeu nosso voto contrário e o voto favorável  da base do governo,  atira nessa
direção, mata o designado que ocupa a vaga porque, segundo ela, é para se garantir
a  nomeação  dos  concursados  antes  de  31  de  dezembro  na  vaga  ocupada  pelo
designado. Olhem a crueldade: o designado vai ter de sair. O deputado Celinho do
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Sinttrocel,  caminhando por sua Coronel Fabriciano e pelo Vale do Aço,  vai  ter  de
enfrentar um corpo a corpo a toda hora: por que me acertaram? Acertaram com a
Emenda nº 74, que atira direitinho na pessoa designada.

Mas temos a solução definitiva: a PEC nº 3. Imaginem que agora o governo escalou
para a presidência da comissão da PEC nº 3 o deputado Rogério Correia e, para a
vice-presidência, a deputada Marília Campos. Daí vão designar um relator. Está tudo
acertado,  mas vamos ter  uma sobrevida no Plenário da Assembleia.  Espero que,
quando essa PEC chegar ao Plenário, possamos dar uma resposta a essas pessoas.
Lembrei-me  ontem  de  uma  das  assessoras  da  Mesa  que  está  em  licença-
maternidade, como permite a Assembleia. Ora, a designada da educação que estiver
em licença-maternidade, em licença-gestação ou em licença-saúde, perde a licença.
E  mais:  essas  designadas  não  terão  aposentadoria.  Por  isso,  meu  líder,  grande
exemplo de homem público das nossas Minas Gerais, deputado Hely Tarqüínio, meu
voto é “não”.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de

ocupar esta tribuna para dar continuação ao debate dessa matéria,  que travamos
ontem por longas horas. Ressalto que todos os deputados tiveram oportunidade de
participar desse debate, que se iniciou neste Plenário por volta de 3h30min, 3h45min,
e foi até às 21 horas.

Infelizmente,  deputado  Durval  Ângelo,  embora  o  deputado  Rogério  Correia
concorde, no mérito, com a emenda que apresentei ao Projeto de Lei nº 5.706, ele
vota contra e orienta os deputados do PT, PMDB e do chamado bloco independente,
que de independente não tem nada - o nome do bloco deveria ser independente de
qualquer que seja o governo -, a votarem contra ela.

Deputados  Duarte  Bechir,  João  Leite,  Durval  Ângelo,  a  Emenda  nº  21,  que
apresentei, altera a Lei nº 18.185, de 2009, que trata exatamente da possibilidade de
os agentes penitenciários e socioeducativos renovarem o contrato até a realização do
concurso, exatamente para que a gente não caia na situação dos designados da
educação.

Eu quero aqui, deputado João Leite, fazer coro às falas de V. Exa. e dizer que V.
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Exa. tem razão quanto à crueldade que fizeram quando o deputado Rogério Correia
inseriu  no  seu  parecer  os  arts.  73  e  74,  que  são  completamente  inócuos.  Não
precisaria,  deputado  Rogério  Correia,  colocar  os  arts.  73  e  74  para  dizer  que  o
governo poderia renovar a designação por mais seis meses, porque isso o Estado já
vem fazendo, isso o Estado já está fazendo. Então, foram emendas para inglês ver,
emendas  para  inglês  ver.  Agora,  nós  que  somos  deputado  atentos  ao  processo
legislativo sabemos que aquilo  ali  era,  na verdade,  uma firula,  uma embromação.
Porém, o que me deixa chateado com o deputado Rogério Correia, é que apresentei
uma emenda que vai favorecer o próprio governo Fernando Pimentel, e, obviamente,
os  trabalhadores,  agentes  penitenciários  e  socioeducativos  cujos  contratos,
presidente...

Eu gostaria de pedir à assessoria da Mesa que certificasse para mim há quanto
tempo, em qual mês foi aprovada a Lei nº 18185, de 2009; apenas o mês, porque
agora, no meio do ano,  essa lei  está expirando seu prazo.  Ou seja,  os contratos
poderão ser renovados por três anos e, somente mais uma vez, por mais três anos.
Não  dá,  Carlão.  Solicito  que  converse  com  seu  líder,  deputado  Rogério  Correia,
senão vamos viver, mais uma vez, um grave problema, agora no colo do governador
Fernando Pimentel.  Os agentes penitenciários com seis anos de experiência, com
curso, com reciclagem, e, por força da lei,  deverão ser demitidos, porque a lei só
permite uma recondução de três anos; e nossa proposta diz o seguinte: “Os contratos
poderão ser renovados até a realização do concurso público”.

O que apresentamos na emenda, derrotada pelos deputados que compõem a base
de governo, na prática, era uma solução para o problema. Eu estive com o secretário
Bernardo Santana e apresentei a minuta do projeto, que é a mesma, com o mesmo
teor da emenda, e ele disse: “Deputado, precisamos muito aprovar isso”. E chega
aqui,  a própria base de governo vota contra. E aí  nós teremos,  pelo menos uma
demissão em massa, de 6, 7, 8 mil agentes penitenciários que estão completando
seis anos de contrato. Graças, eu diria,  talvez à impaciência, talvez à incoerência
inclusive, porque ora quer defender o trabalhador para postergar a designação, ora
não quer permitir que uma emenda seja aprovada. Por quê? Só porque o deputado é
da oposição? Será que foi por isso?
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Então, presidente, quero dizer que nós votamos contra o Projeto nº 5706. Como
bem disse aqui o deputado João Leite, ontem a matéria no  Estadão apresentava o
governador  Fernando  Pimentel  dizendo  que  Minas  Gerais  -  vou  concluir,  Sr.
Presidente  -  tinha  um rombo de R$2.160.000.000,00,  mas ao mesmo tempo cria
quatro secretarias, dezenas de cargos nas secretarias e impõe um déficit maior para
o Estado.  Ou seja,  se o  Estado está  quebrado,  para  que o  governo do PT está
criando mais despesas em Minas Gerais? É uma incoerência, portanto o nosso voto é
contrário.

A lei da qual eu estava falando, presidente, é de 4/6/2006. Então, agora em junho,
deputado  Durval  Ângelo,  os  agentes  penitenciários  serão  colocados  na  rua  se  o
governo não aprovar o nosso projeto.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.
Declarações de Voto

O deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto contrário.
O deputado  Durval  Ângelo  -  Primeiramente  eu  penso que os  fatos  se  impõem

diante de palavras e discursos. É só vê-los estampados nos órgãos de imprensa e
nas centenas de manifestações que recebi no meu gabinete favoráveis à votação de
ontem. Primeiro aspecto. A votação de ontem foi uma grande vitória, a primeira do
Parlamento, que soube dialogar e teve grandeza na busca de entendimento e, mais
do  que  isso,  autonomia  para  discutir  e  votar  o  projeto.  Se  fosse  no  passado,  a
Assembleia não iria discutir nada. Sabem por quê? Porque o Aécio Neves criou mais
de 200 leis delegadas em que nada de reforma administrativa era discutido aqui. A
Casa  era  calada  e  silenciada.  Temos  de  destacar  que  isso  é  uma  vitória  do
Parlamento. Fernando Pimentel é um democrata, mandou um projeto de lei sujeito à
apreciação deste Plenário. Isso mostra que hoje Minas Gerais não tem dono nem
imperador, mas um Parlamento livre e soberano, que vota e discute mesmo questão
impopular.  Parabéns,  governador  Fernando  Pimentel,  que  sepultou,  em  Minas,  o
autoritarismo desses anos todos, em que um ditador achava que podia mandar no
Estado. Por isso tivemos grandeza aqui para o entendimento. Isso deu liberdade ao
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Parlamento para que modificasse, para que houvessem votos a favor e contrários, e
que pudêssemos estar aqui discutindo. No passado, 200 leis delegadas silenciaram,
calaram a democracia do Parlamento. Hoje não.  Hoje Minas é outra:  a Minas da
democracia, a Minas da participação. Penso que, se não falarmos sobre esse fato, as
pedras  gritarão,  as  paredes  desta  Casa gritarão:  “Agora  há  democracia.  Agora  o
Parlamento debate”.  A lei  delegada era publicada no  Minas Gerais e a gente não
discutia nada. A lei delegada eram dois, três técnicos no gabinete de ar-refrigerado
dizendo como tinha de ser a sociedade. Segundo aspecto. O dia de hoje mostrou
alegria. Votamos a favor da agricultura familiar, de uma política estadual de reforma
agrária, das comunidades tradicionais, dos servidores públicos, com a Secretaria de
Recursos Humanos; dos direitos humanos, com a Secretaria dos Direitos Humanos; e
da participação popular, com a Secretaria de Participação Popular. Contra os fatos,
não adiantam palavras. Essa é a verdade. Mais do que isso, terceiro aspecto. As
manchetes  dos  jornais  destacaram  que  59  mil  servidores  terão  seus  contratos
prorrogados  e  não  serão  demitidos.  Houve  5  votos  contrários,  mas  isso  é  a
democracia. Se isso fosse feito por lei delegada, não iríamos debater, discutir. Então
acho que hoje essa redação final consagra força à Secretaria de Esportes; também
foi um compromisso com o setor de esportes, assim como à Secretaria de Turismo,
que tinha sido extinta, e foi um compromisso com o turismo. Agora, gente, a vitória
maior é a do Parlamento. Por isso estamos aqui debatendo, Sargento Rodrigues. No
passado, aqui era o silêncio e não estaríamos falando sobre reforma administrativa,
porque  o  chefe  iria  dizer  como  teria  de  ser  feito  e  não  haveria  democracia  na
discussão. Então o Parlamento ganha, o Parlamento cresce, não é aquele silêncio da
sepultura.  Não vi  ninguém falando: “O deputado diz de tantas leis  delegadas que
tinham,  então  porque  eles  não  tomaram,  por  lei  delegada,  essas  medidas  como
também a relativa aos agentes penitenciários?”. Ora, porque nunca se interessaram
por  que a lei  delegada fosse para beneficiar,  mas, sim, sempre para prejudicar o
povo.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  nas  palavras  do  líder  do  governo,
deputado  Durval  Ângelo,  fica  uma  interrogação,  e  desta  eu  quero  fazer
questionamento e dar minha opinião. O deputado Durval Ângelo afirma que a emenda
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proposta pelo relator dá a possibilidade e a continuidade do trabalho dos atingidos
pela Lei nº 100. V. Exa. veja bem que essa foi a afirmação do líder do governo. Essa
emenda está a serviço do governo e contra os servidores da Lei nº 100. Mas por que
essa emenda é boa para o governo e ruim, péssima para os servidores da Lei nº
100? O governo e seus companheiros tomaram conhecimento de que, a partir de 1º
de abril, se não for feito algo de valor, algo de bom, de durável, os servidores da Lei
nº 100 não poderão continuar trabalhando no Estado. Apresentamos uma proposta de
emenda  à  Constituição  -  não  é  uma lei,  é  uma PEC  -  que  dá  uma vida  digna,
responsável  e  garante  todos  os  direitos  aos  servidores  da  Lei  nº  100.  Em
contrapartida, o governo, sabendo que não haveria início das aulas se não contasse
com o apoio dos servidores da Lei nº 100, faz uma emenda para sepultá-los, para
matá-los  em dezembro deste  ano.  Ou seja,  o  governo suga as  últimas gotas de
sangue desses servidores em benefício próprio, mas, do outro lado, ele define a data
de  quando  irá  sepultar  os  servidores  da  Lei  nº  100.  Veja  bem,  presidente  Hely
Tarqüínio, o governo poderia ter submetido à apreciação aqui na Casa uma PEC, que
seria a garantia para esses servidores, de vida longa, de aposentadoria, de garantias
dos seus direitos trabalhistas. Mas, ao contrário, sabendo que as aulas nas escolas
públicas  não  teriam  como  ser  ministradas  sem  o  apoio,  o  trabalho,  o  auxílio,  a
compreensão dos atingidos pela Lei nº 100, cria um factoide. Pergunto a V. Exa.:
pode um deputado criar uma lei que garanta emprego temporário e não podem os
deputados - mais de 25 - criar uma lei que garanta a estabilidade do trabalho? Um só
pode. Mas ficou claro para todos nós porque um só pode e porque um foi escolhido.
Semana passada, líder Durval Ângelo, essas galerias estavam cheias de um lado e
de outro, repletas de servidores atingidos pela Lei nº 100, e, quando foi dito aqui por
alguém: “Olha, vamos apresentar uma emenda que vai garantir vocês até dezembro”,
foi  uma vaia,  uma indignação, uma manifestação de tristeza, de repúdio de todos
aqueles que aqui estavam. Mas hoje não vejo aqui nas galerias ninguém da Lei nº
100. Não vejo de um lado nem de outro. Mesmo assim, quero dizer às galerias hoje
vazias, acima de tudo para a minha consciência e para o meu coração: não traímos
vocês, não jogamos vocês no abismo, não empurramos vocês. Em 31 de dezembro:
morte definida por lei, sepultamento dos direitos trabalhistas. Não contribuí com essa
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decisão.  Embora  as  galerias  hoje  estejam  vazias,  aqui  não  receberão  aplausos,
vaias, mas saibam que a traição não partiu deste parlamentar. Deputado Gustavo
Valadares,  essa  emenda  está  com  uma minoria  a  favor  do  governo,  porque  vai
permitir que as escolas do Estado de Minas Gerais e as Apaes não perturbem, não
paralisem seus trabalhos por cinco ou seis meses. Acabou-se o ano letivo, acabou-se
a vida desses servidores. Encerrando minhas palavras, queria dizer que verdade e
coerência devem caminhar juntas. Talvez fossem amigas da independência. Talvez as
palavras  “verdade”  e  “coerência”  pudessem  ser  amigas  da  independência.  Mas,
quando  a  independência  quer  caminhar  com  a  verdade  e  com  a  coerência,
estabelece um diálogo, uma conversa, uma decisão conjunta, o que não vimos até a
presente  data.  Lamento,  mas  o  sepultamento  dos  servidores  da  Lei  nº  100 está
marcado para 31 de dezembro do corrente ano.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade  dos  líderes  com  assento  nesta  Casa  acordam  seja  recebido,  para
apreciação em Plenário, o Requerimento Ordinário nº 652/2015, que solicita seja o
Projeto de Lei nº 5.497/2014, do governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do orçamento  fiscal  do Estado de Minas Gerais  e do orçamento de
investimento  das  empresas  controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2015,
devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira para emissão de novo parecer no
prazo de até vinte dias contados do seu recebimento pela referida comissão, tendo
em vista a alteração de pressupostos macroeconômicos que justificam a revisão do
parecer elaborado pela Comissão de Fiscalização Financeira.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2015.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 11 de março de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Votação de Requerimentos
O presidente - Requerimento Ordinário nº 652/2015, da Comissão de Fiscalização

Financeira, que solicita seja o Projeto de Lei nº 5.497/2014, do governador do Estado,
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que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas
Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o
exercício de 2015, devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira para emissão de
novo parecer no prazo de até vinte dias contados do seu recebimento pela referida
comissão,  tendo  em  vista  a  alteração  de  pressupostos  macroeconômicos  que
justificam a revisão do parecer elaborado pela Comissão de Fiscalização Financeira.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento Ordinário nº 416/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita ao
Ministério Público do Trabalho e Emprego que encaminhe à Comissão do Trabalho as
análises de acidentes fatais em Minas Gerais, realizadas nos últimos cinco anos. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Declarações de Voto
O deputado Sargento Rodrigues - Agradeço. Primeiro, aqui, é o deputado Sargento

Rodrigues, conforme falou o presidente. Presidente, eu gostaria inclusive de solicitar
a V. Exa., como presidente em exercício, que pedisse à Comissão de Administração
Pública  celeridade  no  requerimento  que  aprovamos  ontem,  solicitando
esclarecimentos sobre os salários dos ilustres conselheiros do Tribunal de Contas -
salários  da  ordem  de  R$162.000,00.  Estamos  pedindo  esclarecimentos  e,
obviamente, atuação do Ministério Público, da Promotoria de Defesa do Patrimônio
Público.  Solicito  a V.  Exa.  que peça celeridade,  para que esse requerimento seja
votado em Plenário.  Quanto  à  minha declaração de voto,  presidente,  gostaria  de
dizer, primeiro, que votei contra o projeto da reforma administrativa - Projeto de Lei nº
5.706  -,  encaminhado  pelo  governador  Fernando  Pimentel,  do  PT.  Inclusive,
presidente,  esse  projeto,  diferentemente  -  falo  assim  porque  não  podemos  usar
alguns adjetivos - do que disse, a princípio, o deputado Durval Ângelo, que não traria
despesas; posteriormente, na votação da emenda, ele admitiu o contrário. Dizer que
o projeto não tem impacto financeiro? Obviamente tem impacto financeiro. Primeiro
diz que não tem, depois diz que tem. Obviamente tem impacto financeiro. O que nos
preocupa  é  quando  o  governador  dá  uma  declaração  ao  jornal  Estadão  -  está
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publicado no jornal de hoje e, ontem, foi publicado no Estadão OnLine -, dizendo que
o governo passado deixou um déficit  de  R$2.160.000.000,00 no Estado,  e que o
Estado está quebrado. Se o Estado está quebrado, como dizem, aqui, os deputados
Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  como o  Aécio  o  quebrou?  Esta  é  a  tônica  do
deputado Rogério Correia, deputado Antônio Jorge: “O Aécio quebrou o Estado”. Aí
vem o governo do PT e cria quatro secretarias e dezenas e mais dezenas de cargos,
com vencimentos poupudos, inclusive dito, aqui, pelo deputado João Leite, melhores
até que o salário do próprio governador.  Então o Estado não está quebrado. Tem
alguma coisa errada aí. A não ser que realmente esteja quebrado o discurso, porque,
na hora de o PT apadrinhar e colocar os seus indicados no Estado, aí aparece o
dinheiro e os cargos para os quais ele destina as pessoas. Portanto, presidente, há
uma contradição, porque vemos que os líderes do PT ora falam uma coisa, ora, outra.
Se o Estado está quebrado, então não gastem mais o dinheiro do povo. Têm de ser
austeros, tem de ver quais são as prioridades. Faço um apelo, Rogério. V. Exa. falou
sobre  isso,  aqui,  no  ano  passado,  repetiu  várias  vezes.  O  projeto  dos  agentes
penitenciários, que vai ajudar o próprio governo de V. Exa. a enfrentar o problema,
agora tem data. O prazo máximo para alterarmos a Lei nº 18.185 é 4 de junho, e,
obviamente, vai permitir que os agentes penitenciários e socioeducativos possam ser
contratados até a realização do concurso, deputado Durval Ângelo, líder do governo.
Quando entreguei a sugestão ao secretário Bernardo Santana, ele concordou e disse:
“Eu preciso da aprovação desse texto, deputado”. Tivemos essa oportunidade ontem,
mas infelizmente,  V.  Exa.,  como líder  do governo,  e o deputado Rogério  Correia,
como líder  do  bloco,  lideraram  a  base  de  governo  para  votar  contra  a  emenda.
Votaram contra os agentes. Mas ainda dá tempo, porque ainda não expirou o prazo
para a Lei nº 18.185, que vai até 4 de junho. Quem sabe, assim, deputado Rogério
Correia,  V.  Exa.,  como disse  agora  há  pouco,  na  frente  dos  deputados  Gustavo
Valadares,  Dilzon  Melo,  Felipe  Attiê  e  Gil  Pereira,  poderia  dizer  assim:  “Não,
realmente, Sargento Rodrigues, a sugestão do seu projeto é boa, ajuda o governo,
então vamos ajudar a aprovar o seu projeto”. Quem sabe, assim, V. Exa. tenha um
pouco  mais,  diria,  de  consciência,  até  como  legislador,  e  ajudaria  o  seu  próprio
governo. O fato de a iniciativa ser de um deputado da oposição, não significa que V.
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Exa. não possa aprovar uma matéria; porque a sugestão é boa, vai ajudar e facilitar a
vida do governo de V. Exa. Mas votaram contra. Por que votaram contra? Porque o
projeto tratava de despesas. Realmente, presidente, fizemos o melhor com a posição
que adotamos. Infelizmente, as matérias dos arts. 73 e 74, expostas pelo relator, na
verdade,  não  trariam  nenhuma  novidade.  Designação  o  próprio  governo  poderia
fazer, sem a aprovação de qualquer emenda no parecer.

O deputado Rogério Correia - Presidente, agora, o bloco da oposição deveria ter
outro  nome:  Bloco  Ódio  e  Ressentimento.  É  impressionante  o  ódio  ao  PT  e  o
ressentimento pela derrota. Não se admite, de jeito nenhum, que estamos fazendo
uma transição. O governador Fernando Pimentel mandou uma reforma administrativa,
deputado Durval Ângelo, sem lei delegada. Foram mais de 200 leis delegadas. Pela
primeira vez,  discutimos, às claras,  o que seria mudado.  Com isso, o governador
adaptou  o  secretariado  ao  seu  programa  de  governo,  vitorioso  nas  eleições.
Secretarias  fundamentais  foram criadas:  Direitos  Humanos  e Cidadania,  porque o
governo passado não tinha, no social, a sua prioridade, e, sim, no Choque de Gestão;
Recursos  Humanos,  para  tratar  bem  os  servidores  públicos,  porque  estavam
maltratados no maldito Choque de Gestão;  e a Secretaria  de Agricultura Familiar,
para dar aos agricultores familiares uma secretaria merecida. Tudo isso feito através
de leis aprovadas às claras nesta Casa, nada de lei delegada ou cheque em branco.
Isso já é um avanço do Poder Legislativo, mas é claro que ele precisava adaptar o
seu  secretariado  ao  seu  programa  de  governo.  Às  vezes,  o  ressentimento  não
reconhece isto: “Perdemos a eleição, vamos tentar não deixar que governem”. É uma
hipótese.  Acho ruim a oposição trabalhar  assim. Agora  estou ouvindo falarem em
impeachment da Dilma. É não admitir  realmente a derrota eleitoral.  Então,  vamos
tentar impeachment, algum golpe, porque já foram três derrotas consecutivas. Como
dizem que Lula vem em 2018, eles ficam desesperados. Aliás, foram quatro. Cinco,
penta eles não irão aguentar. Então é ódio ao PT e ressentimento da derrota. Na
verdade, não houve gasto, e isso ficou claro. O que houve a mais foi o fato de que o
governo  retirou  os  cargos  de  recrutamento  amplo  da  administração  indireta,  em
número 64,  e zerou  a reforma administrativa.  Por  que não houve gasto  a  mais?
Porque retiramos algumas questões que achávamos secundárias.  Por  exemplo:  o
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escritório  do  governador  no  Rio.  Podia  ser  bom  para  Aécio  Neves,  mas  para  o
Pimentel não é necessário. O escritório em São Paulo pode ser bom para o Aécio
fazer visitas ao Alckmim, mas não era nem será necessário para Pimentel. Escritórios
estratégicos das estratégicas diferenças estratégicas da estratégia do governo para
colocar  tucano em 4.500,  através  de lei  delegada.  Não,  não precisamos  mais  da
estratégia estratégica do escritório tucano. Cortamos. Isso zerou o déficit da reforma,
mas, ao mesmo tempo, deixou - repito -  pelo menos três secretarias importantes.
Além disso, ontem demos solução, mesmo que temporária, à Lei nº 100, e eles fazem
demagogia, fingindo que vão efetivar sem concurso público, sabendo que o Supremo
já  deu  bomba  nisso.  Como  resolvemos,  eles  votaram  contra  as  professoras.  A
repercussão foi positiva em toda a imprensa. Até a imprensa, que, muitas vezes, faz
críticas ao PT, elogiou: “Boa solução. As professoras não serão demitidas no meio do
ano”. O deputado Gustavo Valadares, que vai falar depois de mim, disse: “Isso só
resolveu o problema do Pimentel,  porque senão as escolas ficarão sem aula e os
alunos sem professores”. Isso é problema só do Pimentel? Para eles e para o Bloco
Ressentimento e Ódio quanto pior melhor. Deixem as escolas sem aula. Deixem os
professores serem mandados embora. A culpa é do PT. A cabeça de quem tem ódio e
ressentimento funciona dessa forma, não funciona pensando no Estado. Ela funciona
no sentido de perseguir, de não admitir. Sabe aquele ódio que vai corroendo a pessoa
por dentro e faz com que, em vez de pensar, ela aja com o fígado e o ódio? Isso leva
a pessoa a agir erradamente. Então, ontem votaram contra os professores. Sabem o
que aconteceria se essa emenda não fosse aprovada? Todos seriam demitidos e teria
que  se  abrir  uma  nova  designação.  Sabem  qual  é  o  critério  para  designação,
presidente?  Para  designar,  o  primeiro  critério  é  a  ordem  dos  professores  que
passarem  em  concurso.  Então,  os  professores  da  Lei  nº  100  não  teriam  como
continuar neste ano e seriam mandatos embora. Mas, para o Ressentimento e Ódio,
que é o bloco da oposição, isso estaria ótimo, porque os alunos ficariam sem aula,
seria criado o caos, e eles tentariam jogar a culpa no PT. Para eles, isso é suficiente.
Para nós, precisamos resolver. Foi uma solução que, se não é espetacular, porque
não podemos efetivar sem concurso público, a não ser na demagogia... Eu vou até
esperar  a decisão do Supremo para dar  o relatório  da PEC nº 3.  Se o Supremo
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confirmar que as coisas realmente são inconstitucionais, a PEC estará morta, e a boa
intenção ou demagogia deles cairá por terra. Obrigado.

O deputado Gustavo Valadares - Presidente, foi interessante ter falado depois do
deputado Rogério Correia, não apenas pela questão de educação de ceder a vez
primeiramente aos mais velhos, como também porque tenho a oportunidade de me
contrapor aos argumentos usados por ele. Antes, quero trazer uma notícia àqueles
que não estavam, como eu não estava, na internet ou ouvindo o rádio por agora. Saiu
uma pesquisa, hoje, de aprovação do governo Dilma, que está com impressionantes
7% de aprovação. Acho isso impressionante, porque imaginei que fossem 2%. Ela
está até muito bem em contraposição ao que eu achava. Quero apenas passar essa
informação aos nobres pares. Respondendo ao deputado Rogério Correia e fazendo
a minha declaração de voto, afirmo que o PSDB fez o choque de gestão - isso é
verdade -, e o PT faz o choque de energia. Enquanto o PSDB gasta menos e enxuga
a máquina pública para gastar mais com o cidadão, o PT faz o choque da energia. O
que é esse choque? A energia será aumentada em 50%. A Cemig dará um aumento
de 50%. Já aumentou em 28% e aumentará pelo menos mais 12% nos próximos 15,
20  dias.  O  reajuste  da  energia  chegará  a  50%  no  Estado,  para  o  consumidor
residencial. Como se não bastasse, aumentam a farra de cargos no Estado, o que
também é pago  com o  nosso dinheiro.  Aumentam de 17 para  21  as  secretarias.
Dentro dessas 4 novas secretarias, criam mais 10 subsecretarias. Dentro dessas 10
subsecretarias, criam cargos de assessor jurídico, de assessor de comunicação, de
assessor de imprensa, de assessor setorial, de assessor de tudo mais. São mais de
40 superintendências.  Essa é realmente a diferença.  O deputado Rogério Correia
nesse ponto tem razão. Tivemos dois choques, um foi o choque de gestão do nosso
governo, aprovado pela grande maioria da população mineira. Perdemos as eleições?
Perdemos as eleições. Agora, eleição não quer dizer desaprovação do governo. Uma
coisa é a eleição, na qual se colocam os candidatos, e a população escolhe o melhor
dentre aqueles candidatos. O candidato do governo perder as eleições não significa
que o governo está desaprovado.  Já vimos casos de prefeitos, companheiros que
saíram com aprovação, mas que não conseguiram fazer seu sucessor. Isso faz parte
do jogo político. Perdemos as eleições, mas há essa diferença. O PSDB faz o choque
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de gestão, diminui o dinheiro com a máquina pública e gasta mais com o cidadão.
Temos  o  ProMG,  o  ProAcesso,  o  Pro-Hosp,  dinheiro  para  segurança,  tudo  sem
receber um centavo que seja do governo federal. Há celular em todas as cidades do
Estado,  chegando  agora  a  90% dos  distritos.  Tudo  isso  foi  fruto  do  trabalho  do
choque de gestão. O governo do PT faz o quê? O choque de energia, com aumento
de 50%. Eles podem dizer que a culpa do aumento da energia não é da Cemig nem
do governo do PT. Da Cemig até concordo, porque, se não houver reajuste nesse
tempo de crise energética, a Cemig quebrará. Nenhum de nós quer que aconteça à
Cemig o que está acontecendo com a Petrobras. Mas o governo do Estado pode, a
qualquer tempo, reduzir aquilo que, deputado João Leite, como disse o Sr. Pimentel -
Pimentel da Dilma, Fernando Pimentel do PT -, é a maior alíquota de ICMS cobrada
sobre a energia elétrica do Brasil. Quando estivermos no governo, vamos baixá-la,
vamos  cobrar  menos.  Eram  30%.  A  deputada  Marília,  minha  amiga  e  colega,
retornou. Estávamos com saudades da Marília Campos, que fez um belo trabalho em
Contagem. A deputada Marília Campos fala para darmos tempo ao tempo, mas a
população não aguenta esperar, porque o reajuste da energia já chutou a porta da
casa do cidadão, já escancarou a porta e já entrou lá  para dentro. Não há como
esperarmos, deputada Marília Campos, para que isso seja feito lá na frente. Já vou
terminar, tenho 50 segundos. Não é a Lei nº 100, por exemplo, que trará o caos à
educação,  deputado Rogério Correia.  Sabe o que trará o caos à educação? Nos
próximos  seis  meses,  quando  o  governo  não  conseguir  responder  aos  anseios
daqueles  que  esperavam  do  PT  o  pagamento  do  teto,  sem  o  subsídio,  sem  os
benefícios nele incluídos, veremos o caos, deputado Rogério Correia. Quero ver de
que lado do palanque estará V. Exa.: se ao nosso lado ou ao lado do governo. V. Exa.
ficará dividido quando o caos da educação chegar. Mas deixarei essa discussão mais
para frente. Além do choque de energia, presidente - só para ficar claro, não é à toa
que  ela  tem  quase  7%  de  aprovação  no  País  -,  temos  também  o  choque  do
combustível. Nunca pagamos tão caro pela gasolina e pelo álcool. Muito obrigado,
presidente.

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



1128
____________________________________________________________________________

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Declarações de Voto

O deputado Felipe Attiê  -  Sr.  Presidente, vou fazer declaração de voto e depois
falarei sobre o requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Quero dizer aos senhores deputados que realmente há um modelo muito conceitual
de gestão pública. O Partido dos Trabalhadores, até por sua origem em movimentos
populares, não tem muito apreço pelas coisas técnicas e, por vir dos meios populares
às vezes, pensa em não dar valor àquilo que é gestão, confundindo gestão e firmeza
com  autoritarismo.  Ter  meta,  plano,  objetivo,  cobrança  e  produtividade  é  coisa
burguesa. Determinados setores do PT dizem isso. É coisa chata, é coisa reacionária,
é autoritarismo. Eles  confundem as coisas. O ato de administrar  é de autoridade,
mas,  para  você  administrar,  é  preciso  ter  um  rumo,  um  norte.  Essa  reforma
administrativa do Pimentel não é uma reforma administrativa, porque, quando você
reforma algo, é preciso mudar pelo menos o visual e o acabamento, uma simples
maquiagem que seja. Reformar é ampliar pilares, é reconstruir um novo espaço. O
que se fez aqui foi inchar a máquina pública, porque os companheiros precisam dos
cargos. Essa foi a velha modalidade de D. João quando chegou ao Brasil. Ora, seus
conterrâneos  desembarcados,  fugidos  de  Napoleão  Bonaparte,  falaram:  “O  que
vamos fazer?”. Responderam-lhes: “Ocupem as casas e vamos bater carimbo”. Essa
é a origem, a herança da nossa tradição portuguesa. É isso que o Pimentel reproduz
dentro  da  lógica  de  política  brasileira,  principalmente  da  lógica  do  PT,  da
companheirada estar  aquinhoada dos  cargos  do governo.  Essa lógica é perversa
porque cria a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Aí, pergunto: vai ter dinheiro
para comprar semente? Vai ter dinheiro para comprar trator? Vai ter  dinheiro para
desapropriar fazendas para assentar o povo? Vai ter dinheiro para financiar a safra
dessas  pessoas  que  estão  lá,  depois  do  armazenamento?  Vai  ter  transporte,
escoamento  e  venda? Não vai,  Sr.  Presidente.  Gastam dinheiro  com a  atividade-
meio.  O  que  é  uma  atividade-meio  em  administração,  caros  amigos  do  PT?  As
secretarias.  A Secretaria  de  Reforma  Agrária  e  Desenvolvimento  é  o  que  vocês
chamam  por  aí  de  atividade-meio.  Qual  é  a  atividade-fim? O trator,  as  fazendas
desapropriadas,  o  povo  assentado,  as  casas  rurais,  a  produção  sendo  colhida,
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armazenada,  escoada e vendida.  Aí  não se tem mais dinheiro para arrumar esse
processo. Fica lá o secretário, e aqui se recebe a turma que vocês pagaram para vir
xingar  a oposição,  porque eles  são desse jeito,  têm um exército  de filiados.  Eles
tiveram  a  coragem  de  estar  aqui  ontem  em  pleno  sol.  Todo  o  mundo  estava
trabalhando,  e  a  turma  estava  aqui  para  xingar  qualquer  deputado.  Fernando
Pimental é bonito. (- Bate palmas.) Fenando Fernando Pimentel é feio. (- Vaia.) E com
claquete,  fica um lá em cima na ponta e outro lá  em baixo.  Tudo organizado, do
jeitinho que o PT gosta de fazer,  com claquete.  É  a velha revolução permanente
petista. Vamos ocupar as entidades, vamos ocupar os órgãos. Agora vão encher o
Estado de conselhos para ficar discutindo, discutindo. Propõem, propõem, mas não
têm dinheiro, não têm como fazer nada, não têm competência, não têm eficiência,
não têm planejamento, e tudo vai ficar dessa forma. Já conheço esse modo petista de
governar desde a época da Universidade Federal de Uberlândia, no DA e no DCE.
Acompanho vocês há muitos anos. Para cima de mim essa lereia não cola, como diz
um querido amigo nosso em Uberlândia. Então, na verdade, deputados, essa reforma
foi  um engodo,  aumentou os R$15.000.000,00. O pessoal  que está no governo é
inteligente, essa turma do Pimentel é esperta, porque pegou os cargos que seriam
extintos  em  30  de  março,  utilizou-os,  criou  cargos  de  recrutamento  amplo  para
colocar a companheirada. Já que os cargos existem e estão sendo pagos, o impacto
é zero hoje. Realmente, porque, se não fosse zero, isso precisaria constar em lei,
senão a despesa seria  nula  de pleno direito,  segundo a  Lei  nº  101/2000,  Lei  de
Responsabilidade Fiscal. Como esse impacto não existe, porque hoje os cargos são
criados, mas já seriam extintos há quatro anos, como previsto, no dia 30 de março, o
custo dessa reforma será de R$15.000.000,00 a partir de 1º de abril. Dizem: “Não,
mas isso é pouco, isso é para dar dinheiro aos pobres, para ajudar os coitados”. Vai
ajudar dando emprego aos cupinchas que ficam aqui mandando os outros baterem
palma.  Mas  não  há  dinheiro  para  desapropriar  terras,  assentar  o  povo,  escoar
produção, gastar com atividade-fim. Só teremos atividade-meio. O Estado ficará cheio
de secretarias, sem grana, sem nada. Apenas atenderá os companheiros, não terá
dinheiro  para investir  em serviços de ponta  para  o  povo,  que está esperando os
projetos.  Portanto  votei  contrariamente  ao  projeto  e  agradeço  a  bondade  dos
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deputados  por  terem  derrubado  o  conselhão  das  estatais,  que  seria  criado  por
decreto.  Agradeço  ainda  aos  vereadores  da  base  do  governo,  aos  vereadores
independentes  e  aos  vereadores  da  oposição.  Perdoem-me,  são  deputados.  Na
verdade, somos vereadores estaduais, vigiamos, vemos erros, fiscalizamos as leis.
Quando eu vinha aqui  me chamavam de deputado municipal.  Agora, chamarei  os
senhores  de  vereadores  estaduais.  Peço-lhe  mais  um  minutinho  para  concluir.
Agradeço  a  V.  Exa.,  Dr.  Hely,  grande  médico  do  Alto  Paranaíba,  a  paciência.
Poderíamos debater mais esse assunto, deputados. Não cairemos nesse engodo.
Estaremos aqui com uma sirene vigiando e fiscalizando, como fizemos a vida inteira
lá na Câmara Municipal  de Uberlândia.  Essa é a função do parlamentar.  Quando
estivermos no Executivo, faremos a atividade-fim funcionar. Aqui temos de fiscalizar
as atividades-meio, que são as secretarias, e ver se a atividade-fim chega ao povo
através de benefícios. Muito obrigado, presidente.

A deputada Marília  Campos - Serei mais breve, presidente. Quero apenas fazer
uma consideração sobre o debate que estamos travando de forma intensa desde
ontem e que continua hoje. Saudamos esse novo tempo. Isso só é possível porque a
realidade foi mudada este ano, com o novo governo. Fui deputada na época em que
o governador  Aécio Neves foi eleito.  Entrei  como deputada estadual,  como vários
parlamentares.  Na ocasião, não tivemos muita oportunidade de debater a reforma
administrativa porque enviaram uma lei delegada, que, de forma autoritária, implantou
mudanças na máquina estatal. Então o que ocorre aqui hoje, nesta Assembleia de
deputadas e deputados, faz parte do debate democrático, e acredito que a oposição
está trazendo grandes contribuições,  até porque mostra,  o tempo todo,  talvez um
sentimento que foi reprimido durante anos, pois foi  essa oposição que colocou os
salários  baixos  dos  servidores  públicos,  foi  essa  oposição  que  está  hoje  aqui  a
responsável  também  por  várias  questões  que  hoje  o  Pimentel  herda  e  que,
certamente, vamos resolver.  A questão, deputado Gustavo, é dar tempo ao tempo
sim. Então, por mais que tenhamos alguns problemas, não vou me contaminar com
esse pessimismo que toma conta de alguns deputados.  Conclamo a termos mais
esperança,  mais  fé  no  futuro.  Estou  confiante  de  que  o  governo  Pimentel,  Sr.
Presidente,  vai  saber  fazer  um  planejamento  combinando  uma  organização  da
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máquina  pública  e  implantando  políticas  sociais.  Certamente  essa  pequena
reorganização  administrativa  que  fizemos  e  aprovamos  nesta  Casa,  na  noite  de
ontem,  é  apenas  uma  contribuição  inicial  para  adequar  a  máquina  pública  às
necessidades do governo do Estado no sentido de implementar as novas políticas.
Votei nessa reorganização administrativa, aguardando ainda uma verdadeira reforma
administrativa  que coloque a máquina  do Estado a serviço  da  implementação de
políticas públicas de que o Estado sempre necessita. Muito obrigada.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Marília.  Você  foi  brilhante.  Em  pouco  tempo,
sintetizou  toda a  sua fala.  Obrigado.  Com a palavra,  para declaração de voto,  o
deputado Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Confesso que estava antes, ali,  ouvindo os
companheiros  e  cheguei  à  conclusão  de  que  não  poderia  deixar  de  falar  neste
momento, em função de o deputado Rogério Correia falar que o nosso bloco é o
bloco do ódio e do ressentimento. Confesso que não há, deputado Felipe Attiê, como
ter ódio do PT. Ódio por que, se temos tantos amigos no PT? Há gente boa no PT.
Aqui nesta Casa, aliás, há deputados pelos quais temos um respeito muito grande.
Em qualquer partido, há pessoas com as quais não simpatizamos e outras com as
quais  simpatizamos.  Posso  dizer  que  tenho  muitos  amigos  no  PT.  Então  essa
expressão “ódio do PT” não existe. Mas, deputado Duarte Bechir, não temos ódio do
PT em função da quantidade de gente boa que há lá. No entanto confesso que estou
com ódio, sim, muito ódio pela forma como o PT tem tratado o povo brasileiro. Olha,
gente, sou de uma cidade pequena que sofreu quase 200 anos para ter uma rodovia
asfaltada. Já faz uns 15 anos que conseguimos o asfaltamento dessa rodovia. Só
para a petrolífera do Texas, em Pasadena, a Petrobras pagou ali o equivalente a mais
de 1 bilhão de dólares. Se hoje o dólar está a três e pouco, então o valor já passa de
3 bilhões. Isso para uma empresa que não valia quase nada. Se fosse viável, sadia, o
americano não venderia. Começa então por aí. Assim, podemos falar que só ali já
passam de 2 bilhões de desvios, de uso errado do dinheiro do brasileiro. Então temos
de ficar  com ódio sim,  porque,  com esses R$2.000.000.000,00 que investiram só
nessa petrolífera,  daria  para fazer  mais  de 1.000km de rodovias  para ligar  várias
cidades a outras.  São rodovias  que tanto  as  pessoas clamam para  serem feitas,
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como Candeias a Camacho, Jacuí a Fortaleza de Minas, Nova Resende a Conceição
da Aparecida, Muzambinho a Caconde. Poderiam resolver o problema de mil rodovias
só com esse dinheiro. Ontem, eu estava em Nova Serrana, num evento de calçados,
e ouvia pelo rádio a CPI da Petrobras. Deputado Wander, só o tal do Barusco, que
não  era  da  alta  cúpula,  era  intermediário,  gerente,  propõe  devolver
US$100.000.000,00.  Como não  ficar  com  ódio  de  uma gestão  dessa,  com  tanta
criança  que  não  tem  creche  para  ir,  com  tanta  gente  na  fila  do  SUS  que  não
consegue fazer cirurgia? Quantas e quantas famílias estão desempregadas? Quantas
e quantas famílias estão perdendo seu emprego atualmente em virtude da corrupção
da  Petrobras?  É  para  ter  ódio,  sim.  É  ódio,  sim,  porque,  só  com  o  desvio  da
Petrobras... Não vamos falar em BNDES, porque o negócio é muito pior, não vamos
falar de Eletrobras, porque também é muito pior, não vamos falar de uma série de
fundos,  porque  a  coisa  é  muito  feia.  Gente,  daria  para  ter  sanado,  saneado  o
problema deste país. Presidente, quero dizer que estamos com ódio, sim, da forma
com que o PT tem feito a gestão do dinheiro público. Para encerrar, quero dizer que a
presidenta Dilma exagerou nos gastos, na incompetência, tanto é que as pesquisas
mostram que sua popularidade está abaixo de 10%. Agora, com a faca no pescoço,
quer buscar uma forma de equilibrar seu orçamento, mas não corta um ministério.
Não corta um ministério,  mas aumenta impostos. Corta direitos dos trabalhadores,
aumenta energia, aumenta despesa para todo lado, mas não corta na carne. O gestor
público sério, competente, correto, começa cortando dentro de casa os problemas,
mas não é isso o que tem acontecido. Sr. Presidente, sinto ódio da forma com que o
PT está administrando este país. Ódio de partidos não tenho, porque há muita gente
séria, pelas quais tenho respeito e carinho. Muito obrigado.

O  deputado  Wander  Borges  -  Sr.  Presidente,  agradeço  penhoradamente  a
deferência. Quero voltar a um discurso que fizemos no ano passado, explicitamente
no  primeiro  semestre,  deputado  Antônio  Jorge.  Dissemos  na  época  que  o  Brasil
precisava  ter  humildade,  que  o  povo  e  os  políticos  brasileiros  precisavam  ter
humildade para reconhecer que o País tinha errado, que o Brasil estava no caminho
errado. Há um conjunto de fatores que envolvem esse encaminhamento. Acho que o
ser humano, deputado Hely Tarqüínio, terá que se reinventar para a busca de novos



1133
____________________________________________________________________________

valores, de novos princípios básicos, porque o que estamos vendo hoje neste país,
infelizmente, é um salve-se quem puder. E quem tem condições de reorganizar isso é
a  sociedade.  As  instituições  estão  falidas.  Por  quê?  A partir  da  organização  da
concentração de recursos financeiros na máquina da estrutura federal. Isso estamos
vendo agora.  As prefeituras estão em situação de penúria,  o setor  produtivo  está
começando a fazer demissões, o desespero está tomando conta dos lares brasileiros,
a insegurança e a violência estão ascendendo cada dia mais. E estamos aqui, como
se  não  fosse  conosco.  Parece  que  estamos  vivendo  em  outro  mundo.  Vamos  e
voltamos para nossas casas como se tudo fosse um céu de brigadeiro. Na sexta-feira
teremos  uma  manifestação  e  domingo,  outra.  Temos  de  respeitar  essas
manifestações,  sobretudo a de domingo,  que está sendo convocada pelo cidadão
comum, que vê o preço do chuchu chegar a quase R$10,00, que vê medicamentos
de 100mg custando R$1.670,00, que vê o preço da carne passando de R$20,00 o
quilo. Enfim, aonde iremos parar? Não chegou ainda. Todo dia tem um problema. As
televisões mostram: roubaram, mataram, deram tiro,  as  cadeias  estão apinhadas.
Parece que faltam nesta nação líderes verdadeiros  que usem da verdade com a
sociedade  para  construir  um  mundo  melhor.  Não  se  constroem  caminhos  com
inverdades. Precisamos de reorganizar alguns princípios básicos. É urgente que se
faça a reorganização do pacto federativo brasileiro, precisamos colocar mais recursos
nas prefeituras, precisamos atender o cidadão com mais carinho, precisamos acolher
as pessoas com mais amor ao próximo. As pessoas estão carentes de acolhimento,
de bons princípios. Acho que a política pode fazer muito por isso, mas usando da
veracidade dos fatos, levando à sociedade o que ela quer. Precisamos enfrentar isso
de  peito  aberto  para,  num  futuro  bem  próximo,  olharmos  para  traz  e  dizermos:
cumprimos  nossa  obrigação,  fizemos  o  que  podíamos  e  o  que  estava  ao  nosso
alcance. Dr. Hely, o senhor, que é um médico humanista, sabe que é inadmissível o
sofrimento daquele que hoje não tem dinheiro para colocar dentro da sua casa para
suprir as necessidades básicas. E assim sucessivamente. O tempo é de apenas 5
minutos, e ele está se encerrando. Quero agradecer e dizer aos senhores deputados
e deputadas que iremos fazer aqui uma audiência pública para discutir os destinos
das  obras  da  BR-381.  As  informações  que  temos  são  de  que  as  famílias  serão
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desalojadas das suas casas, recebendo uma indenização da ordem de R$40.000,00.
Só  no Bom Destino,  ao  longo da rodovia,  o  lote  custa  R$80.000,00,  e  lote  mais
retirado, sem água, sem energia, sem luz, sem rua, sem esgoto, sem infraestrutura. E
o lote custa algo em torno de R$35.000,00 a R$40.000,00.

O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao deputado Felipe Attiê. A presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê - Agradeço a V. Exa, presidente Hely,  que tão bem tem
presidido  nossos  trabalhos,  enquanto  nosso  presidente  está  ocupado  com  as
questões administrativas desta Casa e colocando seu governo em ordem. O senhor
tem feito esse papel importante e muito colaborativo para Minas Gerais, presidindo
nossas sessões como 1º-vice-presidente. Quero parabenizá-lo.

Também quero dizer  que estamos um pouco preocupados com o orçamento do
Estado. Hoje aprovamos um requerimento, do qual fiz a proposta - embora o Tiago
Ulisses o tenha apresentado -, em que alardeei essa solução na Casa. Nunca me
preocupo  em  ser  autor  de  nada,  pois  no  Parlamento  isso  não  existe,  somos
pregadores de ideias que têm de ser votadas e aprovadas por todos os colegas. Foi
aprovado na comissão e conduzido pelo nobre colega Tiago Ulisses um requerimento
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  da qual sou um simples
membro titular, para que pudéssemos reabrir o prazo para a apresentação de novas
emendas no orçamento. Isso é o que vejo que é possível.

Sr. Presidente, o art. 159 da Constituição do Estado diz que deveria haver uma lei
complementar para regular o Plano Plurianual, a LDO. Esse mesmo artigo é cópia da
Constituição  Federal.  Há  30  anos  tramita  uma  lei  no  Congresso  que  permite  a
regulamentação do orçamento, do Plano Plurianual e da LDO e não é votada. Nossa
lei orçamentária é de 1964. O Brasil avançou muito, a contabilidade pública evoluiu e
nós precisamos sair de uma mera contabilidade de registros, que é o que a Lei de
Responsabilidade Fiscal faz, procurando fazer novos quadros, novos resumos, para
dar um critério de eficiência às contas públicas e mostrar a verdadeira radiografia do
Estado  quanto  às  suas  finanças,  já  que  elas  são  o  sangue  do  Estado.  Sem  os
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tributos, sem as finanças, sem a sua arrecadação, não existe Estado, não existem
políticas públicas, não existem programas e benefícios. A alma do Estado são os
tributos.

E nós temos então essa questão de que não temos até hoje no Brasil uma reforma
da Lei Orçamentária nº 4.320, de 1964, muito menos da tal lei complementar que no
nosso artigo é o 159, na Constituição é o cento e sessenta e poucos, que deveria ter
sido feita pelo Congresso e está tramitando há 30 anos. Mas na Assembleia nunca foi
feita  essa  lei  complementar,  nem  o  Executivo  enviou  nem os  deputados  fizeram,
regulamentando  essas  questões  orçamentárias.  Ficou  uma lacuna.  O  constituinte
colocou na Constituição Federal, o estadual replicou aqui, ficou em branco. Lá, há 30
anos, há um projeto tramitando, e aqui não se resolve nada. E nos deparamos com
esse processo.

Estou muito preocupado porque esta é uma Casa política. O PT ganhou as eleições
e resolveu impedir a votação do orçamento de Minas Gerais no ano passado para
mostrar  que  já  tinha  força.  Eu  até  disse  que  os  animais  costumam  urinar  para
demarcar  o seu território,  e  o PT,  que esteve por baixo do arreio a vida  inteira -
quantas candidaturas, desde a primeira em 1990 para governador, tentando -, enfim
chegou ao poder. Por quantos anos os nossos colegas foram minoria e dominados?
Para demarcar, resolveram, com aqueles que se atraem pelo poder facilmente, pelos
cargos, pelos benefícios, pela máquina, visam a sua sobrevivência política... Esses
deputados, embora fossem do governo anterior, começaram a fazer o jogo daqueles
que seriam os futuros mandatários. É o que se chama de expectativa de poder, que já
era do PT, e aqueles que são sempre governo - se hay gobierno, yo soy gobierno -,
que não entendem que a democracia precisa ter um contraponto, que a oposição é
algo importante nos regimes democráticos, de liberdade, já se bandearam junto com
o PT e impediram com o PMDB a aprovação do orçamento nesta Casa.

E Minas Gerais ficou sem orçamento, e começaram a dizer que havia pegadinha,
isso e aquilo,  um monte de coisas políticas. Orçamento é uma peça técnica. A lei
estabelece a receita e fixa a despesa. Na verdade, é uma previsão, nada mais do que
isso. Qual a previsão no Brasil de alguns dos 25 estados da Federação? Minas é o
único que não tem orçamento até agora. Isso é uma obrigação precípua desta Casa,
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é dever constitucional, é a finalidade máxima desta instituição aprovar o orçamento.
Qual estado tem o orçamento certo? Todos os governadores estão adequando os
orçamentos propostos com a LDO em junho do ano passado, com o orçamento em
setembro, adequando à realidade, contingenciando. Rio de Janeiro, São Paulo estão
cortando os orçamentos, estão adequando-os. E os orçamentos estão com a receita
estimada errada na lógica petista, ou seja, a previsão falhou, o PIB não vai crescer
3%, como o governo federal determinou.

Quem dá as previsões macroeconômicas para a elaboração de Minas é o governo
federal, e os 3% de crescimento mais os 5% de inflação já viraram vinagre. A inflação
está  chegando  a  8%,  já  estourou.  Como as  despesas  do  orçamento  e  a  receita
estarão certos? São previsões. Se as previsões não estão certas, cabe, na previsão
orçamentária...  Orçamento  é  uma  previsão,  é  uma  estimativa,  e  arrecadação
financeira,  administração  financeira  do  estado  é  uma  realidade.  Ela  vem,  é
administrada, e com isso existem os quadros trimestrais de despesas de orçamento,
em  que se  colocam os  limites  de  gastos  e  se acerta  o  que  foi  estimado  com  a
realidade.  A administração financeira do estado,  o fluxo de caixa,  a ordem de se
gastar é totalmente diferente da previsão orçamentária, que é um limite de gastos.
Quando se estima aquela despesa, limita-se. Pode-se mudar a despesa por crédito
especial,  crédito  suplementar,  créditos  adicionais;  pode-se  criar  um  crédito
extraordinário; pode-se fazer o que temos de fazer.

Agora, presidente, aprovamos um requerimento conforme o art. 75 do Regimento
Interno,  e  os  líderes  concordaram.  Reabriu-se  o  prazo  para  apresentação  de
emendas, e estamos ansiosos para ver o que o governo do Estado vai mandar. Não
há possibilidade de se fazer orçamento substitutivo; não há possibilidade de se mudar
a estimativa da receita porque será preciso mexer em todo o orçamento, na LDO,
mexer no Plano Plurianual. Já estamos em março, chegando em abril, e o Estado
está  sem  orçamento,  o  Poder  Judiciário  está  com  as  obras  paradas,  o  Poder
Executivo está com as obras paradas.

Na verdade, acho que estão usando isso para tomar pé do Estado e segurar as
despesas no zero, no talo, até em outros Poderes: pararam o fórum de Uberlândia,
pararam  os  hospitais  regionais,  pararam  tudo  com  essa  desculpa  de  não  ter
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orçamento. Mas foram eles que impediram a votação do orçamento. Então isso nos
preocupa,  porque  vai  gerando  uma  grande  letargia  na  administração  pública  e
piorando as condições, que já não são boas, do Estado de Minas Gerais

Precisamos resolver essa questão sem querer inventar a roda, sem querer rasgar
as  Constituições  Estadual  e  Federal  e  criar  leis  que  não  existem  para  fazer  um
orçamento substitutivo, estimar nova receita e fixar nova despesa. Nessa altura do
campeonato, o governador precisa preparar o orçamento de 2016; precisa esquecer-
se  do  passado  e  governar  com  esse orçamento,  aplicando  o  contingenciamento,
abrindo os créditos adicionais, suplementar e especial. Ele já tem 10% - o que é um
volume  muito  grande  de  movimentação  -  autorizados,  por  decreto,  para  serem
usados a bel-prazer, sem precisar encaminhar projetos específicos para a Assembleia
de Minas. Portanto espero que esse requerimento das lideranças, sobre o qual estou
comentando e que foi aprovado hoje, concordando em reabrir o prazo para o parecer
da Comissão Financeira e Orçamentária, não dê origem a um cavalo de batalhas.
Tudo bem, mas a área financeira é técnica, específica; ou seja, espero que possamos
votar  esse  orçamento  sem  fazer  um  cavalo  de  batalha,  e  o  mais  rapidamente
possível. Aliás, essa é uma oportunidade sine qua non para que os noviços na Casa,
como eu, possam apresentar emendas para contemplar suas bases e as legítimas
reivindicações  populares,  que nós,  representantes  do  povo,  temos  de contemplar
mesmo. Os novatos, que não tiveram essa oportunidade antes, a terão agora, o que é
ótimo, mas que se apresse essa votação e que o PT não invente moda, não invente a
roda novamente,  até porque a roda já existe:  a legislação é presa à Constituição
Federal.  O  que  esperamos  aqui  é  a  votação  e  o  encaminhamento,  o  mais
rapidamente possível, desse orçamento, com algumas emendas, algumas pequenas
modificações, e que, ao executá-lo, o governador, no segundo trimestre - pois já se foi
o  primeiro  trimestre  -,  abra  imediatamente  o  contingenciamento  e  o  código  de
despesa,  adequando  a  realidade  de  sua  arrecadação,  de  sua  administração
financeira, à realidade do Estado. Essa é a nossa expectativa.

Agradeço o tempo de liderança e devolvo a palavra ao presidente, dizendo que
estaremos empenhados para que Minas Gerais tenha orçamento o mais rapidamente
possível,  de modo que todos os poderes possam trabalhar  e a normalidade seja
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restabelecida neste estado, como é de direito do povo mineiro. Muito obrigado.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 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 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 26/2/2015
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Felipe Attiê, Fábio de Avelar, Roberto Andrade e Wander Borges, 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  Wander  Borges,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que a  reunião  se  destina  a  dar  posse  ao  vice-
presidente e em seguida declara empossado o deputado Felipe Attiê.  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Felipe Attiê - Roberto Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 2/2015

Comissão Especial
Relatório

O governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, por meio da Mensagem
nº 2/2015, publicada em 5/2/2015, no Diário do Legislativo, em cumprimento à alínea
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“d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome de Célio Dantas de
Brito para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG.

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

O currículo  enviado  registra  alta  qualificação  do indicado  para  desempenho do
cargo. Na arguição, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para
assumir a diretoria-geral da autarquia.

Conclusão
Opinamos pela aprovação da Indicação nº 2/2015, para que Célio Dantas de Brito

exerça o cargo de diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG.

Sala das Comissões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 12/3/2015
Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Arnaldo Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  409  a
487/2015 - Requerimentos nºs 244 a 251/2015 - Requerimentos Ordinários nºs 653 a
695/2015 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Defesa do
Consumidor e de Turismo e do deputado Agostinho Patrus Filho - Oradores Inscritos:
Discursos  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  dos  deputados  Léo  Portela,  João  Leite,
Antônio Jorge e Cristiano Silveira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  Ordem  -  Despacho  de
Requerimentos:  Requerimentos Ordinários nºs  653 a 691,  693 a 695 e 692/2015;
deferimento - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Anselmo José Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arlete

Magalhães - Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - 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 - Gustavo
Corrêa - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto -
João Leite -  João Magalhães -  Leandro Genaro - Léo Portela -  Marília Campos -
Missionário  Márcio  Santiago  -  Noraldino  Júnior  -  Paulo  Lamac  -  Ricardo  Faria  -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Tito Torres -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Duarte Bechir) - Às 14h13min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Cássio Soares,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura  da  ata da

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

O presidente -  Não havendo correspondência  a ser  lida,  a presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 409/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.118/2013)
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Raízes da Terra, com sede no

Município de Córrego Danta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Raízes da Terra,

com sede no Município de Córrego Danta.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  A Associação  Projeto  Raízes  da  Terra,  com  sede no  Município  de

Córrego  Danta,  é  uma entidade civil  sem fins  lucrativos.  Tem como finalidades a
proteção da família, da infância, da maternidade, da adolescência e da velhice e o
amparo da criança e do adolescente carentes.

A entidade está em pleno funcionamento e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas,  não remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Visto  que  a  entidade
desenvolve um trabalho de cunho social, torna-se justa sua declaração de utilidade
pública.
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Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 410/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.310/2012)

Declara de utilidade pública  a Fundação AVSI,  com sede no Município  de  Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  AVSI,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Fundação AVSI com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade: sensibilizar a opinião pública,
em particular  o  mundo estudantil,  universitário  e  do trabalho,  sobre os  problemas
relativos aos países em via de desenvolvimento e as zonas de ação e intervenção;
formar voluntários com a preparação adequada, tanto humana como profissional, que
cooperem para  o  crescimento  social  e  econômico das  populações residentes nas
zonas  de atuação;  promover  e  realizar  programas  de desenvolvimento  no  países
emergentes, tendentes a envolver todos os setores da vida econômica e social, com
o  emprego  de  voluntários  e  especialistas,  em  colaboração  com  as  populações
interessada e em harmonia com os planos de desenvolvimento social.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/1998.

Ante  o  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  deputados  à  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 411/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.107/2012)

Declara  de  utilidade  pública  a  Organização  Não  Governamental  Construindo  o
Futuro, com sede no Município de Lavras.

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

Construindo o Futuro, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: A Organização Não Governamental Construindo o Futuro, com sede

no Município de Lavras,  é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem entre suas
finalidades  precípuas  apoiar  e  desenvolver  ações  para  a  defesa,  elevação  e
manutenção  da  qualidade  de  vida  do  ser  humano,  através  das  atividades  de
educação profissional, lazer e acompanhamento familiar.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração
de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 412/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.153/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de Pedralina, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Pedralina é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o
bem-estar  dos  moradores  da  comunidade  através  de  ações  que  possam  captar
recursos materiais e humanos para proporcionar a proteção à saúde, à maternidade,
à infância e à velhice,  o combate à fome, à miséria e à pobreza e o incentivo a
atividades culturais e esportivas.

Tem  por  objetivo,  ainda,  conscientizar  cada  associado  de  seus  direitos  como
cidadão, além de conveniar-se a órgãos e instituições especializadas para realização
de cursos profissionalizantes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 413/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.092/2013)

Declara  de  utilidade  pública  o  CSM  -  Clube  dos  Servidores  Municipais  de
Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  CSM  -  Clube  dos  Servidores

Municipais de Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: O CSM - Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis -, com sede

no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas
finalidades  precípuas  a  prática  de  atividades  sociais,  recreativas,  culturais  e
esportivas, bem como a educação física de seus sócios.
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Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a declaração de sua
utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 414/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.288/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  e  Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Pintado, com sede no Município de Serranópolis de
Minas.

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

Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Pintado,  com  sede  no  Município  de
Serranópolis de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais  da

Fazenda Pintado, fundada em 18/3/2003, é uma entidade civil de fins sociais, sem
fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade,  entre  outras  desenvolver  atividades  de
proteção à saúde da família,  da maternidade, da infância e da velhice através de
custeio de consultas medicas; desenvolver habilidades e reabilitação dos moradores
com deficiência; promover atividades de orientação técnica e jurídica, qualificação e
treinamento  profissional;  desenvolver  atividades  de  assistência  social,  médica,
dentária,  técnica,  recreativa,  educacional,  esportiva  e  cultural;  e  assistir  o  menor
carente  através  de  cursos  profissionalizantes  e  oficinas  de  arte  e  distribuição  de
material escolar.
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Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 415/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.291/2011)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação de Moradores  do  Bairro  Cristo  Rei  -
AMCR -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Cristo Rei - AMCR -, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei - AMCR -, fundada em

5/4/2006,  é  uma entidade  civil,  de  fins  sociais,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por
finalidade, entre outras: promover campanhas de mobilização e esclarecimento da
opinião pública acerca dos direitos e deveres dos moradores e pessoas estabelecidas
no bairro; incentivar  atividades sociais,  culturais  e desportivas,  de maneira a criar
oportunidades  de  lazer,  intercâmbio  e  solidariedade;  encaminhar  aos  órgãos
competentes reclamações de moradores e pessoas estabelecidas no bairro quanto à
violação  de  seus  direitos,  acompanhando  o  desenvolvimento  de  seus  pleitos;  e
realizar cursos, conferências, seminários e mesas-redondas destinados à divulgação
de temas de interesse.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para apreciação desta Casa.
- 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 416/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.298/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
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Pindaiba do Meio, com sede na localidade de Pindaiba do Meio, no Município de São
Francisco.

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

Rurais  de  Pindaiba  do  Meio,  com  sede  na  localidade  de  Pindaiba  do  Meio,  no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pindaiba do Meio,

fundada em 28/10/2004, com sede na localidade de Pindaiba do Meio, no Município
de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos,
cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a  população  carente  da  região  tenha  sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 417/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.296/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Helena, com sede
no Município de São Francisco.

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

Helena, com sede na localidade de Corredor, Distrito de Santa Izabel de Minas, no
Município de São Francisco.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Helena, fundada em 10/11/1997,

com  sede  na  na  localidade  de  Corredor,  Distrito  de  Santa  Izabel  de  Minas,  no
Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha
sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 418/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.297/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de
Travessão do Morro, com sede no Município de São Francisco.

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

Rurais de Travessão do Morro, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação:  A Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Travessão  do

Morro,  fundada em 18/10/2004, com sede no Município de São Francisco, é uma
entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar
para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.
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Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 419/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.386/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Flor de Liz, com sede na
Comunidade do Corredor, Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco.

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

Liz, com sede na Comunidade do Corredor, Distrito de Santa Izabel, no Município de
São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Flor de Liz, fundada em 24/10/1998, com

sede na Comunidade do Corredor,  Distrito  de  Santa Izabel,  no  Município  de  São
Francisco é uma entidade civil,  de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua verdadeira
cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre
outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio
de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,
proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 420/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.160/2014)

Institui o dia 22 de setembro como o Dia sem Carros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica instituído o Dia sem Carros, que recairá anualmente no dia 22 de

setembro.
Art. 2º - São objetivos desta lei:
I - conscientizar o público, gerando instrumentos de informação e debate sobre a

questão da mobilidade urbana e soluções para os atuais problemas nesse domínio;
II - trabalhar o tema junto às escolas públicas estaduais;
III - encorajar o desenvolvimento de atitudes compatíveis com o desenvolvimento

sustentável e, em particular, com a proteção da qualidade do ar e a prevenção do
efeito estufa;

IV - incentivar atividades educativas e culturais relacionadas com o tema;
V - promover atividades que incentivem o não uso de carros pela população, bem

como a utilização de transporte alternativo ao automóvel;
VI - estimular o uso do transporte público e coletivo, contribuindo para a redução

nos níveis de congestionamento das cidades;
VII - criar uma oportunidade para as autoridades locais introduzirem ou testarem

novos meios de transporte e novas medidas de gestão do tráfego urbano em um
contexto favorável do ponto de vista da opinião pública;

VIII  -  proporcionar  aos  cidadãos  uma  oportunidade  para  redescobrirem  a  sua
cidade, os seus habitantes e o seu patrimônio.

Art.  3º  -  Poderão ser  realizadas  parcerias  com governos  municipais,  empresas,
associações,  ONGs,  escolas  e  entidades  afins,  com  o  propósito  de  atender  ao
disposto nesta lei.

Art.  4º  -  O  Dia  sem  Carros  não importará  penalidade  aos  condutores  que  não
desejem aderir à campanha.
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Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: A ideia do Car Free Day surgiu na França e entrou em ação no ano de

1998, sendo adotada por 35 cidades do país. Rapidamente foi difundida em vários
países da Europa e outros continentes. No Brasil, diversas cidades já aderiram ao
movimento, bem como estados, como São Paulo.

O objetivo principal do Dia Mundial sem Carro é estimular uma reflexão sobre o uso
excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem todos os dias que
revejam a dependência que criaram em relação ao carro ou moto. A ideia é que essas
pessoas experimentem, pelo menos nesse dia,  formas alternativas de mobilidade,
descobrindo que é possível se locomover pela cidade sem usar o automóvel e que há
vida além das quatro rodas.

É  importante  também  começarmos  a  avaliar  se  nossas  cidades  estão  sendo
projetadas para pessoas ou para automóveis.

Portanto, não se trata de uma obrigação e tampouco existirão sanções pelo uso do
automóvel neste dia. O que se pretende é discutir no âmbito de Minas Gerais, estado
que possui cerca de 30 municípios com mais 100 mil habitantes, soluções para o
transporte nos grandes centros urbanos, mostrando para a população que existem
outras formas de se locomover e ainda refletir sobre a poluição do meio ambiente.

Não se pode negar que o carro é uma invenção maravilhosa. Pode levar pessoas
enfermas  até  um  hospital,  suprir  deficiências  de  mobilidade  e  transpor  grandes
distâncias, mas deve ser utilizado com consciência. O que se percebe é que boa
parte dos motoristas são pessoas sem nenhuma restrição de mobilidade e que estão
fazendo um trajeto que muitas vezes não chega nem a 5km ou 10km.

O efeito mais visível da mobilidade baseada no automóvel é o congestionamento.
Porém, inúmeros outros efeitos, mais difíceis de perceber e alguns até impossíveis de
mensurar, são atribuídos ao uso irrestrito e prioritário de automóveis, quais sejam:
mortes  e  sequelas  de  vítimas  de  acidentes,  estresse,  agressividade  e  violência,
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doenças  cardiovasculares  e  respiratórias,  poluição  do  ar  e  das  águas,
impermeabilização do solo e aumento da temperatura das cidades,  diminuição do
espaço para convívio entre as pessoas.

Assim,  considerando  necessária  maior  reflexão  e  debate  sobre  o  assunto,
contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas à aprovação deste projeto.

- 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 421/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.293/2014)

Institui a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, a ser realizada anualmente no
período de 13 a 18 de maio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual Todos contra a Pedofilia, a ser realizada

anualmente no período de 13 a 18 de maio.
Art.  2º  -  A semana instituída no art.  1º  passa a integrar  o  calendário oficial  de

eventos do Estado.
Art. 3º - A Semana Estadual Todos contra a Pedofilia terá por objetivo conscientizar

a  população,  através  de  procedimentos  informativos,  educativos,  palestras,
audiências  públicas,  seminários,  conferências  ou  congressos,  a  fim  de  que  a
sociedade  discuta  iniciativas  de  prevenção  e  combate  aos  crimes  de  pedofilia,
entendidos  estes  como  todos  os  crimes  de  natureza  sexual  cometidos  contra  a
criança  e  o  adolescente,  abuso  e  exploração  sexual,  incluindo  a  pornografia
infantojuvenil.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade conscientizar a população para a

prevenção  e  combate  aos  crimes  ligados  à  pedofilia  (abuso  sexual  e  exploração
sexual)  e  consequente  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,
especialmente direito à saúde e à dignidade, prioridade absoluta constitucional (art.
227 da Constituição Federal de 1988).
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As crianças e os  adolescentes são o que há de mais importante neste mundo,
depois de Deus. Essa importância é evidente e tem suas bases não somente em
convicções religiosas, morais,  éticas ou sociais,  mas até mesmo biologicamente é
preponderante  o  instinto  de  perpetuação  da  espécie,  que  gera  a  necessidade
premente de reprodução e proteção da prole, ou seja, dos nossos filhos, de cada
criança e cada adolescente.

A lei, como fruto da vontade do povo, no Estado Democrático de Direito - como é no
Brasil - não poderia estabelecer de forma diferente e por isso mesmo a Constituição
Brasileira  elegeu  como  a  prioridade  das  prioridades  o  direito  da  criança  e  do
adolescente.

Somente uma vez a expressão “absoluta prioridade” foi utilizada na Carta Magna, e
o  foi  no  art.  227,  quando  estabelece,  entre  os  deveres  e  objetivos  do  Estado,
juntamente com a sociedade e a família,  assegurar a crianças e adolescentes os
direitos  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  dignidade  e  ao
respeito,  entre  outros.  Garantir  a  observação  dos  direitos  da  infância  e  da
adolescência é o único meio seguro e perene de garantir o progresso, a evolução e
melhoria de vida para todas as pessoas. É investir no futuro.

“Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

O abuso sexual ou a exploração sexual cometidos contra criança e adolescente
atingem todos os seus direitos. A criança que é vítima de um crime ligado a pedofilia
tem evidentemente desrespeitados seus direitos à saúde (uma vez que é agredida
fisicamente  pelo  abuso sexual),  à  vida,  à  dignidade,  ao respeito  e  à liberdade.  A
criança que é vítima de pedofilia tem atacada drasticamente sua autoestima, via de
regra se torna depressiva e apresenta sequelas para toda a vida, tendo atingidos,
pois, seus direitos à saúde (também mental), à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização e à cultura.

“Na década de noventa, a exploração comercial e sexual infantil vitimou milhões de
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crianças  e  adolescentes  no  mundo.  Devido  à  pobreza,  o  desemprego,  à
desestruturação  familiar  e  à  banalização  da  sexualidade,  a  pedofilia  ressurge  na
calada da vida cotidiana como uma perversão sexual, a ponto de interferir de forma
drástica  no  desenvolvimento  psíquico  infantil,  provocando  traumas  irreversíveis  e
doenças transmissíveis por sexo. A infância, convocada pelo adulto a assumir uma
identidade sexual,  mostra-se nas imagens eletrônicas da pornografia  infantil.  Esse
fenômeno, criado pela cultura moderna, se destaca como um sintoma de mal-estar da
atualidade, ao mesmo tempo em que mobiliza legiões contra a pornografia infantil.”
(Hisgail, Fani. Pedofilia, um estudo psicanalítico. 2007: Iluminuras)

Como sabemos “é dever da família, da sociedade e do Estado” (art. 227 da CF de
1988)  tomar  medidas  sérias,  eficazes  e  urgentes  para  impedir  que  esse  mal  se
alastre, trazendo profunda degradação ao que temos de mais caro: a criança e o
adolescente.

Um dos fatores mais importantes para a prevenção e o combate ao abuso e à
exploração  sexual  infantojuvenil,  ou  seja,  a  prática  de  crimes  ligados  à  pedofilia,
garantindo o direito à saúde (física e mental) de milhares de crianças e adolescentes,
é a conscientização da população.

O conhecimento mínimo a respeito do assunto é necessário não somente para que
as pessoas façam as denúncias (e de modo responsável), propiciando a repressão
legal  ao crime,  mas principalmente  para  que efetivem a  prevenção,  evitando que
crianças e adolescentes sejam vítimas de estupro e exploração sexual.  Esse é o
objetivo primordial do movimento Todos contra a Pedofilia.

As discussões  sobre  abuso e  exploração sexual  infantojuvenil  eram raras,  para
alguns um verdadeiro tabu, e, por conta da falta dessa abordagem pública e mais
ampla, via de regra a prevenção e a repressão ficavam prejudicadas.

Estima-se  que,  ao  menos  antes  das  providências  da  CPI  da  Pedofilia  (Senado
2008-2010, presidida pelo Senador Magno Malta) e das atuais campanhas nacionais,
estaduais  e  regionais,  menos  de  10%  dos  casos  de  abuso  e  exploração  sexual
infantojuvenil acontecidos no Brasil eram trazidos à tona e contavam com algum tipo
de apuração e, consequentemente, atendimento às vítimas.

Nos últimos anos se tem observado, através dos indicadores oficiais e da mídia, um
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expressivo aumento nas notificações de casos de crimes de violência sexual contra
crianças, seja exploração ou abuso sexual: estupros, prostituição, pornografia infantil,
grooming (assédio  malicioso).  O Ministério  Público  Federal  computou milhares de
denúncias, tanto envolvendo a internet, especialmente as redes sociais, quanto fora
dela (em casa, escola, rua, etc.). A mídia tem tratado do assunto, como vemos no
Estado de Minas:

* - A foto com uma das edições do jornal Estado de Minas, que trata deste tipo de
violência contra crianças, foi publicada no Diário do Legislativo, de 14.3.2015.

O Hospital Pérola Byington, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por
exemplo,  que é o maior da América Latina no atendimento a vítimas de violência
sexual, apresenta estatísticas que revelam o aumento significativo dos atendimentos
relativos a casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Desde 2008,
somente  o  atendimento  de  crianças corresponde a mais  de  um terço  do  total  de
atendimentos de vítimas de violência sexual.

Experimentamos também um expressivo aumento das notificações de delitos de
violência sexual contra crianças, também inspirados pelas declarações de pessoas
famosas,  indicando  que  foram  vítimas  de  abuso  sexual  na  infância  (as
apresentadoras  Xuxa  Meneghel  e  Oprah  Winfrey,  as  atrizes  Cláudia  Jimenez  e
Vanessa Willians, a atleta Joanna Maranhão, entre outras).

Esse  aumento  das  notificações  de  crimes  ligados  à  pedofilia  não  ocorre
necessariamente pelo verdadeiro aumento dos casos, mas principalmente porque as
campanhas  de  esclarecimento,  como  a  campanha  Proteja  nossas  Crianças,  do
governo  do  Estado,  a  campanha  Todos  contra  a  Pedofilia,  iniciada  da  CPI  da
Pedofilia, entre outras, têm obtido bons resultados em conscientizar a população da
gravidade de tais delitos, da necessidade da apuração e de atendimento das vítimas.

A conscientização da população é fundamental para a proteção da criança e do
adolescente brasileiros do abuso e da exploração sexual, para que tais casos não
fiquem  impunes.  Toda  legislação  de  proteção  à  enorme  parcela  infantojuvenil  de
nossa nação torna-se inócua sem a efetiva participação da sociedade, ou seja, sem a
revelação dos casos aos quais a lei deve ser aplicada com todo o rigor. A denúncia
responsável  é  o  ponto  de  partida  para  o  atendimento  das  vítimas  de  crimes  de
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pedofilia, bem como da punição dos criminosos. A notificação também configura a
prevenção, evidentemente. É preciso que todos estejamos atentos. Toda a sociedade,
especialmente  pais,  professores,  médicos  e  aqueles  que  lidam  diretamente  com
crianças. O combate direto, através dos processos criminais é fundamental, mas a
prevenção, através das campanhas educativas com participação da sociedade, é o
modo mais eficiente de enfrentar os crimes de pedofilia, porque evita a vitimização.

O objetivo da Semana Estadual Todos contra a Pedofilia é justamente incentivar a
discussão e a prestação de informações sobre a prevenção e o combate aos crimes
de pedofilia.

Além disso,  quando falamos "Todos contra a Pedofilia",  atingimos diretamente o
ponto  visado,  sem  meias  palavras.  Queremos  dizer  que  todas  as  pessoas  são
responsáveis pela proteção da criança e do adolescente contra os crimes de abuso e
exploração  sexual.  Toda  a  sociedade  deve  participar  da  prevenção  e  do
enfrentamento a essa violência sexual, seja ela perpetrada na forma de abuso familiar
ou  extrafamiliar,  pornografia  infantojuvenil,  prostituição,  turismo  sexual,  assédio
malicioso,  etc.  A  intenção  é  combater  a  cultura  do  silêncio  e  da  negligência,
valorizando as atitudes de atenção e vigilância.

Além disso, o recado dado ao pedófilo potencialmente criminoso é claro e direto.
Declarar, publicar ou estampar numa camiseta, adesivo ou por qualquer outro modo
“Todos contra a Pedofilia”  significa:  “Eu sou contra os atos  de pedofilia!  Eu estou
atento na proteção das crianças e não vou permitir  essa ação criminosa! Caso eu
saiba de uma atitude criminosa, eu tomarei as providências legais para que esta não
fique impune!”.

Essa atitude é, em si mesma, um ato de prevenção. Sabemos que, entre as poucas
características comuns aos pedófilos, uma delas é a covardia. Sabemos que um dos
principais motivos pelos quais o criminoso pedófilo prefere se relacionar com uma
criança ou adolescente é porque nesta relação ele se sente mais poderoso, superior
física  e  intelectualmente.  Por  sua  covardia,  ele  age  como  um  animal  predador,
procurando  a  presa  mais  fácil  e  indefesa.  O  pedófilo  criminoso  escolhe  agir  em
situações que julga mais seguras para si.  Quando esse criminoso se depara com
pessoas que manifestam abertamente que sabem da sua existência e que pretendem
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agir  para  impedi-lo  e  puni-lo,  ele  evidentemente  se  retrai,  por  medo.  A simples
manifestação “Todos contra a Pedofilia”  se configura,  pois,  em arma e escudo de
defesa da infância e da adolescência.

É preciso, com urgência, que se dê, de fato, a absoluta prioridade aos direitos da
criança  e  do  adolescente,  conforme definido  na  Constituição  Federal  e  conforme
mandam a mente e o coração de toda pessoa de bem, especialmente no que tange à
proteção  contra  os  crimes  ligados  à  pedofilia,  que  atingem  todos  os  direitos
fundamentais e prioritários dessa parcela preciosa de nossa população.

Garantir a observação dos direitos da infância e da adolescência é o único meio
seguro e perene de garantir o progresso, a evolução e a melhoria de vida para todas
as pessoas. É investir no futuro.

Enfrentar os crimes ligados à pedofilia, que atingem diretamente todos os direitos
da  criança  e  do  adolescente,  é  proteger  a  vítima,  especialmente  através  do
esclarecimento,  da  prevenção  e  da  assistência,  ao  lado  do  combate  severo  e
incansável ao crime.

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

PROJETO DE LEI Nº 422/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.704/2014)

Institui a Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  Educacional  do  Controle  de  Zoonoses  nas

escolas públicas do Estado, a realizar-se na primeira semana de setembro.
Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o

calendário oficial de eventos do Estado.
Art.  2°  -  Durante a Semana Educacional  do Controle de Zoonoses nas escolas

públicas serão realizadas atividades educacionais e de esclarecimento, por meio de
debates, de palestras e da distribuição de material informativo, sobre o controle de
zoonose.

Parágrafo único - A Semana Educacional  do Controle de Zoonoses nas escolas
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públicas do Estado será coordenada pelas Secretarias Estaduais de Educação e de
Meio Ambiente.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas

do Estado será uma instância democrática no calendário do Estado, para a discussão
e  a  conscientização  dos  principais  pontos  relativos  às  zoonoses  e  a  suas
especificidades,  com reforço dos procedimentos necessários para a eliminação de
possíveis focos de doenças e promoção das ações educativas, principalmente com
os jovens, que são multiplicadores nas suas residências e nas comunidades onde
vivem, ampliando-se assim o trabalho de prevenção e de proteção à fauna.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta iniciativa.
-  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 423/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.318/2014)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

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

Despacho o imóvel com área de 9.693,96m² (nove mil seiscentos e noventa e três
vírgula noventa e seis metros quadrados), a ser desmembrado de imóvel com área de
19.200m²  (dezenove  mil  e  duzentos  metros  quadrados),  situado  no  Bairro  Santa
Efigênia, nesse município, registrado sob o nº 14.961, a fls.  224 do Livro 3-Q, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à manutenção de
centro esportivo.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  a  transferência  ao  Município  de  Bom

Despacho de área de propriedade do Estado de Minas Gerais  onde funciona um
centro esportivo, que atende 200 crianças e é utilizado e mantido pelo município.

Ressalte-se que o projeto não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o
imóvel  continuará sendo utilizado para a mesma finalidade. A modificação incidirá
sobre  a  sua  titularidade,  pois  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal  e,
consequentemente, o município assumirá a responsabilidade pelas obras que visem
à sua manutenção e conservação.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 424/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.461/2014)

Dispõe  sobre  a  organização,  o  planejamento  e  a  fiscalização  do  Sistema  de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
SRI-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a organização, o planejamento e a fiscalização do

Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas
Gerais - SRI-MG.

Art. 2° - Os serviços do SRI-MG estão sujeitos à regulação do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 3° - O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é um serviço público
essencial, de competência privativa do Estado, que poderá operá-lo diretamente ou
mediante concessão e permissão, através de licitação, obrigando-se a fornecê-lo com
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qualidade e mediante tarifa  justa,  na forma da lei,  da Constituição Estadual  e da
Constituição Federal.

Art. 4° - O SRI-MG compreende os serviços de transporte realizados entre pontos
terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios,
com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais,
estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e
encomendas de terceiros.

CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 5° - Os serviços do SRI-MG serão operacionalmente planejados, coordenados,
controlados,  concedidos,  permitidos,  regulados  e  fiscalizados  pelo  DER-MG,
vinculado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop.

Art. 6° - O DER-MG, observadas as normas preconizadas nas legislações federal e
estadual, delegará a execução dos serviços do SRI-MG a pessoas jurídicas idôneas,
devidamente  constituídas  e  detentoras  de  condições  econômicas,  técnicas,
operacionais e de regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal.

§  1°  -  A delegação  dos  serviços  dar-se-á  mediante  contrato  de  concessão  ou
permissão,  precedido  de  licitação,  mediante  o  qual  a  autoridade  delegante  fixará
prazos mínimos que possibilitem ao concessionário ou permissionário a amortização
dos investimentos, conforme dispõe a legislação vigente.

§ 2° - O contrato de que trata o § 1º estabelecerá, ainda, cláusulas que obriguem o
delegatário  a manter  um cronograma de renovação de frota,  contínua atualização
tecnológica  de  equipamentos  e  padrões  elevados  de  qualidade  na  prestação  do
serviço e dos recursos humanos.

§ 3° -  A execução dos serviços dos subsistemas metropolitano,  regional e rural
poderá ser delegada também a pessoas físicas idôneas, observados os limites desta
lei,  devidamente  constituídas  e  detentoras  de  condições  econômicas,  técnicas,
operacionais e de regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal.

Art. 7° - A outorga para a exploração dos serviços previstos nesta lei deverá atender
ao princípio de prestação adequada do serviço às necessidades dos usuários.

§  1°  -  O  serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,
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continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  cortesia  na  sua  prestação  e
modicidade nas tarifas.

§ 2° - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos,
das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3° - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após aviso prévio, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
II - por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da comunidade.
§ 4° - No planejamento dos serviços deverão ser considerados:
I - o caráter de permanência da linha em função do interesse público;
II  -  o  padrão  do  serviço  a  ser  prestado  e  os  meios  que  garantam  a  sua

sustentabilidade;
III  -  os  meios  alternativos  a  serem  utilizados  em  situações  emergenciais  e  o

conjunto de procedimentos que garantam a eficácia dos planos de emergência;
IV - os índices de acidentes por categoria e as conclusões dos respectivos laudos

periciais.
CAPÍTULO III

PLANO DIRETOR
Art. 8° - O Poder Executivo deverá elaborar e manter atualizado plano diretor de

transporte rodoviário intermunicipal  de passageiros que contemple as diretrizes  de
ação em todos os aspectos relacionados com o transporte de passageiros, com vistas
à eficiência na prestação do serviço público.

§ 1° - A cada dez anos deverá ser elaborado um novo plano diretor, adequando-o às
políticas públicas para o setor de transportes.

§ 2° - A cada quatro anos, se necessário, proceder-se-á à revisão do plano diretor.
Art.  9º  -  Para  aferição  quantitativa  e  qualitativa  dos  serviços  existentes  e  da

viabilidade  de  implantação  de  novos  serviços,  deverão  ser  considerados  na
elaboração do plano diretor, dentre outros, os seguintes aspectos:

I  -  a  importância  das  localidades  de  origem  e  destino  no  contexto  econômico,
turístico e social;
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II  -  a  população  das  localidades  atendidas  pela  ligação  e  suas  características
socioeconômicas e culturais;

III  -  a  necessidade  e  a  capacidade  de  geração  de  transporte  das  localidades
servidas;

IV - a infraestrutura de apoio à linha;
V -  a economicidade contemplada nas integrações multimodais do transporte de

passageiros e veículos;
VI  - o processo dinâmico da oferta de serviços de interesse público, visando ao

melhor aproveitamento dos equipamentos, das viagens e da tripulação;
VII  - a aplicação e a expansão do programa de qualidade do transporte, visando

atingir todas as concessionárias e permissionárias do SRI-MG.
CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURAÇÃO BÁSICA
Art. 10 - O SRI-MG será composto dos seguintes subsistemas:
I - metropolitano;
II - estrutural;
III - regional;
IV - rural;
V - complementar.
Art.  11  -  O  subsistema  metropolitano  será  constituído  de  linhas  de  transporte

coletivo  terrestre  de  passageiros  com  pontos  de  origem  e  destino  situados
exclusivamente em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Art. 12 - O subsistema estrutural será formado, predominantemente, de linhas de
médio e longo percurso, interligando cidades polos e municípios de grande potencial
econômico entre si e à capital do Estado.

Art.  13 - O subsistema regional  será formado, predominantemente, de linhas de
curto  e  médio  percurso  que  interligarão  distritos  e  sedes  municipais  aos  seus
respectivos polos regionais.

Art. 14 - O subsistema rural será formado, predominantemente, por linhas de curto
percurso, que interligarão os distritos de um município às sedes de outros municípios
ou a outros distritos e povoados.
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Art.  15  -  O  subsistema  complementar  tem  por  finalidade  suprir  necessidades
específicas  dos  subsistemas  metropolitano,  regional  e  rural  em  determinadas
situações, levando em conta a realidade econômica e cultural, e será constituído de
linhas de pequeno e médio percurso, observadas as características regionais.

§ 1° - Os serviços do subsistema complementar poderão ser delegados, mediante
exploração individual,  a  pessoas físicas  ou  jurídicas que demonstrem capacidade
para o seu desempenho, sob regime de permissão, a título precário, mediante prévia
licitação, em caráter pessoal e intransferível.

§  2°  -  A  exploração  dos  serviços  dar-se-á  com  apenas  um  veículo  por
permissionário,  sendo vedada a permissão àquele que já  mantiver  vínculo  com o
subsistema complementar, seja na esfera municipal ou estadual.

§ 3° - Será admitida a transferência da permissão apenas em caso de falecimento
ou invalidez, temporária ou permanente, de seu titular, caso em que será sucedido,
no tempo que faltar para o fim do contrato, pelo cônjuge sobrevivente ou descendente
em linha reta até o primeiro grau, nessa ordem, desde que permaneçam satisfeitas as
exigências  previstas  no  regulamento  do  SRI-MG  e  no  edital  de  licitação  e  haja
anuência prévia do poder permitente.

§  4°  -  Nas  linhas  do  subsistema  complementar,  será  permitido  o  emprego  de
veículos com lotação oficial  não inferior  a cinco lugares,  desde que adequados e
permitidos  para  o  transporte  de  passageiros,  nos  termos  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro e na legislação complementar.

§  5º  -  O suprimento  das  necessidades específicas,  de  que trata  o  caput deste
artigo, inclui a coexistência do sistema complementar com os demais subsistemas,
viabilizada por estudos técnicos do DER-MG.

Art.  16  -  As  linhas  dos  subsistemas  metropolitano,  estrutural,  regional  e  rural
poderão contemplar, além do indispensável serviço básico acessível à população de
baixa  renda,  diferentes  categorias  funcionais  de  serviços,  de  forma  a  atender  à
demanda por outros serviços que proporcionem mais conforto e rapidez, observada a
segurança de trânsito.

Art.  17 -  Os padrões de serviço do SRI-MG serão definidos na regulamentação
desta lei,  com base nas características de cada subsistema, na especificação dos
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veículos,  na  frequência  de  paradas,  na  lotação  máxima  admitida  e  na  tarifa  do
serviço.

Art.  18  -  As  linhas  e  serviços  agregados poderão ser  modificadas ou alteradas
parcialmente pelo DER-MG em seus elementos constitutivos, criando-se acessórios
necessários, desde que:

I - visem ao melhor atendimento do público usuário;
II - não desfigurem as características básicas do objeto concedido ou permitido;
III  -  a  alteração  não  configure  concorrência  ruinosa  ou  indevida,  em  face  de

demandas de passageiros já atendidas.
Art.  19 - Os terminais rodoviários de passageiros,  pontos de apoio e pontos de

parada são componentes indispensáveis da estrutura físico-operacional do SRI-MG.
§ 1°  -  As normas para licitação,  regulação e fiscalização do serviço público de

administração,  operação  e  exploração  dos  terminais  rodoviários  de  passageiros
observarão sempre a legislação pertinente, as normas expedidas pelo DER-MG e o
regulamento do SRI-MG.

§ 2º - A localização dos terminais rodoviários de passageiros deve facilitar o acesso
do usuário aos equipamentos urbanos.

Art. 20 - O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado, pela sua
característica  de  transporte  coletivo,  será  executado  por  veículos  tipo  ônibus  ou
micro-ônibus  ou  ainda,  no  caso  das  linhas  do  subsistema  complementar,  pelos
veículos autorizados no § 4° do art. 15 desta lei, observado, em qualquer caso, o
disposto  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  bem  como  as  especificações
regulamentares expedidas e demais normas técnicas pertinentes.

Art. 21 - O DER-MG editará normas que promovam a acessibilidade para pessoas
com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante,  entre  outras  medidas,  a
supressão  de  barreiras  e  obstáculos  nos  equipamentos  e  serviços  do  SRI-MG,
observadas as normas técnicas brasileiras relativas à matéria.

CAPÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E OPERADORES

Art.  22  -  Os  serviços  do  SRI-MG  serão  remunerados  mediante  receitas
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provenientes das tarifas pagas pelos usuários, as quais serão calculadas e revistas
periodicamente.

Parágrafo único - Os bilhetes individuais ou cupons emitidos eletronicamente pelas
empresas operadoras do SRI-MG são documentos fiscais, sujeitos ao controle dos
órgãos fazendários competentes.

Art. 23 - A regulamentação econômica do SRI-MG e a remuneração dos operadores
deverão assegurar a modicidade das tarifas, a manutenção dos níveis de qualidade
estipulados, o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e ainda:

a) a continuidade dos serviços;
b) a otimização dos custos;
c) a segurança das instalações;
d) o atendimento aos usuários.
Art. 24 - Somente poderão viajar sem o bilhete de passagem ou o cupom fiscal

funcionários da empresa operadora que estejam em serviço e agentes do sistema em
missão  de  supervisão  ou  fiscalização,  desde  que,  em  qualquer  caso,  estejam
devidamente credenciados.

§ 1° - É vedada a prática de cortesias ou gratuidades de qualquer tipo, salvo as
previstas  em  lei,  sujeitando-se  a  empresa  infratora  a  penalidades,  incluindo  o
ressarcimento fiscal.

§ 2° - A lei que instituir a gratuidade total ou parcial indicará a forma de custeio.
CAPÍTULO VI

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 25 - O controle e a fiscalização dos serviços do SRI-MG serão exercidos pelo

DER-MG.
Art. 26 - A transportadora que deixar de efetuar a renovação do registro cadastral na

data que lhe for designada pelo DER-MG é punível com multa no valor equivalente,
em  reais,  a  1%  (um  por  cento)  do  valor  de  um  veículo  ônibus  rodoviário  zero-
quilômetro, adotado na composição tarifária  vigente, aplicável  a cada trimestre de
inadimplemento de sua obrigação.

Art. 27 - As medidas administrativas, instrumento do poder de polícia do DER-MG,
são  ações  coercitivas  e  expeditas,  adotadas  pelas  autoridades  ou  seus  agentes,
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visando  interromper,  de  imediato,  uma  prática  inadequada,  nociva  ou  perigosa  à
segurança do SRI-MG.

Art. 28 - Toda ação ou omissão contrária ao regulamento do SRI-MG praticada pela
empresa operadora do sistema ou por seus prepostos constitui, no mínimo, infração
administrativa,  sujeitando  o  infrator  às  penalidades  previstas,  sem  prejuízo  das
medidas administrativas.

Art. 29 - O extravio ou dano em bagagens ou encomendas de terceiros ensejará o
pagamento de indenização em favor do usuário.

Art.  30  -  As  penalidades  aplicadas  pelo  DER-MG  após  processo  regular,
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, são as seguintes:

I - advertência por escrito;
II - multa pecuniária;
III - determinação de afastamento de preposto;
IV - suspensão temporária da prestação de serviços;
V - declaração de caducidade da concessão ou permissão;
VI - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não excedente a cinco anos;
VII  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração

pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja
promovida a reabilitação perante a administração pública.

Parágrafo  único  -  As  sanções  previstas  neste  artigo  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente,  desde  que  não  sejam  conflitantes  entre  si  em  razão  de  sua
natureza.

Art.  31  -  A  penalidade  de  declaração  de  caducidade  da  concessão  ou  de
cancelamento  da  permissão,  precedida  ou  não  de  suspensão  temporária,  será
aplicada na forma prevista na Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art.  32 -  A infração às normas do SRI-MG deverá ser  comunicada à polícia de
trânsito,  por  meio  do  envio  de  cópia  da  ocorrência,  para  apuração  das
responsabilidades e aplicação das penalidades, assegurando-se ao infrator o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - O Poder Executivo deverá elaborar, em parceria com o Poder Legislativo e
com  a  participação  da  sociedade  civil,  estudos  para  implantação  das  linhas  do
subsistema  complementar,  que  contemplarão,  nos  limites  legais,  aqueles  que  já
possuem experiência comprovada de no mínimo cinco anos, preservando os roteiros
costumeiramente  estabelecidos,  assim  como  aqueles  que  comprovem  residir  no
mínimo há cinco anos em localidade componente do itinerário da linha.

Parágrafo único - Os estudos para implantação do subsistema complementar serão
precedidos de consultas públicas realizadas nas regiões definidas como estratégicas
e imprescindíveis para o setor.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 425/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.186/2014)
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 20.847, de 7 de agosto de 2013, que autoriza

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

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

Minas área de 4.997,80m² (quatro mil novecentos e noventa e sete vírgula oitenta
metros quadrados), conforme descrição no anexo desta lei, a ser desmembrada de
imóvel  com área de 8.193,60m² (oito  mil  cento e noventa e três  vírgula sessenta
metros  quadrados),  situado na Av.  Rui  Barbosa,  s/n°,  Centro,  nesse município,  e
registrado sob n° 14.589, a fls. 123 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Brasília de Minas.
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Parágrafo único - A área a que se refere o  caput será destinada à construção de
uma  escola,  de  um  posto  de  saúde,  de  uma  farmácia  municipal,  de  um  centro
administrativo e de um centro de referência de assistência social - Cras.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.204, de 24/6/2009, diz que o

objetivo do referido terreno seria a edificação de uma escola municipal. Entretanto, ali
deverão ser construídos uma escola, um posto de saúde, uma farmácia municipal, um
centro administrativo e um centro de referência de assistência social (Cras).

Sendo assim, o que se pretende é apenas alterar a finalidade do imóvel cedido pelo
Poder Executivo ao Município de São Francisco.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 426/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.007/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Baru Cultural, com sede no Município de
Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Baru Cultural, com sede

no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Baru Cultural, com sede no Município de Montes Claros.
Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras:
difundir  as  expressões  culturais  e  de  identidade  através  de  pesquisa,
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desenvolvimento,  produção  e  apresentação  de  eventos  de  natureza  educacional,
cultural, ambiental e de entretenimento; promover a inclusão social, sendo o público-
alvo principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social; fomentar ações
que  contribuam para  manter  viva  a  memória  cultural  popular  relacionada com os
usos, costumes e tradições; estimular as habilidades artísticas e a criatividade através
de oficinas de produção de espetáculos de arte e cultura: buscar alternativas que
contribuam  para  o  alcance  da  sustentabilidade  regional  a  partir  do  respeito  à
diversidade cultural; promover a inclusão digital através do ensino e da aprendizagem
de manipulação de  softwares e  ferramentas de  edição de texto,  música,  vídeo e
imagem; fomentar  a  interpretação e  apropriação da linguagem nas  suas diversas
manifestações  e  trabalhar  cultura  e  ecologia,  a  fim  de  introduzir  as  questões
ambientais em todos os níveis das manifestações culturais.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais para a declaração de utilidade
pública.  Pretende-se,  então,  com  este  projeto  assegurar  à  instituição  melhores
condições  para  o  desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  ela
atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 427/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.228/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede
no Município de Montes Claros.

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

Claros, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
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Arlen Santiago
Justificação: A Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede no Município de

Montes Claros, fundada em 15/8/2002, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e
tem por finalidades:

I  -  a  inclusão  de  pessoas  surdas,  pela  assistência  social  e  cultural  a  seus
associados;

II  -  o  estabelecimento  de  convênios  e  a  realização  e  participação em eventos,
isoladamente ou em conjunto com entidades congêneres e outras;

III - a promoção de atividades sociais que visem a uma maior interação entre seus
associados e familiares;

IV - a promoção de atividades esportivas entre associados e de competições com
outras associações congêneres, no âmbito nacional e internacional;

V  -  a  promoção  de  atividades  culturais,  tais  como organização  de  biblioteca  e
promoção de cursos de iniciação e aperfeiçoamento, conferências e de palestras que
objetivem  à  divulgação e  a  uma maior  difusão da associação  no meio  social  do
município e do Estado;

VI  -  o  patrocínio  e  a  promoção  de  intercâmbio  social  e  cultural  com  entidades
existentes no Brasil e no exterior;

VII - a reivindicação e a promoção, em todas as esferas do poder público, do que
for necessário para a inclusão da pessoa surda na sociedade;

VIII - a conscientização da sociedade sobre as reais potencialidades e limitações da
pessoa surda;

IX - a promoção de formação, informação e conscientização das pessoas surdas, a
fim de que se tornem efetivamente comprometidos e militantes da entidade, inclusive
com o uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

O  processo  objetivando  à  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 428/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.295/2014)

Declara de utilidade pública a Comunidade Católica Divina Misericórdia, com sede
no Município de Divinópolis.

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

Misericórdia, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: A Comunidade Católica Divina Misericórdia, com sede no Município de

Divinópolis,  é  uma entidade civil  sem fins  lucrativos  e  tem entre  suas  finalidades
precípuas o trabalho de recuperação e orientação de dependentes químicos, como de
álcool e entorpecentes e outros, o acolhimento em regime de internação, por período
de acordo com o regimento interno, e o acolhimento masculino, entre outras.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Assim,  visto  que a  entidade desenvolve  um trabalho  social,  torna-se  justa  a  sua
declaração de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 429/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.456/2014)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Projeto Vida, com sede no
Município de Jaguaraçu.

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: A Comunidade Terapêutica Projeto Vida é uma entidade civil de direito

privado, com personalidade jurídica própria, de finalidade não econômica e sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado e que tem por finalidades, entre
outras,  a  recuperação  e  a  reintegração  social  dos  usuários  de  substâncias
psicoativas, a prestação de serviços nos programas e serviços de assistência social e
a promoção, o desenvolvimento e o incentivo de ações de divulgação e valorização
junto  à  comunidade  em  geral.  Além  disso,  propõe-se  a  firmar  convênios  com
entidades congêneres, públicas ou privadas e participar de pesquisas e programas
sociais, visando à assistência e à proteção dos internos e de seus familiares.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a aprovação desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 430/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.489/2014)

Declara de utilidade pública a  Associação Frimisao -  Associação dos Jovens do
Bairro Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Jovens do Bairro Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: A Associação Frimisao - Associação dos Jovens do Bairro Frimisa, com

sede no Município de Santa Luzia, é uma associação sem fins lucrativos, de duração
por tempo indeterminado, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada
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recebem pelo exercício de suas funções. A referida associação tem por finalidade
promover, apoiar e divulgar eventos de amplitude regional, nacional ou internacional
de  interesse  de  seus  associados,  interagir  e  relacionar-se  com  outras  entidades
congêneres  e  desenvolver  práticas  culturais  de  esportes,  lazer,  eventos,  centros
sociais  e carnavalescas. Sabemos o quanto é importante para os jovens de hoje
terem uma ocupação, participar de eventos culturais, esportivos e de lazer; por isso,
faz-se mais que oportuno declarar de utilidade pública essa entidade, razão pela qual
conto com a anuência dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 431/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.627/2014)

Declara de  utilidade pública  o  Grêmio  de Desenvolvimento  Social,  Recreativo  e
Cultural - Escola de Samba Unidos da Verde e Branco, com sede no Município de
Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio de Desenvolvimento Social,

Recreativo e Cultural - Escola de Samba Unidos da Verde e Branco, com sede no
Município de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: O Grêmio de Desenvolvimento Social, Recreativo e Cultural - Escola

de Samba Unidos da Verde e Branco é uma associação sem fins lucrativos e com
duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelo exercício de suas funções.

Tem  por  finalidade  desenvolver  atividades  carnavalesca,  cultural,  artística  e
assistencial,  visando ao desenvolvimento geral do município; oferecer mecanismos
para  a  formação  e  integração da  comunidade  estimulando o  lazer,  a  cultura  e  o
convívio social;  prestar serviços de assistência social e amparo às crianças e aos
adolescentes.
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Conforme se vê,  trata-se de uma associação de suma relevância para o nosso
Estado,  por  isso,  faz-se  mais  que  oportuno  seja  declarada  de  utilidade  pública
estadual, razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas.

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

PROJETO DE LEI Nº 432/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.679/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Bonfim, com sede no Município de Bonfim.

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

Excepcionais de Bonfim, com sede no Município de Bonfim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bonfim é uma

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

Tem por finalidade promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,
orientações,  prestação  de  serviços,  apoio  à  família,  direcionadas  à  melhoria  da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa
e solidária.

Faz-se mais que oportuno que se declare de utilidade pública essa associação,
razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas.

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

PROJETO DE LEI Nº 433/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.603/2013)

Declara de utilidade pública o Clube de Orientação de Divinópolis,  com sede no
Município de Divinópolis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Orientação de Divinópolis,

com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: O Clube de Orientação de Divinópolis, com sede nesse município, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas incentivar
e difundir  a prática do desporto junto à comunidade divinopolitana e do Oeste do
Estado; criar consciência ecológica através da prática do desporto; promover a união,
o espírito de camaradagem e amizade entre seus associados e familiares; observar
em todos os atos e reuniões os preceitos éticos e homenagear pessoas, entidades ou
associados que prestarem relevantes serviços ao clube.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração
de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 434/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.768/2013)

Dá denominação ao trecho da Rodovia  LMG-776 que liga  o Município  de Bom
Jesus do Amparo ao Distrito de Ipoema, no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  denominado Rodovia  Tropeiro  Carlos  de Assis  Filho (Sô Nonô)  o

trecho da Rodovia LMG-776 que liga o Município de Bom Jesus do Amparo ao Distrito
de Ipoema, no Município de Itabira.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
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DER-MG  -  providenciará,  com  recursos  de  seu  orçamento,  a  fixação  de  placas
indicativas da denominação da rodovia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Tropeiro Carlos de Assis Filho (Sô Nonô) ao trecho da LMG-776 que liga o Município
de  Bom  Jesus  do  Amparo  ao  Distrito  de  Ipoema,  em  Itabira,  como  forma  de
homenagear essa ilustre figura histórica da região e demonstrar-lhe respeito.

Em 7 de junho de 2013, com projeto de lei de minha autoria, foi publicada a Lei nº
20.709,  que  conferiu  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do
Tropeirismo.

O projeto que resultou na referida lei foi acompanhado de justificação em que este
deputado afirmava que “o Município de Itabira foi rota de tropeiros que se dirigiam de
Ouro Preto a Diamantina utilizando-se de uma das mais importantes vertentes da
Estrada Real.  A atividade tropeira deixou muitos traços no local,  especialmente no
Distrito  de  Ipoema,  onde  tinham  parada  as  tropas  que  se  deslocavam  por  essa
estrada”.

Na  justificação  do  projeto,  este  deputado  também  lembrava  que  “a  pequena  e
simpática  Ipoema  tem  sua  história  forjada  nas  tropas  que  por  lá  passavam,
responsáveis por  abastecer  Diamantina através de burros  e mulas carregados de
alimentos. Ao saírem da região, retornavam rumo ao Rio de Janeiro para descarregar
as  riquezas  de  Minas,  que  dali  seguiam  para  a  Europa.  Os  tropeiros  também
exerciam  outras  atividades  como as  de  correio,  emissário  oficial,  transmissor  de
notícias, intermediador de negócios, aviador de receitas e portador de encomendas”.

A importância do tropeirismo para a região de Itabira e em especial para Ipoema,
que criou o Museu do Tropeiro e sediou o Seminário Internacional de Tropeirismo,
entre outras medidas, é tão grande que justificou o reconhecimento, pelo Parlamento
mineiro, de Itabira como Capital Estadual do Tropeirismo. Assim, nada mais justo que,
ao nomear o trecho da LMG-776 que liga Bom Jesus do Amparo a Ipoema, prestar
uma homenagem a um símbolo do tropeirismo.
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Carlos de Assis Filho nasceu em Ipoema, distrito de Itabira, em 20/10/1891. Herdou
do  pai  o  melhor  rancho  de  tropas  da  região,  no  local  chamado  Rancho  Fundo,
localizado na Rua de Baixo,  atual  Rua Domingos Lage.  Ali  recebia tropeiros. Não
cobrava pernoite, mas apenas o aluguel de pastos no fundo de sua casa-fazenda.

Casou-se com Ana Agripina Dias e dessa união nasceram sete filhos: Anita Assis
Dias, Maria de Assis Dias, Assis Brasil Dias, Helena de Assis Dias, Zenith Assis Dias,
Zenaide de Assis Dias, Luzia de Assis Dias, José de Assis Dias e Malfrisa Assis Dias.
Deixou inúmeros netos, bisnetos e tetranetos.

Sua experiência no comércio influenciou vários netos e bisnetos, que hoje possuem
múltiplas empresas nos seguintes ramos: supermercados, armarinhos, distribuidoras,
hotéis, pousadas, restaurantes, postos de gasolina, drogarias e farmácias e comércio
varejista, em Itabira, Ipoema, Senhora do Carmo, Bom Jesus do Amparo, Barão de
Cocais, Sete Lagoas e Belo Horizonte.

Homem  vaidoso,  Carlos  de  Assis  Filho  andava  sempre  bem  “arreado”,  usando
paletó, calça de brim cáqui,  botas até o joelho,  espora no pé e chapéu de lebre.
Montava uma mula muito alta e levava ao ombro um chicotão de argolas.

Como bom tropeiro, dançava catira ao som de uma sanfona, viola e violão e ainda
trazia, em seu título de eleitor, a indicação da profissão de tropeiro, documento que,
por  sua  singularidade,  compõe  o  acervo  do  Museu  do  do  Tropeiro,  ao  lado  de
gamelas de salga de toucinho, peneiras de fubá e panelas de ferro da cozinha da
tropa.

Conforme já mencionado acima, o tropeirismo deixou sua marca forte na história da
região, sendo o tropeiro Carlos de Assis Filho (Sô Nonô) grande representante de
todo esse legado. Seu trabalho, no vai e vem com tropas, fundamenta uma cultura de
singularidades para a vila de Ipoema e outras regiões da Estrada Real, fazendo dele
história  viva do Tropeirismo e merecedor da homenagem que se presta com esta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 435/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.772/2013)

Altera a Lei nº 12.307, de 23 de setembro de 1996, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Avicultura e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Ficam acrescentados à Lei  nº 12.307, de 23 de setembro de 1996, os

seguintes dispositivos:
“Art. 2º - (...)
(…)
IV - incentivar a criação, pelo setor avícola, de fundo de emergência sanitária.
Art. 3º - (…)
(…)
VI - incentivar a participação de empreendedores do setor avícola na criação e no

custeio de fundo de emergência sanitária de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo incentivar o setor avícola a fazer

contribuições para aumentar os recursos do fundo de emergência sanitária, que foi
instituído em prol dos próprios produtores.

O  fundo  de  emergência  sanitária  para  a  avicultura  do  Estado  foi  criado  por
exigência normativa do Programa Nacional de Sanidade Avícola para que o Estado
tivesse condições de fazer parte da regionalização da avicultura brasileira, sistema
que  possibilita  autonomia  sanitária  para  comercializar  seus  produtos  interna,
interestadual e internacionalmente.

Acontece  que  a  contribuição  é  voluntária,  o  que  provoca  desequilíbrio,  pois  a
maioria dos produtores do agronegócio avícola não contribuem com o fundo.

Além do fundo,  é importante que possamos consolidar as ações relacionadas à
avicultura por meio de uma lei específica para o Programa Estadual de Sanidade
Avícola. Existem normas básicas estipuladas tanto pelo programa estadual quanto
pelo federal, relacionadas principalmente à biossegurança e ao controle sanitário, que
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não  estão  sendo  cumpridas  por  parte  de  alguns  produtores  avícolas.  Esses
produtores  podem  colocar  em  risco  todo  o  plantel  avícola  estadual,  ou  seja,
aproximadamente 160 milhões de aves.

- 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 436/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.625/2013)

Dispõe  sobre  a  comercialização  de  gases  acondicionados  em  recipientes  ou
embalagens reutilizáveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O titular de marca inscrita em embalagem ou recipiente reutilizável não

poderá impedir a livre circulação do produto ou a reutilização do continente, ainda que
por  empresa  concorrente,  ou  criar,  por  meio  de  marca,  vínculo  artificial  com  o
consumidor de maneira a impedir a ele a plena liberdade de adquirir o produto de
quem lhe aprouver, desde que sejam observadas as seguintes regras:

I  -  seja  o  recipiente  ou  embalagem  efetivamente  reutilizável  e  de  tipo  padrão
utilizado por todos os produtores;

II - tenha sido o recipiente ou a embalagem regularmente colocada no mercado e
adquirida por consumidores, revendedores ou produtores;

Art. 2º - O produtor ou o revendedor que, observando as regras estabelecidas nesta
lei, reutilizar o recipiente ou a embalagem deverá nele colocar em destaque a sua
marca, de maneira a não confundir o consumidor.

Art.  3º  -  Na comercialização de gás liquefeito  de petróleo engarrafado -  GLP -,
observar-se-ão as regras administrativas emanadas pela autoridade competente e os
acordos  firmados  pelas  empresas  do  setor,  no  que  não  contrariem  as  seguintes
disposições:

I - todas as empresas distribuidoras de GLP deverão promover a requalificação dos
botijões  que  engarrafarem,  nos  termos  e  prazos  determinados  pelas  autoridades
administrativas;

II - no comércio dos botijões que sejam recebidos pelas distribuidoras e que não
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tenham estampada a sua própria marca, serão obedecidas as seguintes regras:
a) a empresa que receber tais botijões deverá cientificar a empresa titular da marca

estampada no botijão a fim de se proceder à destroca, através do centro de destroca
existente ou diretamente com a cientificada;

b)  se o titular  da  marca,  ou o centro de  destroca,  não colocar  à disposição os
botijões para a destroca, ou se houver saldo não destrocado, incidirá o disposto nos
arts. 1° e 2º desta lei, devendo, entretanto, a empresa que os engarrafar instalar no
botijão um lacre à prova de fogo, identificando a própria marca.

c)  a utilização da faculdade prevista  na alínea “b”  não exime a distribuidora  de
requalificar o botijão de outra marca que pretenda engarrafar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  definir  as  regras  para  a

comercialização de produtos em embalagens  reutilizáveis.  O texto  explicita  que o
produto de que trata o projeto é o gás, evitando o termo “vasilhame”, para que a
determinação não seja dada como justificativa para o reaproveitamento de recipientes
para o comércio de outros produtos. Isso vem possibilitando o reaproveitamento de
garrafas  reutilizáveis  para  a  comercialização de bebidas  sem garantir  os  padrões
mínimos de higiene.

- 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 437/2015
(EX-PROJETO DE LEI Nº 5.118/2014)

Dispõe sobre parcelamento do débito de reposição florestal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O débito de reposição florestal a que se refere o art. 78 da Lei nº 20.922, de

16 de outubro de 2013, relativo aos anos de consumo anteriores a 2013, poderá ser
parcelado mediante requerimento ao órgão ambiental competente, nos termos desta
lei.

§ 1º - O débito a que se refere o caput poderá ser quitado em, no máximo, sessenta
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parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic,
e  será  recolhido  na  Conta  de  Arrecadação  da  Reposição  Florestal,  na  forma  do
regulamento.

§  2º  -  O  parcelamento  recairá  sobre  o  total  do  débito  apurado  na  data  do
deferimento do requerimento, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais.

Art. 2º - O parcelamento do débito de reposição florestal implica:
I - reconhecimento do débito e renúncia a impugnação, reclamação ou recurso com

ele relacionados;
II - desistência da ação por parte do beneficiário, caso o débito constitua objeto de

processo judicial.
Art. 3º - As parcelas a que se refere o art. 2º não poderão ser inferiores a:
I - R$50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas e agricultores familiares;
II - R$100,00 (cem reais) para microempresas;
III - R$500,00 (quinhentos reais) para empresas de pequeno porte;
IV - R$5.000 (cinco mil reais) para as pessoas jurídicas não indicadas nos incisos II

e III.
Parágrafo único - O pagamento da primeira parcela será efetuado até o último dia

útil  do  segundo  mês  subsequente  ao  da  data  do  protocolo  do  pedido  de
parcelamento, e as parcelas subsequentes vencerão no último dia de cada mês.

Art. 4º - Implica a rescisão do parcelamento, acarretando o vencimento do valor
total do débito corrigido e atualizado, o não pagamento:

I - da primeira parcela no prazo previsto no art. 3º;
II - de três parcelas, consecutivas ou não.
§ 1º - Na ocorrência da hipótese prevista no inciso I, o órgão ambiental emitirá um

Documento de Arrecadação Estadual - DAE - único para pagamento.
§ 2º - Sobre o débito em atraso incidirão multa de 10% (dez por cento), juros de 1%

(um por cento) ao mês e correção monetária, sem prejuízo da inscrição do débito em
dívida ativa e propositura de ação de execução fiscal, conforme o caso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
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Justificação:  Em  Minas  Gerais,  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  industrialize,
beneficie, utilize ou consuma produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas
nativas  fica  obrigada  a  cumprir  a  reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas
nativas, em compensação pelo consumo, observadas as diretrizes estabelecidas em
políticas públicas estaduais relacionadas com o tema. De acordo com a lei florestal
mineira,  são  três  os  mecanismos  de  reposição  florestal,  a  saber:  formação  de
florestas, próprias ou fomentadas; participação em associações de reflorestamento;
recolhimento à conta de arrecadação da reposição florestal.

Sabe-se  que  é  alto  o  passivo  de  reposição  florestal  no  Estado,  fato  que  traz
dificuldades aos produtores rurais e prejuízo ao meio ambiente e ao erário.  Como
solução para  esse problema,  propomos um modelo  de  parcelamento  do  débito  e
contamos 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 438/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.986/2012)

Proíbe a destinação, em âmbito estadual, de recursos públicos para organizações
da sociedade civil com fins não econômicos cujo objetivo social esteja previsto no art.
3º  da  Lei  nº  9.790,  de  23  de  março de  1999,  quando  administradas,  geridas  ou
controladas pelas pessoas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedada, em âmbito estadual,  a destinação de recursos públicos para

organizações da sociedade civil  com fins não econômicos e com objetivos sociais
previstos  no  art.  3º  da  Lei  nº  9.790,  de  23  de  março  de  1999,  cuja  gestão,
administração ou controle seja exercido por pessoas:

I - que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em
decisão transitada em julgado ou proferida  por  órgão  colegiado,  em processo de
apuração de abuso de poder econômico ou político, pelo prazo de oito anos a contar
da decisão;

II - que forem condenadas, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
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judicial  colegiado,  desde  a  condenação  até  o  transcurso  de  oito  anos  após  o
cumprimento da pena, pelos crimes:

a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;

b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;

c) contra o meio ambiente e a saúde pública;
d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo

ou à inabilitação para o exercício da função pública;
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
g)  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  racismo,  tortura,  terrorismo  e

hediondos;
h) de redução à condição análoga à de escravo;
i) contra a vida e a dignidade sexual;
j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
III -  que forem declaradas indignas do oficialato, ou com ele incompatíveis,  pelo

prazo de oito anos a contar da declaração;
IV - que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas

rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, nos oito anos seguintes, contados a
partir  da  data  da  decisão,  aplicando-se  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  71  da
Constituição  Federal,  a  todos  os  ordenadores  de  despesa,  sem  exclusão  dos
mandatários que houverem agido nessa condição;

V - detentoras de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que
forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, pelo prazo de oito anos a contar da decisão;

VI  -  que forem condenadas,  em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de
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sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por
conduta  vedada  aos  agentes  públicos  em  campanhas  eleitorais  que  impliquem
cassação do registro ou do diploma pelo prazo de oito anos a contar da decisão;

VII  -  que  forem  condenadas  à  suspensão  dos  direitos  políticos,  em  decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial  colegiado,  por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito
anos após o cumprimento da pena;

VIII - que forem excluídas do exercício da profissão, por decisão sancionatória do
órgão  profissional  competente,  em decorrência  de  infração  ético-profissional,  pelo
prazo de oito  anos, salvo  se o ato  houver  sido anulado ou suspenso pelo Poder
Judiciário;

IX  -  que  forem  demitidas  do  serviço  público  em  decorrência  de  processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de oito anos contado da decisão, salvo se o ato
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

X - físicas e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais
tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral pelo prazo de oito anos após a decisão;

XI  -  magistrados  e  os  membros  do  Ministério  Público  que  forem  aposentados
compulsoriamente  por  decisão  sancionatória,  que  tenham  perdido  o  cargo  por
sentença  ou  que  tenham  pedido  exoneração  ou  aposentadoria  voluntária  na
pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de oito anos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto pretende impedir que organizações não governamentais

dirigidas  ou  controladas  por  pessoas  enquadradas  na  Lei  da  Ficha  Limpa  (Lei
Complementar nº 135, de 4/6/2010) recebam recursos públicos.

Com sua aprovação,  ficam impedidos de  receber  dinheiro público  dirigentes  de
ONGs que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral,
em  processo  de  apuração  de  abuso  de  poder  econômico ou  político;  que  forem
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condenados pelos crimes contra a economia popular,  a  administração pública e o
patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais;  contra o meio ambiente e a saúde pública; de abuso de autoridade ou à
inabilitação para o exercício da função pública; de lavagem ou ocultação de bens,
direitos  e  valores;  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins;  contra  a  vida  e  a
dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

Esperamos, assim, estar contribuindo para que Minas Gerais continue sendo um
exemplo de transparência na gestão de recursos públicos.

Certos da importância desta matéria, contamos como o apoio de nossos nobres
pares para aprovação desta iniciativa.

- 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 439/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 265/2011)

Cria o Selo Amigo do Meio Ambiente e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Selo Amigo do Meio Ambiente, a ser concedido a empresa

legalmente constituída, mediante a apresentação de autorização e licença em âmbito
federal, estadual e municipal, conforme o ramo de atividade pertinente à empresa, e
comprovada a idoneidade no que se refere à preservação ambiental, no exercício de
suas atividades.

Art. 2º - Para obtenção do selo de que trata esta lei, caberá à empresa interessada:
I  -  promover,  no  período  mínimo  de  um  ano,  ações  integradas  que  visem  à

preservação do meio ambiente, incluindo-se:
a) palestras educativas;
b) divulgação e distribuição de cartazes e folhetos informativos sobre a preservação

do meio ambiente;
II  -  requerer  o  referido  selo  no  órgão  competente  do  Executivo,  apresentando,

anexos, documentos comprobatórios das ações previstas no inciso I deste artigo.
Art.  3º  -  O Selo  Amigo do Meio  Ambiente  terá a  validade de um ano e  estará
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condicionado à comprovação, pela empresa, de promoção de ações integradas para
a preservação do meio ambiente.

Parágrafo único - Será impressa no selo a que se refere o caput deste artigo uma
certificação de que, por um ano, aquela empresa faz jus ao título "amigo do meio
ambiente",  podendo ser  renovado a cada ano,  de acordo com o cumprimento do
disposto nos arts. 1º e 2º desta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, complementadas, se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos visa a incentivar as empresas

do Estado a desenvolverem iniciativas de preservação do meio ambiente.
Num contexto em que se observa, dia a dia, a recorrência de agressões ao meio

ambiente por parte de agentes diversos e nas mais diferentes formas, entendemos
que não se pode mais negligenciar aspecto de tanta relevância para a preservação
da vida em nosso planeta.

Ao propormos, pois, a criação do Selo Amigo do Meio Ambiente, a ser outorgado à
empresa que promover ações educativas e preservacionistas, pretendemos também
criar-lhes o ensejo de poder utilizar essa qualificação em ações de comunicação e de
marketing.

Julgando seu uma importante iniciativa, contamos com o apoio de nossos nobres
pares para a sua aprovação.

-  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 440/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.700/2013)

Institui o Dia da Gestante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Dia da Gestante, a ser comemorado anualmente em 26 de
fevereiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Trata-se de um projeto de lei que visa instituir o Dia da Gestante, a ser

comemorado  anualmente  em  26  de fevereiro,  em  homenagem  à mulher  em  seu
período gestacional.

Viver mais e melhor!  Esse é um grande desafio que vem sendo enfrentado pelo
governo de Minas Gerais, com a intenção de fazer de Minas o melhor estado para se
viver.

São muitas e recorrentes as preocupações que permeiam o dia a dia da população:
a  situação  de  saúde  com  a  epidemia  oculta  das  condições  crônicas,  o
envelhecimento  acelerado  da  população,  as  taxas  de  morbidade  e  mortalidade
materna e infantil, a gravidez tardia e os riscos trazidos por ela, a violência contra a
mulher e as desigualdades socioeconômicas, entre tantas outras que tornam cada
vez mais complexo estruturar as redes de atenção à saúde da mulher e da criança.

É  pensando  nisso  que  o  governo  de  Minas  Gerais  vem  trabalhando
incansavelmente,  investindo  em  programas  estruturadores  em  áreas  tidas  como
prioritárias, como é o caso da saúde, fomentando programas criados para a mulher
em seu período gestacional e para a criança em seu primeiro ano de vida.

A Secretaria de Saúde criou, em 2003, o Programa Viva Vida (atenção à saúde da
gestante, parturiente, puérpera, recém-nascido e criança no primeiro ano de vida), o
que  representa  um  avanço  no  processo  de  regionalização  e  qualificação  da
assistência obstétrica, neonatal e infantil.

Para  viabilizar  o  acompanhamento  da  gestante  em  sua  plenitude,  de  forma
universal,  integral,  humanizada e com equidade, foi  implantado o projeto Mães de
Minas, em 2011.

Essa  reflexão  sobre  os  cenários  que  levam  à  mortalidade  materna  e  infantil
apontam para a necessidade de captação precoce da gestante, acompanhando-a em
todo o período pré-natal, no puerpério e até completar-se o primeiro ano de vida da
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criança,  através  de  consultas,  exames  e  atendimento  especializado  quando
necessário, identificando e sanando todas as situações de risco, ações desenvolvidas
pelo projeto Mães de Minas. Estabelece-se, assim, um relacionamento humanizado
com cada uma delas.

Complementando essas ações, a Secretaria de Saúde defende a importância de se
instituir  um  dia  especial  dedicado à  gestante,  para,  com essa  atitude,  reforçar  o
cuidado,  o  carinho  e  o  amor  integral  e  incondicional  que  devemos  a  todas  as
mineiras.

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

PROJETO DE LEI Nº 441/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.800/2013)

Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  mobilidade  urbana  o

conjunto  de  deslocamentos  de  pessoas  e  bens  com  base  nos  desejos  e  nas
necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios
de transporte.

Art. 2° - O objetivo da política de que trata esta lei é proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano priorizando os meios de transporte coletivos e não
motorizados, de forma inclusiva e sustentável.

Art. 3° - São princípios da Política Estadual de Mobilidade Urbana:
I - reconhecimento do espaço público como bem comum;.
II - universalidade do direito de se deslocar e de usufruir a cidade;
III - sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;
IV - acessibilidade à pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida;
V - segurança nos deslocamentos.
Art. 4° - São diretrizes da Política Estadual de Mobilidade Urbana:
I - priorizar o deslocamento realizado a pé e por outros meios de transporte não

motorizados;
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II - desenvolver o sistema de transporte do ponto de vista quantitativo e qualitativo;
III  -  criar  medidas  de  desestímulo  à  utilização  do  transporte  individual  por

automóvel;
IV - estimular o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes;
V - integrar os diversos meios de transporte;
VI - assegurar que todos os deslocamentos sejam realizados de forma segura;
VII  -  promover  ações  educativas  capazes  de  sensibilizar  e  conscientizar  a

população sobre a importância de se atender aos princípios desta política;
VIII  -  fomentar  pesquisas  a  respeito  da  sustentabilidade  ambiental  e  da

acessibilidade no trânsito e no transporte;
IX  -  buscar  alternativas  de  financiamento  para  as  ações  necessárias  à

implementação desta lei.
Art. 5° - Para o alcance do objetivo proposto no art. 2° desta lei, compete ao poder

público:
I - realizar diagnóstico que permita identificar aspectos referentes ao transporte e ao

trânsito a serem trabalhados e locais a serem qualificados nos termos propostos por
esta lei;

II  -  desenvolver  campanha  de  conscientização  que  incentive  o  deslocamento
realizado a pé;

III - avaliar e aprimorar a sinalização de trânsito horizontal e vertical;
IV - desenvolver programas voltados para a qualificação urbanística, ambiental e

paisagística dos espaços públicos.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Ministério das Cidades desenvolveu o Programa Mobilidade Urbana

visando promover  articulação das políticas  de transporte,  trânsito e  acessibilidade
universal,  a fim de proporcionar a qualificação do sistema de mobilidade urbana e
garantir acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura.

Sabedores  da  importância  desse  tema  e  que  os  governos  federal,  estadual  e
municipal  mostram-se  unidos  na  busca  de  soluções  que  viabilizem  melhores
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condições de trânsito para a população, apresentamos também este projeto no nível
estadual para, além de alertar sobre o tema, somar forças concretamente na mesma
direção dos outros níveis de governo, em busca de condições de vida mais favoráveis
a todos.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- 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 442/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.506/2013)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Mineira de Comunicação - EMC - e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública denominada

Empresa Mineira de Comunicação - EMC -, a partir da incorporação da Fundação
Rede Minas, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura.

Art.  2°  -  A EMC tem por  finalidade a  promoção,  a  organização,  a  execução,  a
administração e a operacionalização de programas e projetos de desenvolvimento e
expansão  das  ações  e  atividades  de  comunicação,  através  do  sistema de  rádio,
televisão e internet e de mídias existentes e que venham a existir, prestando serviços
de transmissão de sons (radiodifusão sonora) e de transmissão de sons e imagens
(televisão, internet e dados).

Parágrafo único - A EMC, com prazo de duração indeterminado, terá sede e foro em
Belo  Horizonte,  onde  estará  localizado  o  principal  centro  de  produção,  podendo
instalar escritórios e unidades de produção e radiodifusão em qualquer localidade.

Art. 3° - O Estado integralizará o capital social da EMC e promoverá a constituição
inicial de seu patrimônio por meio de capitalização e da incorporação de bens móveis
ou imóveis.

Art. 4° - Compete à EMC:
I - implantar e operar a Rede Minas de Televisão;
II  -  implantar  e operar  as  suas  próprias  redes de repetição e  retransmissão de
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radiodifusão, explorando os respectivos serviços;
III  -  estabelecer  cooperação e colaboração com entidades públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, que explorem serviços de comunicação ou radiodifusão
pública, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos;

IV  -  produzir  e  difundir  programação  informativa,  educativa,  artística,  cultural,
esportiva, científica, recreativa, de entretenimento e de cidadania;

V - promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado,
necessário às atividades de radiodifusão, comunicação e serviços conexos;

VI  -  prestar  serviços no  campo de radiodifusão,  de comunicação e de  serviços
conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias de interesse dos Poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado;

VII  -  exercer outras atividades afins, que lhe forem atribuídas pelo Conselho de
Administração da EMC;

VIII  - garantir mínimos de 15% (quinze por cento) de conteúdo regional e de 10%
(dez por cento) de conteúdo independente em sua programação semanal.

Parágrafo único - Os serviços da EMC terão finalidade educativa e cultural, mesmo
em  seus  aspectos  informativo  e  recreativo,  e  serão  considerados  de  interesse
público, permitida a participação comercial a título de apoio cultural.

Art.  5°  -  É  dispensada  a  licitação  para  a  contratação  da  EMC  por  órgãos  e
entidades  da  administração  pública,  com  vistas  à  realização  de  atividades
relacionadas ao seu objeto, desde que o preço contratado seja compatível com o de
mercado.

Art. 6° - Para os fins do disposto no inciso VIII do art. 4º, entende-se por:
I - conteúdo regional o conteúdo produzido no âmbito das regiões de planejamento

do Estado, com equipe técnica e artística composta majoritariamente por residentes
locais;

II - regiões de planejamento do Estado:
a) o Alto Paranaíba;
b) a região Central;
c) o Centro-Oeste de Minas;
d) a região Jequitinhonha-Mucuri;
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e) a Mata;
f) o Noroeste de Minas;
g) o Norte de Minas;
h) o Rio Doce;
i) o Sul de Minas;
j) o Triângulo;
III  -  conteúdo  independente  o  conteúdo  cuja  empresa  produtora,  detentora

majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha nenhuma associação ou
vínculo,  direto  ou  indireto,  com  empresas  de  serviço  de  radiodifusão  de  sons  e
imagens ou prestadoras de serviço de veiculação de conteúdo eletrônico.

Parágrafo único - Para que se alcance o percentual mínimo de conteúdo regional,
de  que  trata  o  inciso  VIII do  art.  4º,  serão  veiculados,  na  mesma  proporção,
programas produzidos em todas as regiões do Estado.

Art. 7° - Os recursos da EMC serão constituídos da receita proveniente:
I - de dotações orçamentárias;
II - da exploração dos serviços de radiodifusão pública de que trata esta lei;
III  -  de  prestação  de serviços  a  entes  públicos  ou  privados,  de  distribuição  de

conteúdo, modelos de programação, licenciamento de marcas e produtos e outras
atividades inerentes à comunicação;

IV - de doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

V - de apoio cultural de entidades de direito público e de direito privado, sob a forma
de patrocínio de programas, eventos e projetos;

VI - de publicidade institucional de entidades de direito público e de direito privado,
vedada a veiculação de anúncios de produtos ou serviços;

VII - da distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da administração
pública estadual;

VIII - de recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades
nacionais e internacionais, públicas ou privadas;

IX - de rendimentos de aplicações financeiras que realizar;
X -  de  rendas  provenientes de  outras  fontes,  desde que não comprometam os
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princípios e objetivos da radiodifusão pública estabelecidos nesta lei;
XI - da comercialização de espaços publicitários, desde que não exibam:
a)  mensagens  com conteúdo  ou  apelo  erótico,  que estimulem  a  intolerância,  o

preconceito, o constrangimento público e a violência;
b) bebidas alcoólicas, agrotóxicos, armas e cigarros, remédios que necessitem de

receita médica ou qualquer produto que não tenha registro e aprovação nos órgãos
públicos municipais, estaduais e federais;

c) mensagens comerciais destinadas a crianças que se baseiem no apelo explícito
a pedidos aos pais para que comprem determinado produto.

§  1°  -  Para  os  fins  do  disposto  nesta  lei,  entende-se  apoio  cultural  como  o
pagamento  de  custos  relativos  à  produção  de  programação  ou  de  um  programa
específico, sendo permitida a citação da entidade apoiadora, bem como de sua ação
institucional, sem nenhum tratamento publicitário.

§ 2° - O tempo destinado à publicidade de qualquer natureza não poderá exceder
30% (trinta por cento) do tempo total de programação da EMC.

Art. 8° - A EMC será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria
Executiva e terá na sua composição o Conselho Fiscal e o Conselho Curador.

Art.  9°  -  O  Conselho  de  Administração,  órgão  de  caráter  consultivo  com
competência para orientar e estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de atuação
da  empresa,  será  integrado  por  quinze  membros  e  pelos  respectivos  suplentes,
nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1° - O Conselho de Administração, cujo membros titulares serão escolhidos entre
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, de reputação ilibada e de
reconhecido espírito público, será composto da seguinte forma:

I  -  por  um representante  da  Secretaria  de Estado de Ciência e Tecnologia,  um
representante da Secretaria de Estado de Cultura, um representante da Secretaria de
Estado de Governo e um representante da Secretaria de Estado de Educação;

II - pelo Presidente da EMC;
III - por um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias;
IV - por  seis  representantes da sociedade civil,  indicados na forma do estatuto,
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segundo critérios de pluralidade de experiências profissionais e representatividade da
diversidade cultural do Estado;

V - três representantes entre os trabalhadores da EMC e da TV Minas.
§  2°  -  As  decisões  do  Conselho  de  Administração  serão  tomadas  por  maioria

simples, cabendo ao presidente o voto de qualidade, em caso de empate.
§ 3°  -  O quórum de deliberação do Conselho de  Administração é o  de maioria

absoluta de seus membros.
§ 4° - É vedada a indicação ao Conselho de Administração de:
I - pessoa que tenha vínculo de parentesco até o terceiro grau com membro da

Diretoria Executiva;
II - agente público detentor de cargo eletivo ou investido, exclusivamente, em cargo

em comissão de livre provimento da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios.

§ 5° - O mandato dos conselheiros referidos nos incisos I, II e III do § 1º deste artigo
será  de  três  anos,  permitida  uma única  recondução,  e  terá  seu  termo  de  início
contado a partir da data de criação da EMC.

§ 6° - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, a cada três meses
e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou por dois terços
de seus membros.

§ 7° - Participarão das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto, a
Diretoria Executiva da EMC e o ouvidor da EMC.

§ 8° - Os membros do Conselho de Administração referidos nos incisos IV e V do §
1º deste artigo perderão o mandato no caso de:

I - renúncia;
II - processo judicial com decisão definitiva;
III - ausência injustificada a três reuniões durante o período de doze meses.
Art. 10 - Compete ao Conselho de Administração:
I - formular as diretrizes educativas, artísticas, culturais e informativas da política de

comunicação da EMC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão

pública;



1196
____________________________________________________________________________

III  -  avaliar  a linha editorial  de  produção e  programação proposta pela Diretoria
Executiva da EMC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;

IV  -  aprovar  anualmente  o  plano de investimentos  e  a  prestação de contas  da
Diretoria Executiva da EMC;

V - promover debates públicos periódicos sobre a gestão e a programação da EMC;
VI - aprovar a aquisição e a alienação de bens imóveis;
VII  -  eleger  seu  presidente,  entre  seus  membros,  vedada  a  eleição  entre  os

membros na forma dos incisos I e II do § 1° do art. 9º.
§ 1° - Caberá ao Conselho de Administração acompanhar o processo de consulta

pública a ser implementado pela EMC, na forma do estatuto, para a renovação de sua
composição, relativamente aos membros referidos no inciso III do § 1º do art. 9º desta
lei.

§ 2° - Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o § 1º deste
artigo, a EMC receberá indicações da sociedade, na forma do estatuto, formalizadas
por  entidades  da  sociedade  civil  constituídas  como  pessoas  jurídicas  de  direito
privado sem fins lucrativos, voltadas, ainda que parcialmente:

I  -  à  promoção  da  ética,  da  paz,  da  cidadania,  dos  direitos  humanos  ou  da
democracia;

II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura, das artes ou dos esportes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional;
VII - à defesa da liberdade de expressão;
VIII - à democratização dos meios de comunicação.
§ 3° - Não serão consideradas, para efeito do processo de consulta pública a que

se  refere  o  §  1°  deste  artigo,  indicações  originárias  de  partidos  políticos  ou  de
instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e
visões devocionais ou confessionais.

Art.  11 -  O Conselho  Fiscal  será constituído por  três  membros titulares  e pelos
respectivos suplentes, designados pelo Governador do Estado.
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§ 1° - O Conselho Fiscal contará com um representante da Controladoria-Geral do
Estado.

§  2°  -  Os  conselheiros  exercerão  suas  atribuições  pelo  prazo  de  quatro  anos,
vedada a recondução.

§  3°  -  O  Conselho  Fiscal  reunir-se-á,  ordinariamente,  a  cada  3  três  meses  e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Conselho de Administração.

§ 4° - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples.
§ 5° - As reuniões do Conselho Fiscal só terão caráter deliberativo se contarem com

a presença do presidente e de pelo menos mais um membro.
Art.  12  -  A condição  de  membro  do  Conselho  de  Administração,  da  Diretoria

Executiva  e  do  Conselho  Fiscal  da  EMC  é  privativa  de  brasileiros  natos  ou
naturalizados há mais de dez anos, nos termos do § 2° do art. 222 da Constituição
Federal.

Art. 13 - A participação nos conselhos de que trata esta lei não será remunerada,
sendo pagas pela EMC as despesas de deslocamento e estada para comparecimento
nas reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Art. 14 - A Diretoria Executiva será composta pelo diretor-presidente e por até oito
diretores, indicados e nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1° - Os membros da Diretoria Executiva são responsáveis pelos atos praticados
em desconformidade com a lei e com o Estatuto da EMC.

§ 2° - O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de quatro anos, não
coincidente com o mandato do Governador do Estado, podendo ser renovado por
igual período e tendo como termo de início a data de criação da EMC.

§ 3° - A exoneração de qualquer membro da Diretoria Executiva é de competência
privativa  do  Governador  do  Estado,  e  seu substituto  será  nomeado e  cumprirá  o
restante do mandato em conformidade com o estabelecido nesta lei.

§  4°  -  As  atribuições  dos  membros  da  Diretoria  Executiva  serão  definidas  pelo
estatuto da EMC.

Art.  15  -  A EMC contará  com  uma ouvidoria,  dirigida  por  um  ouvidor,  a  quem
compete exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada,
com respeito à observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão
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pública,  bem  como  examinar  e  opinar  sobre  as  queixas  e  reclamações  de
telespectadores e radiouvintes referentes à programação.

§ 1°  -  O ouvidor  será nomeado pelo  Conselho  de Administração da EMC para
mandato de dois anos, admitida uma única recondução.

§ 2° -  O ouvidor  somente perderá o mandato nas hipóteses de renúncia ou de
processo judicial com decisão definitiva.

§ 3° - No exercício de suas funções, o ouvidor:
I -  redigirá boletim interno mensal com críticas à programação do período, a ser

encaminhado à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração;
II - garantirá a todos os usuários e trabalhadores da EMC o sigilo, a discrição e a

fidelidade quanto ao conteúdo de suas manifestações e às providências adotadas em
relação a elas.

Art. 16 - O regime jurídico do pessoal da EMC será o de emprego público, regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela respectiva legislação complementar.

§ 1° - A contratação de pessoal permanente da EMC far-se-á por meio de concurso
público de provas ou de provas e títulos, conforme disposto no estatuto, observadas
as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.

§ 2° -  Por  solicitação do diretor-presidente,  poderão ser postos à disposição da
EMC servidores de outros órgãos ou entidades da administração pública, na forma da
legislação pertinente.

Art.  17 - Fica autorizada, nos termos do inciso  IX  do art.  37 da Constituição da
República, bem como do art. 1° da Lei nº 18.185, de 2009, a contratação temporária,
mediante seleção simplificada e por prazo não excedente a doze meses, prorrogável
por igual período, de pessoal técnico e administrativo imprescindível à implantação da
EMC  e  ao  exercício  de  suas  atribuições  institucionais,  até  que  seja  realizado
concurso público.

Art.  18  -  A EMC  terá  regulamento  simplificado  para  contratação  de  serviços  e
aquisição  de  bens,  aprovado  por  decreto  do  Governador  do  Estado,  ouvida  a
Procuradoria-Geral  do  Estado,  observando-se  os  princípios  constitucionais  da
publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência.

Art.  19  -  O  Poder  Executivo  do  Estado  adotará  as  providências  necessárias  à
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transferência para a EMC das concessões de serviços de radiodifusão sonora e de
imagens concedidos ao Estado ou a qualquer de suas entidades.

Art. 20 - Os bens e equipamentos integrantes do acervo da Fundação Rede Minas
serão transferidos e incorporados ao patrimônio da EMC.

Art.  21  -  Os  bens  permitidos,  cedidos  ou  transferidos  pelo  Estado  para  a
organização social ADTV, bem como os adquiridos por esta com recursos oriundos do
contrato  de  gestão  firmado  com  a  Fundação  Rede  Minas,  serão  revertidos  ao
patrimônio do Estado e incorporados ao patrimônio da EMC.

Art. 22 - A criação da EMC será precedida do arrolamento e da avaliação dos bens,
direitos e obrigações que venham a ser transferidos para a EMC pelo Estado ou por
entidades de sua administração indireta, na forma do art. 20.

Art. 23 - O Poder Executivo poderá encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de
lei autorizando a abertura de crédito especial com a finalidade de incluir a EMC na Lei
Orçamentaria Anual relativa ao exercício de 2014.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  O desenvolvimento  da  televisão em nosso país,  diferentemente  de

outras experiências, como a do rádio, se deu através da iniciativa privada, pelas mãos
de Assis Chateaubriand, na década de 1950.

Porém, foi  na década de 1960 que a TV se popularizou.  Na época,  a ebulição
cultural e as lutas democráticas davam o tom na vida nacional. Com a TV não foi
diferente. Lembremos, por exemplo, os festivais de canções, nos quais a luta contra a
ditadura encontrava eco e somava-se à resistência.

Todavia, o desenvolvimento da TV pública no Brasil começa no final da década de
1960. Com caráter exclusivamente educativo, ela só começou a ganhar contornos
próprios na década de 1980, com o processo de redemocratização do País.

Hoje  a  TV  pública  tem  quatro  diferentes  modalidades  distintas:  as  televisões
universitárias, ligadas a instituições de ensino; as televisões educativas e culturais,
vinculadas  aos  governos;  as  televisões  comunitárias,  geridas  diretamente  pela
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sociedade civil - em Belo Horizonte vivemos o belo exemplo da TV Comunitária; e as
televisões legislativas.

Nossa Rede Minas foi, em conjunto com a TVE do Rio e a TV Cultura de São Paulo,
importante tripé no desenvolvimento da TV pública no Brasil, havendo que destacar, é
claro, a participação importante das emissoras do Rio Grande do Sul, da Bahia, do
Paraná, de Pernambuco, de Sergipe, entre outras.

A realização dos fóruns nacionais de TVs públicas foi crucial para a remodelagem e
o avanço do setor no País. Fruto de intensos e diversos debates, o coroamento desse
processo foi a fundação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.

Com relação a nosso estado, ouso afirmar que o principal compromisso de uma
televisão pública como a nossa é mostrar Minas Gerais para os mineiros e para todo
o mundo.

A fim de trabalhar em prol do avanço para um novo patamar da rede pública de
televisão em Minas Gerais, entendo ser a criação da EMC o caminho a ser trilhado.

- 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 443/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.582/2012)

Dispõe sobre a vacinação gratuita contra leishmaniose visceral no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A vacinação de cães e gatos contra a leishmaniose visceral deverá ser feita

em todo o Estado, gratuitamente.
Art.  2°  -  A vacinação de que trata  o  art.  1°  desta lei  será precedida  de  ampla

campanha de divulgação pelo Estado.
Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de

sua publicação.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A vacinação gratuita de cães e gatos contra a leishmaniose representa
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não apenas o combate a um problema de saúde pública mas também resposta a uma
necessidade real da população.

A doença está avançando em larga escala, e a vacinação é comprovadamente a
forma ideal para combatê-la.

O sacrifício de cães considerados soropositivos não é uma solução do problema, ao
contrário, trata-se de uma saída de custo mínimo encontrada pelo poder público que
tem gerado problemas de toda ordem, tais como o sacrifício de cães saudáveis e a
disseminação da doença por animais contaminados sem tratamento adequado.

Diante  dessa  situação,  é  essencial  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  passe  a
desenvolver ações que solucionem essa demanda de ordem pública, e uma delas é
oferecer a vacina contra leishmaniose visceral para cães e gatos.

A leishmaniose, assim como a raiva, é considerada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento como uma zoonose. Assim sendo, deve merecer atenção
do poder público no que se refere inclusive às formas de prevenção da doença, e a
vacinação é a melhor forma de preveni-la.

Assim, contamos com o apoio dos 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 444/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.512/2012)
Expande a área da Estação Ecológica de Fechos, criada pelo Decreto nº 36.073, de

27 de junho de 1994, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica expandida em 269,5ha (duzentos e sessenta e nove vírgula cinco

hectares) a área da Estação Ecológica de Fechos, localizada no Município de Nova
Lima, atualmente com área de 602,95ha (seiscentos e dois vírgula noventa e cinco
hectares), compreendendo a área total de 872,45 (oitocentos e setenta e dois vírgula
quarenta e cinco hectares), nos limites e confrontações contidas no Anexo I desta lei.

Art. 2º - A Estação Ecológica tem por finalidade a proteção do manancial de água
na Bacia do Ribeirão dos Fechos e dos ambientes naturais existentes.

Parágrafo único - Serão permitidos nessa área o desenvolvimento de atividades de
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pesquisa  e  de  educação  ambiental,  desde  que  não  afetem o  funcionamento  dos
ecossistemas e a qualidade do manancial de água, observada a legislação vigente.

Art. 3º - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - exercer, em conjunto com a
Companhia de Saneamento de  Minas Gerais  -  Copasa-MG -,  a  administração da
Estação Ecológica de Fechos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Estação Ecológica de Fechos, completamente inserida no Município

de  Nova  Lima,  abrange  área  de  602,95ha,  cuja  vegetação  é  caracterizada  pela
ocorrência  predominante  de  remanescentes  de  mata  atlântica,  além  de  áreas  de
campos rupestres, quartzíticos e ferruginosos. Em sua área localiza-se o manancial
de mesmo nome, que atende aos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte.

Os estudos da fauna da unidade de conservação - UC - realizados até o momento
indicam alto índice de diversidade, com espécies que figuram na lista de espécies da
fauna de Minas Gerais ameaçadas de extinção.

Foram registradas em sua ornitofauna seis  espécies  consideradas em extinção:
chibante,  mutum-do-sudeste,  capoeira,  macuco,  pavó  e  jacu-açu.  Entre  os
mamíferos, merece destaque a ocorrência do caititu, gato-do-mato, macaco sauá e
lobo-guará.

A Estação Ecológica de Fechos foi criada a partir do mesmo processo de estudo
que antecedeu a criação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, tendo sido o
decreto  de  sua  instituição  publicado  na  mesma data  do  instrumento  que  criou  o
parque. Três áreas são propostas para a ampliação daquela unidade de conservação.

A primeira consiste numa pequena gleba, de propriedade da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, localizada junto aos limites do Bairro Jardim Canadá. Essa área foi
incorporada  ao  patrimônio  desse  município  após  aquisição  de  vários  lotes  pela
administração municipal, com o intuito de proteger o manancial inserido na unidade
de conservação. Sua inclusão na estação ecológica certamente não envolverá custos
de aquisição, já que se trata de área pertencente ao poder público do município, e
sua incorporação ao perímetro  da  UC já havia  sido  objeto  de  entendimentos  por
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ocasião  da  publicação do decreto  de  criação  da área protegida  pelo  governo do
Estado.

A segunda área é  constituída  por  faixa  de  terrenos  localizados  entre  os  limites
atuais da Estação Ecológica e a estrada de acesso ao condomínio Pasárgada. Trata-
se de área coberta por expressiva ocorrência de campos rupestres ferruginosos e
quartzíticos, pertencentes à Cia. Vale do Rio Doce.

A terceira e última área corresponde ao trecho vizinho à unidade de conservação no
seu limite leste, em direção à localidade de São Sebastião de Águas Claras. Parte
desse terreno é de domínio da Prefeitura de Belo Horizonte e já se encontra sob o
controle da Copasa-MG. A citada gleba não foi incluída na UC quando da publicação
do decreto  de sua criação por  estar  sendo cogitada para a passagem de correia
transportadora  do  complexo  minerário  de  Tamanduá.  Como  essa  solução  foi
descartada pela  empresa,  não  existem hoje  impedimentos  para  sua inclusão nos
limites da UC.

Não obstante a importância dessas áreas, diversas áreas inseridas em APEs e/ou a
montante  de  captações  já  se encontram urbanizadas.  Esse é o caso de locais  a
montante de Fechos (Jardim Canadá, Vale do Sol, Retiro das Pedras e Jardim dos
Manacás), de Bela Fama (Honório Bicalho e Rio Acima) e de Serra Azul. Apesar das
áreas urbanizadas, ainda existem diversas outras cobertas por vegetação nativa, que
contribuem para a infiltração de água, além da preservação de amostras da fauna e
flora nativas.

Destacam-se  as  áreas  com  vegetação  nativa  ainda  existentes  a  montante  da
captação de Fechos e a região das cabeceiras dos contribuintes da margem direita
do Rio das Velhas a montante de Bela Fama, onde ainda existe uma grande extensão
preservada.  Neste  último  caso,  salienta-se  a  importância  da  produção  hídrica
proveniente da região da Serra do Gandarela.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto, referendado por associações locais, que esperam o apoio desta Casa.

ANEXO I
* - O Anexo I, que mostra a área da Estação Ecológica dos Fechos, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 14.3.2015.
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-  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 445/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.366/2012)

Dispõe  sobre  a  gratuidade  do  ingresso  em  espetáculos  públicos  para  músicos
inscritos  na  Ordem  dos  Músicos  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  que  estejam
regulares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada aos músicos inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil -

Seção  Minas  Gerais  que  estejam  regulares  a  gratuidade  para  o  ingresso  em
espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Art.  2º  -  Serão  afixadas  nos  espaços  culturais  públicos,  em  locais  de  fácil
visibilidade, placas que reproduzam na íntegra o conteúdo do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei pretende facilitar o acesso dos músicos inscritos na

Ordem  dos  Músicos  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais,  que  estejam  regulares,  a
espetáculos culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Trata-se de uma demanda apresentada pela classe, que necessita diversificar seu
conhecimento  de  forma  a  obter  maior  desenvoltura  criativa  e  a  ter  acesso  aos
diferentes  processos  de  criação  e  aos  respectivos  autores,  criando-se  mais
oportunidades de atuação.

Pelas  razões expostas,  conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

- 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 446/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.406/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de portas giratórias, com detector de
metais, nas portarias dos teatros e cinemas e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a instalação de portas giratórias com detector de metais no

acesso  das  antessalas  dos  teatros  e  cinemas,  com  capacidade  mínima  para
quinhentas pessoas.

Art. 2° - Os cinemas localizados nos shopping centers, bem como os teatros, com
capacidade mínima de quinhentas pessoas no âmbito do Estado ficam obrigados a
instalar portas giratórias com detectores de metais no acesso de suas antessalas.

§ 1° - O ingresso em cinemas e teatros está condicionado à passagem por uma
porta giratória com detector de metais.

§ 2° - Será vedado o acesso às dependências do estabelecimento à pessoa que se
negar a passar pelos equipamentos.

Art. 3° - O  shopping center  ou o estabelecimento que tiver mais de uma sala de
cinema poderá ter uma porta giratória para o acesso de todas as salas.

Art. 4° - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados data de

sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: É público e notório que os cinemas vêm passando por uma onda de

violência nunca antes vista. Os usuários são agredidos com facas, armas de fogo,
entre tantos outros objetos. Em decorrência do ingresso desses materiais, malfeitores
dão continuidade à prática de delitos no interior de estabelecimentos que deveriam
ser usados para um momento de descontração.

Está comprovado, com fundamento na experiência em segurança pública, que os
detectores de metais, acrescidos da inspeção dos pertences em aparelhos de raios-
X, podem coibir a entrada de objetos que sirvam de apoio ao cometimento desses
delitos.

Nossa proposta  se  desenvolve  nessa  direção:  tornar  obrigatória  a  inspeção de
pertences  e  a  passagem  de  todos  pelos  portais  detectores  de  metais  antes  de
adentrar um estabelecimento.

Na certeza de que nossa iniciativa se constitui  em aperfeiçoamento  oportuno e
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relevante  para  o  ordenamento  jurídico  estadual,  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 e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 447/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.012/2012)

Assegura reserva mínima de 5% de vagas para mulheres na área da construção
civil em editais de licitação e contratos diretos para realização de obras públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do

Estado fará constar em todos os editais de licitação de obras públicas e em todos os
contratos diretos realizados com o mesmo fim exigência de que a empresa contratada
reserve  no  mínimo  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego  na  área  de
construção  civil  para  pessoas  do  sexo  feminino,  desde  que  a  reserva  não  seja
incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único - Não se entendem como empregos na área de construção civil,
para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as
vagas na área administrativa, entendendo-se como empregos na área de construção
civil os cargos na área operacional.

Art. 2º - Os ditames desta lei serão observados quando da renovação de contratos
que  envolvam  obras  públicas  empreendidas  pela  administração  pública  direta  e
indireta de qualquer dos Poderes do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Atualmente a mulher brasileira ocupa grande parcela do mercado de

trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família. Por conta disso, é necessário
que se aumentem as oportunidades de emprego nos setores onde as pessoas do
sexo  feminino  possam  atuar.  Daí  a  necessidade  de  se  reservarem  vagas  para
mulheres, aumentando sua possibilidade de ocupação, principalmente em áreas onde
o emprego feminino é meramente residual.
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A construção civil,  nesse sentido, ainda se configura como tabu. Poucas são as
mulheres  empregadas  na  área que  não fazem  parte  das  equipes  de  limpeza  ou
administrativa.  Faz-se  necessária,  portanto,  a  reserva  de  5%  das  vagas  na
construção civil para mulheres no que tange às obras públicas, bem como a ressalva
presente no art. 1º, parágrafo único, desta proposição, que protege as mulheres do
descumprimento  da  reserva  de vagas na construção civil  através da  alocação de
pessoas do sexo feminino em empregos periféricos à obra em si.

Vale ressaltar  que diversos projetos têm oferecido cursos profissionalizantes que
preparam  mulheres  para  atuar  na  construção  civil  propriamente  dita  com
competência, comprometimento e dedicação.

Um dos papéis do Estado é a promoção da empregabilidade, da igualdade entre os
gêneros  e  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Assim,  nada  mais  justo  que  a
administração pública estadual dar o exemplo, exigindo das empresas contratadas
para empreender obras públicas que reservem vagas para as mulheres, medida que
fomentaria, quem sabe, práticas similares na área privada.

Pelo  exposto,  conclamo  os  nobres  seputados  desta  Casa  a  aprovar  esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 448/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.983/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sistema de conexão aberto
de internet sem fio nos locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os shoppings centers, hipermercados, hospitais, aeroportos, centros

de convenção, terminais rodoviários, estádios de futebol e hotéis situados no Estado
obrigados a disponibilizar gratuitamente ao público sistemas de conexão abertos de
internet sem fio de alta velocidade em todas as suas dependências.

Art. 2° - O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o estabelecimento
infrator a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de reincidência.
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Parágrafo  único  -  O  valor  da  multa  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  será
reajustado anualmente conforme variação do Índice Geral de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA - ou outro índice que venha a substituí-lo.

Art.  3° - Os estabelecimentos mencionados no art.  1°  terão o prazo de cento e
oitenta dias para cumprirem o disposto nesta lei.

Art.  4°  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A disponibilização de internet sem fio nos grandes estabelecimentos

permitirá que os cidadãos acessem a rede mundial de computadores, possibilitando
maior conforto e bem-estar à população.

- 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 449/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.095/2012)

Autoriza o Poder Executivo a aplicar multa às entidades de prática esportiva de
qualquer natureza ou modalidade em razão de ilícitos praticados por seus torcedores
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade que

permitir,  incentivar,  colaborar  ou  deixar  de  coibir  ilícitos  praticados  por  seus
torcedores ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão de repasses de verbas públicas ou incentivos fiscais estaduais por

até seis meses.
§ 1º - Para os fins desta lei, caracteriza ilícito:
I - a promoção de tumulto ou a prática ou a incitação à violência;
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II  -  a  invasão  de  local  restrito  aos  competidores,  árbitros,  fiscais,  dirigentes,
organizadores ou jornalistas.

§ 2º - A advertência somente será aplicada quando o ilícito não for consumado e
não houver vítimas ou danos patrimoniais.

§ 3º - A multa será aplicada quando a entidade for reincidente ou no caso de haver
vítimas ou danos patrimoniais e terá o valor de 1.000 Ufirs (mil Unidades Fiscais de
Referência)  a  10.000  (dez  mil)  Ufirs,  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da
infração,  a  natureza  do  evento  e  a  condição  econômica  da  entidade,  mediante
processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa e contraditório.

§ 4º - A suspensão de repasses de verbas públicas será aplicada, sem prejuízo da
multa, na hipótese de reiterado descumprimento das disposições desta lei.

§ 5º - As disposições deste artigo aplicam-se às torcidas organizadas, definidas no
art. 39-A da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor -,
incluído pela Lei Federal nº 12.299, de 27 de julho de 2010, no que concerne aos
seus membros ou associados.

Art. 2º - Aplicada a multa e não paga, será ela inscrita na dívida ativa do Estado e
cobrada nos moldes da legislação pertinente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Os  recentes  episódios  de  violência  protagonizados  por  torcedores

demonstram  a  necessidade  de  o  poder  público  adotar  medidas  enérgicas  para
combatê-la.

Os  estados  e  o  Distrito  Federal  podem  legislar  concorrentemente  com a  União
sobre  desporto  (art.  24,  IX,  da  Constituição  Federal),  o  que  é  corroborado  pelo
Estatuto do Torcedor (Lei  Federal  nº  10.671,  de 2003),  em seu art.  37, § 2º,  que
permite a todos os entes da Federação a instituição de multa pelo descumprimento
de suas disposições.

A experiência  tem  demonstrado  que  uma  das  formas  mais  eficazes  de  coibir
práticas ilícitas é a instituição de multa ou prestação pecuniária, pois a diminuição
patrimonial do infrator é, na maioria das vezes, a sua principal preocupação.
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Dessa forma, proponho este projeto, com o objetivo de aprimorar os mecanismos
de combate à violência, principalmente nos estádios de futebol.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 450/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.581/2014)

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Banda Sinfônica do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica elevada à designação de Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros

Militar  de  Minas  Gerais  e  declarada patrimônio  cultural  dos mineiros  a  Banda de
Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  A história  das  bandas de música no Brasil  remonta  à  chegada da

família  real  ao  Rio  de  Janeiro.  Desde  então,  o  grupo  musical  que  leva  essa
denominação  vem,  dentro  e  fora  das  organizações  militares,  se  firmando  como
fomentador de cultura e participante efetivo da vida social de nosso povo.

Para  um  bom  mineiro  é  fácil  compreender  o  valor  sociocultural  e  artístico  das
bandas de música. A formação cultural do Estado se confunde com a historia das
centenas de bandas que alegraram coretos Minas afora.

Todo mineiro tem uma forte ligação com banda de música. As bandas mineiras são
fonte de cultura em sua criação e preservação em sua existência.

Quantas decisões familiares, quantas famílias, quantas decisões politicas, quantas
sociedades e cidades nasceram no seio de nossas bandas?!  Seria difícil  dizer. As
bandas nos alegraram no passado e historicamente vêm se mantendo ativas na vida
social das cidades.

As cidades cresceram, se modernizaram, mas as bandas se mantêm vivas pois são
arquétipos de nosso “mineirês”.

As bandas de música representam um fenômeno importante na história das Minas
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Gerais  e  sua  existência  proporciona  acesso,  de  forma  democrática,  a  toda  a
comunidade  que  a  circunda,  dando  oportunidade  de  estudos  nas  áreas  de
instrumentos  de  sopro  e  percussão,  representando  um  caminho  certo  para  a
propagação de uma tradição que surgiu há mais de um século.

Existem  bandas  que  há  décadas  vem  proporcionando  esta  possibilidade  de
aprendizado e participando dos diversos momentos festivos, cívicos e religiosos da
comunidade. Um dos maiores referenciais dessas bandas em Minas Gerais são as
bandas  militares.  As  bandas  militares  são,  na  maioria  das  vezes,  os  grupos
profissionais mais almejados pelos músicos das bandas amadoras civis.

Incluída  nessa  fascinante  historia,  de  forma  a  estar  sempre  presente  junto  à
sociedade  mineira,  temos  a  Banda  de Música  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de
Minas Gerais - CBMMG.

Criada no ano de 1937, a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais  é,  desde sua formação,  a única banda do CBMMG, passando por  muitas
recolocações de corporação em face da incorporação e desincorporação do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar de Minas Gerais.

Ganhadora por várias vezes dos antigos e tradicionais festivais de bandas militares,
a Banda de Música do CBMMG realizou gravações nos anos de seu apogeu,  na
década de 1960. Sua tradição musical é confirmada pelas mais de 200 solicitações
para apresentações que recebe todos os anos.

Sua importância e valor são reconhecidos pela mídia e relatos dos que participaram
de sua trajetória. Atuar na posse de governadores, dedicar composições a eles, estar
presente nas manifestações religiosas mais importantes da capital, ganhar festivais e
cultivar grandes nomes da música instrumental de Minas foi o papel da Banda de
Música do CBMMG no decorrer de sua história.

O memorável ex-presidente e ex-governador Itamar Franco sempre citava em seus
discursos que Minas é um Estado síntese, e podemos assim dizer que a Banda de
Música do CBMMG sintetiza muito bem o que é ser mineiro, pois em suas fileiras
temos mineiros de todos o rincões.

Indo ao encontro de seu primeiro século de existência, a Banda do CBMMG vem
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ano a ano buscando a excelência em atender ao povo mineiro, fazendo música e
preservando nossa história.

A participação desta banda na vida musical,  na vida social  e mesmo política de
Minas é inegável e repleta de histórias que ultrapassam sua própria função junto à
tropa militar de desfiles.

Existem  eventos  sociais  de  nossa  capital  que  são  agendados  em  função  da
participação da Banda do CBMMG. Na mais simplória atividade social e cultural de
caráter público que se realiza em nossas praças ou nas mais pomposas solenidades
que se realizam nos melhores teatros da cidade, encontramos a banda do CBMMG.

Não obstante o inegável valor cultural e de preservação de memória, as atividades
da banda de música têm papel  social forte,  presente e necessário,  embalando os
encontros da melhor idade, ajudando na divulgação cívica de nossos hinos e músicas
tradicionais  em  concertos  em  escolas,  animando  ações  sociais,  participando  das
campanhas de saúde, em especial das de vacinação, e abrilhantando os momentos
religiosos mais importante da sociedade, demonstrando seu adjetivo laico. É nesses
momentos que encontramos a Banda de Música do CBMMG.

Como única Banda da Corporação dos Bombeiros Militares, podemos afirmar que
tudo o que já foi dito sobre suas atividades se estende por todos os rincões de Minas
em que é chamada.

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, dá, em seu art. 1º o conceito de
patrimônio histórico e artístico nacional:  “Constitui  o patrimônio histórico e artístico
nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Brasil,  quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico”.

Dessa forma, vemos na Banda de Música do CBMMG um bem público que, por sua
história  e sua importância junto ao povo montanhês, se enquadra nas exigências,
prerrogativas e condições prevista no parágrafo anterior.

Vemos a necessidade de atribuir a este grupo cultural com intensa vida e serviços
prestados a posição de patrimônio histórico cultural dos mineiros, conforme preconiza
a  lei.  É  apenas  uma  forma  de  nossa  sociedade  agradecer  e  reconhecer  sua
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dedicação e lhe dar o devido valor, de forma a oficialmente reconhecer como efetivos
e necessários os trabalhos realizados pela Banda do CBMMG nesses quase 90 anos.

O art. 216 da Constituição Federal assim conceitua patrimônio cultural:
“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à
identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”
Nesse  conceito  vemos  de  forma  mais  abrangente  todos  os  parâmetros  de

importância  e  de  responsabilidade  cultural  e  social  envolvidos  nas  atividades  da
Banda do CBMMG.

No parágrafo 1º do citado artigo, encontramos o que aqui estamos conclamando:
“§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação”.

Propomos então a esta distinta Casa, em reconhecimento e no exercício de nossas
responsabilidades constitucionais, o deferimento da declaração de patrimônio cultural
à Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, considerando a
sua nova formação, sua elevação à designação de Banda Sinfônica do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

- 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 451/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.041/2012)

Fica assegurado às farmácias e às drogarias o direito de manter ao alcance dos
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usuários medicamentos isentos de prescrição médica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  às  farmácias  e  às  drogarias  do  Estado  o  direito  de

organizar,  em área de circulação comum, expostos em autosserviço e ao alcance
direto  do  consumidor,  todos  os  medicamentos  isentos  de  prescrição  médica,  tais
como analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e antiácidos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Os produtos farmacêuticos isentos de prescrição médica,  tais como

analgésicos,  antitérmicos,  complementos  vitamínicos  e  antiácidos,  devem  ser
expostos em sistemas de autosserviço, ficando ao alcance direto do consumidor, nas
farmácias e nas drogarias de todo o Estado, visto que são considerados produtos de
venda livre.

A facilidade de exposição desses medicamentos permitirá ao consumidor comparar
preços, ler as instruções impressas nas embalagens, pegar o produto e levá-lo ao
caixa de forma ágil, sem a interferência de balconista. Caso o consumidor queira mais
informações a respeito do medicamento, poderá pedi-las ao farmacêutico de plantão.

Visto  que  essa  prática  é  utilizada  no  mundo  inteiro,  sem  que,  com  isso,  seja
considerada incentivo à automedicação, estou apresentando este projeto de lei, na
certeza de sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 452/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.986/2014)

Declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público
Mãos Amigas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica  declarada  utilidade  pública  a  organização  da  sociedade  civil  de

interesse público Mãos Amigas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  A  Mãos  Amigas  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado e tem por finalidade a promoção e a
assistência  a  moradia  de  famílias  carentes,  a  assistência  social  às  minorias,  a
promoção  de  cursos  profissionalizantes  para  jovens  e  adultos,  a  preservação  e
conservação  do  meio  ambiente  e  promoção  do  desenvolvimento  sustentável,  as
ações preventivas de combate às drogas e a assistência integral a dependentes e
viciados e às famílias dos dependentes, entre outras atividades.

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

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 453/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.332/2012)

Torna obrigatória  a modificação dos níveis  de 4-metilimidazol  (4-MI),  subproduto
presente  no  corante  caramelo  IV,  utilizado  nos  refrigerantes  produzidos  e
comercializados no Estado, na forma que especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam os fabricantes de  refrigerantes produzidos e comercializados no

Estado obrigados a modificar os níveis de 4-metilimidazol (4-MI), subproduto presente
no corante caramelo IV, utilizado nos refrigerantes, de forma que essa substância não
ultrapasse a quantidade de 4 mcg (quatro microgramas) para cada 355 ml (trezentos
e cinquenta e cinco mililitros) de refrigerante.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator, conforme o caso,
às seguintes sanções administrativas,  sem prejuízo  das penalidades definidas em
normas específicas:
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I - multa;
II - interdição.
§ 1° - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.
§ 2° - A multa a que se refere o inciso I do caput terá os seguintes valores e será

aplicada em dobro no caso de reincidência:
I - para as empresas produtoras:
a)  100  Ufemgs  (cem  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  para  o

estabelecimento optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional -, instituído pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de
2006;

b)  500  (quinhentas)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se  enquadre  na
hipótese prevista  na  alínea “a”  e  cuja  receita  bruta  anual  seja  igual  ou inferior  a
650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.000 (mil) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual seja superior
a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

II - para empresas comercializadoras:
a)  150 (cento  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  optante  do  Simples

Nacional;
b)  750  (setecentas  e  cinquenta)  Ufemgs  para  o  estabelecimento  que  não  se

enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a
650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs;

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para o estabelecimento cuja receita bruta anual
seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

§ 3° - A sanção de interdição a que se refere o inciso II do caput será aplicada ao
estabelecimento que reincidir pela terceira vez em multa e será fixada em, no mínimo,
dois dias e, no máximo, em trinta dias.

§ 4° - Para os efeitos deste artigo, considera-se reincidência a repetição da mesma
infração ao disposto nesta lei.

§ 5° - Não será considerada reincidência, nos termos do § 4°, a infração cometida
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depois  de  cinco anos  contados da data  da  decisão administrativa  irrecorrível  que
impôs a sanção à primeira infração.

Art.  3° -  Os recursos oriundos das multas  aplicadas nos termos desta lei  serão
destinados ao Fundo Estadual da Saúde.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa CSPI (Center for

Science in the Public Interest) - Washington D.C, é classificado como possivelmente
cancerígeno o 4-metilimidazol (4-MI), subproduto presente no corante caramelo IV,
utilizado na fabricação de refrigerantes, como, por exemplo, a Coca-Cola.

De acordo com o Centro de Pesquisa CSPI, o refrigerante vendido no Brasil contém
263 mcg (microgramas) do corante cancerígeno em 350 ml, cerca de 267mcg/355ml.
Essa  concentração  é  muito  maior  em  comparação  com  a  Coca-Cola  vendida  no
Quênia,  que ficou na segunda posição,  com 170 cmg/355ml.  Também foi  testada
quantidade da substância nas latas de Coca-Cola vendidas no Canadá, Emirados
Árabe, México, Reino Unido e nos Estados Unidos, constatando-se índices menores.

A Coca-Cola do Brasil fornece nove vezes mais o limite diário de 4-MI estabelecido
pelo  governo  da  Califórnia,  que  estipulou,  como  quantidade  máxima,  39  ml  do
refrigerante por dia e nenhum outro produto que possua o corante caramelo IV em
sua composição.

As informações sobre o estudo foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor - Idec. A pesquisa que apontou os riscos do caramelo IV à saúde das
pessoas foi  feito  pelo Programa Nacional  de  Toxicologia do governo dos Estados
Unidos e fez com que a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer - Iarc - da
Organização Mundial da Saúde - OMS - , incluísse o 4-MI na lista de substâncias
possivelmente cancerígenas.

Como nos últimos 30 anos o consumo de refrigerante quintuplicou no Brasil, o Idec
ressalta  que,  independentemente  da  presença  do  corante,  todas  as  bebidas  que
contêm  açúcar  devem  ser  evitadas,  pois  se  consumidas  em  excesso  podem
aumentar  o  risco de diabetes,  obesidade e  doenças associadas aos cânceres  de
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esôfago, rins, pâncreas, endométrio, vesícula biliar, cólon e reto.
Após  diversas  petições  de  entidades  de  defesa  do  consumidor,  o  estado  da

Califórnia  (Estados  Unidos)  reconheceu  a  periculosidade do aditivo.  Diante  disso,
empresas  como  a  Coca-Cola  e  a  Pepsi  dos  Estados  Unidos  divulgaram  que
realizarão mudanças em suas fórmulas, de acordo com o referido instituto.

Minas Gerias deseja o mesmo tratamento. Precisamos cuidar de nossa saúde e
este é o maior objetivo do nosso projeto. Por isso, contamos com o apoio de nossos
nobres pares para a 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 454/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.487/2011)

Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens plásticas de produtos
comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As embalagens plásticas dos produtos comercializados no Estado conterão

a seguinte  advertência:  “Para  evitar  perigo  de  asfixia,  mantenha  este  e  todos  os
sacos plásticos fora do alcance de bebês e crianças. Não utilizar este material em
bercinho,  carrinho  de  bebês  ou  camas.  O  plástico  pode  aderir  ao  nariz  e  boca,
obstruindo  a  respiração.  Este  saco  plástico  não  é  um  brinquedo.  Recomenda-se
inutilizar o saco antes de descartá-lo”.

Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres legíveis, de forma a
permitir sua imediata identificação pelo consumidor.

Art. 2º - São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que
trata o caput do art. 1º desta lei:

I - o produtor;
II - o importador com sede no Estado;
III - o comerciante que adquirir o produto em outro Estado.
Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de 1.000

Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro em
caso de reincidência.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Código de Defesa do Consumidor determina que a proteção da vida,

saúde  e  segurança  contra  riscos  provocados  por  práticas  no  fornecimento  de
produtos e serviços são direitos básicos do consumidor (art. 6º, inciso I) e, ao dispor
especificamente  sobre  esses  direitos,  o  faz  privilegiando  as  ações  de  caráter
preventivo (arts. 8º a 10), sendo destinatários dessas normas não só consumidores e
fornecedores, mas também e principalmente o poder público.

A sufocação, ou obstrução das vias aéreas, é a primeira causa de morte, entre o
acidentes, de bebês até 1 ano de idade. Até os 4 anos, a criança fica muito exposta a
este tipo de risco, pois é nesta fase que inicia a exploração do mundo ao seu redor
por meio dos sentidos - tato, audição, paladar, visão e olfato. É necessário alertar a
população  para  esse  risco  iminente,  e  por  isso  apresentamos  nosso  projeto,  na
expectativa de alertar  e orientar preventivamente os usuários,  para que a vida de
inocentes seja protegida e preservada.

Sendo assim, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
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 455/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.261/2012)

Dispõe sobre a criação de bancos públicos de armazenamento e conservação de
cordões umbilicais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, nas principais maternidades e hospitais e demais órgãos de

saúde subvencionados no Estado, banco público e gratuito  de armazenamento de
cordões umbilicais, com o objetivo de incentivar, registrar, armazenar e conservar a
doação de sangue de cordão umbilical para tratamento médico.

Art. 2º - A doação de sangue referida no artigo anterior será precedida de termo de
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consentimento,  sendo reservada, a critério do doador,  parte do sangue do cordão
umbilical para uso coletivo quando necessário.

Art. 3º - Será permitida a realização de convênios com maternidades e hospitais
privados para viabilizar a infraestrutura necessária à implantação e manutenção dos
bancos públicos.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, será observada a Portaria nº 2.381, de 29 de
setembro de 2004, do Ministério da Saúde, que cria a Rede Nacional de Bancos de
Sangue de Cordão Umbilical.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde, suplementadas,
se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu
cumprimento.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  O  sangue  de  cordão  umbilical  e  placentário  é  uma  fonte  rica  em

células-tronco hematopoiéticas, que têm sido apresentadas pelas pesquisas atuais
como elementos de grande importância em procedimentos terapêuticos direcionados
para diversas doenças hematológicas e oncogênicas, principalmente em pacientes
que não apresentam doadores compatíveis.

A criação  de  bancos  de  sangue  especializados  públicos  tornou-se  necessária
devido ao avanço da utilização dessas células. Anualmente, milhares de crianças no
Brasil  são vítimas de câncer e somente 70% conseguem alcançar a cura ou uma
longa sobrevida através de tratamento quimioterápico. Assim, 30% dessas crianças
tornam-se  resistentes  às  drogas  quimioterápicas,  e  somente  um  transplante  de
células  progenitoras  pode  proporcionar  uma segunda chance de vida  para  esses
pacientes. No momento, muitas crianças estão condenadas à morte, e nada pode ser
feito por elas por um único motivo: a falta de um doador compatível. Esta proposição
determina a implantação de bancos públicos de armazenamento e conservação de
cordões umbilicais com o objetivo de promover sua utilização no desenvolvimento e



1221
____________________________________________________________________________

aplicação de tratamentos para doenças que eventualmente afetem o ser  humano,
principalmente em desordens hematológicas e doenças autoimunes e degenerativas.
Podemos afirmar que as parturientes que dão à luz nos hospitais ou maternidades da
rede  estadual  se  sentirão  duplamente  reconfortadas  e  felizes  ao  saberem  que  a
doação do cordão umbilical  de  seu recém-nascido  poderá  salvar  a  vida  de  outra
criança.  Hoje,  os  cordões  umbilicais  não  são  aproveitados  e,  após  o  parto,  são
jogados no lixo. O uso de células provenientes de cordão umbilical mostra-se uma
alternativa  promissora,  colocada  à  disposição  da  medicina  e  da  população  como
solução para determinadas patologias. É fundamental destacar que, como citado, os
bancos de armazenamento devem ser públicos e gratuitos, a fim de proporcionar a
todos  os  cidadãos  o  direito  de  doar  e  conservar  o  sangue  do  cordão  umbilical,
inclusive reservando uma parcela para uso pessoal.

As células-tronco do sangue do cordão umbilical começaram a ser usadas em 1988
na França e, devido à facilidade de obtenção, à disponibilidade imediata e à maior
chance de serem compatíveis são hoje a principal fonte de células-tronco em uso.
Para que alguém da população em geral ache um cordão compatível, bastam 12 mil
amostras com células de cordão umbilical.

Nessa  linha,  lembra-se  também  a  importância  de  dar  publicidade  aos  bancos
criados nos hospitais, maternidades e unidades de saúde públicos, a fim de efetivar
os  objetivos  do  armazenamento  e  conservação  de  cordões  umbilicais.  Está
confirmado que, com o avanço da ciência, as células-tronco podem ser usadas para
tratar doenças derivadas do sangue, como a leucemia e a anemia. Outras doenças
estão em fase de pesquisa, algumas na fase III (em humanos) e o uso de células-
tronco tem apresentado resultados surpreendentes, como no tratamento da diabetes
tipo  I  (Dr.  Voltarelli,  USP,  Ribeirão  Preto),  cirrose  (Dr.  Ricardo  Ribeiro,  Fiocruz),
insuficiência  cardíaca,  infarto  e  doença  de  Chagas  (Ministério  da  Saúde,  com
coordenação do Incor), esclerose múltipla (Dra. Mayanna Zatz, USP), traumatismo de
medula  (Departamento  de  Ortopedia  da  Unicamp),  Alzheimer  e  Parkinson  (Dr.
Jaderson A. Costa, PUC-RS), entre outros.

Como se vê, a importância terapêutica do uso das células-tronco provenientes de
cordões umbilicais vem sendo comprovada a cada dia, com novas descobertas no
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tratamento de diversas doenças; por isso se faz necessária a criação desses bancos
públicos no Estado, que, pela importância que tem no cenário nacional, deve estar na
vanguarda  dessa  iniciativa  de  saúde  pública,  que  salva  vidas.  Desta  forma,
esperamos contar com o apoio dos nobres legisladores desta Casa.

- 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 456/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.077/2011)

Cria o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, que tem por objetivo o

financiamento, o investimento, a expansão e o aprimoramento contínuo das ações
destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas
de prevenção de zoonoses .

Art.  2º  -  Os  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Bem-Estar  Animal  destinam-se às
seguintes finalidades:

I  -  financiar,  investir  em programas e projetos  relativos ao bem-estar  e controle
animal;

II  -  implantar  e  desenvolver  programas  de  controle  populacional,  que  incluam
registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos;

III - fiscalizar e aplicar as normas previstas em legislação de proteção e controle
animal e aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda,
uso, transporte, tráfego e demais regulações concernentes aos animais domésticos e
domesticados;

IV  -  apoiar  programas  e  projetos  que  visem  defender,  oferecer  tratamento  e
destinação aos animais;

V - promover a educação e a conscientização;
VI - informar e divulgar as ações, os programas e os projetos em desenvolvimento,

as medidas preventivas e profiláticas e as normas, os princípios e os preceitos de
bem-estar animal;

VII - capacitar agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
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Art. 3º - Constituem receita do Fundo:
I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;
II - créditos adicionais suplementares a ele destinados;
III  -  doações,  legados ou subvenções de pessoas físicas ou  jurídicas de direito

público ou privado;
IV - doações de entidades internacionais;
V -  recursos  provenientes  da  arrecadação das  multas  impostas por  infrações à

legislação  de  proteção  aos  animais  e  às  normas  de  criação,  comercialização,
propriedade, posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais regulações municipais
concernentes aos animais domésticos e domesticados;

VI - transferências ou repasses financeiros oriundos de convênios celebrados com
os governos federal e estadual, destinados à execução de planos e programas de
interesse  comum  no  que  concerne  às  ações  de  promoção  do  bem-estar  animal,
prevenção e salvaguarda da saúde pública;

VII  -  empréstimos  nacionais,  internacionais  e  recursos  provenientes  de  ajuda  e
cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;

VIII - outras receitas eventuais.
Art. 4º - A gestão financeira dos recursos do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal

será feita pela Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5º - Fica criado o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal,

que será presidido pela Secretaria de Estado de Saúde, na forma que seu Regimento
Interno dispuser, e composto por nove membros efetivos:

I - um representante da Secretaria Estadual de Saúde;
II - um representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
III - um representante da Secretaria Estadual de Educação;
IV  -  dois  representantes  de  organização  não  governamental  de  defesa  animal,

legalmente constituída;
V - um representante de entidade de classe veterinária;
VI - um representante das universidades sediadas no Estado;
VII - um representante da Assembleia Legislativa do Estado;
VIII - um representante do Ministério Público do Estado.
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Art. 6º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês.
§ 1º - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, admitindo-se uma

recondução.
§  2º  -  As  decisões  do  Conselho  serão  tomadas  mediante  votação  por  maioria

simples, com a presença mínima de três de seus membros, cabendo ao presidente o
voto de qualidade.

§ 3º - O funcionamento do Conselho e as atribuições dos membros serão fixados
em seu Regimento Interno.

Art. 7º - Compete ao Conselho Diretor:
I - estabelecer as diretrizes para a gestão do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal;
II - aprovar todas as operações de financiamento;
III - administrar e prover o cumprimento da finalidade do Fundo Estadual de Bem-

Estar Animal;
IV  -  opinar  quanto  ao  mérito,  na  aceitação  de  doação,  legados,  subvenções  e

contribuições de qualquer natureza;
V - fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento;
VI - prestar contas à sociedade civil do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O projeto  de  lei  ora  apresentado é mais  um passo em direção ao

fortalecimento de nossa bandeira: a defesa da causa animal. Trata-se de um iniciativa
que  pretende  viabilizar  o  financiamento,  o  investimento,  a  expansão  e  o
aprimoramento contínuos das ações destinadas ao controle animal, à promoção do
bem-estar e à implementação de medidas de prevenção de zoonoses.

Sabemos  que  esta  matéria  merece  profunda  discussão  e  suscita  apurada
sensibilidade para questões ligadas à causa animal, e por isso mesmo apresentamos
este  projeto,  pois  estamos  convencidos  de  que  a  sociedade  precisa  rediscutir
posturas relativas a tais questões e tomar um rumo mais amadurecido e acertado
quanto à preservação e defesa da natureza.

Sendo assim, contamos com apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.



1225
____________________________________________________________________________

-  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 457/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.249/2012)

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade do  uso  e  da  manutenção periódica  de  filtro  de
cabine e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o uso de filtro de cabine - filtro de ar condicionado, antipólen,

de  partículas  e  retentor  de  sujeira  -  nos  veículos  de  transporte  intermunicipal  de
passageiros  com  ar  condicionado,  de  propriedade  das  concessionárias,
permissionárias ou autorizatárias do referido serviço no Estado.

Parágrafo único - A higienização do equipamento deverá ser realizada anualmente
no momento da troca do filtro.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos desta lei, o Estado promoverá campanhas
educativas  com  vistas  à  conscientização  sobre  a  necessidade  do  uso  do
equipamento.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento das disposições desta lei e a aplicação de
penalidades  por  infração  dessas  disposições  constituem  atribuições  do  órgão
estadual competente, podendo o Estado realizar parcerias com os Municípios para
atuação conjunta, mediante instrumento administrativo cabível.

Art. 4º - Somente serão objeto de concessão, permissão ou autorização de serviços
de  transporte  intermunicipal  de  passageiros  as  empresas  cujos  veículos,
comprovadamente, estiverem em conformidade com esta lei.

§ 1º - Se for constatada desconformidade com o disposto nesta lei  ao longo do
período de vigência do contrato, os veículos serão imediatamente recolhidos para
manutenção corretiva.

§  2º  -  Em  se  tratando  de  veículos  pertencentes  a  prestadoras  de  serviços
essenciais,  o  veículo  retirado  de  circulação  para  manutenção  será  substituído
imediatamente por outro que atenda à exigência.

§ 3º  -  O não cumprimento do disposto no § 2º  sujeitará o infrator  às seguintes
penalidades:
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I - advertência;
II  -  multa  de  R$1.000,00  (mil  reais)  por  veículo  não  substituído,  na  primeira

reincidência;
III - multa em dobro na segunda reincidência;
IV  -  rescisão do contrato  de  prestação de serviço  na  terceira  reincidência,  não

importando se a irregularidade foi constatada em veículo diverso daquele que gerou a
penalidade anterior.

Art.  5º  -  O Estado exigirá que os veículos ostentem, em local  visível,  conforme
definido em regulamento específico,  um selo ou marca equivalente que permita a
verificação da conformidade ao disposto nesta lei.

§ 1º - Os veículos de que trata esta lei serão objeto de avaliação anual, incluindo o
período de troca do filtro e de higienização do equipamento.

§ 2º - As avaliações de que trata o § 1º deste artigo serão realizadas por agentes
técnicos competentes.

Art. 6º - As permissionárias, concessionárias e autorizatárias terão o prazo de seis
meses, a partir da publicação desta lei, para adequarem seus veículos às exigências
nela estabelecidas.

Art. 7º - O órgão do Estado que celebrar o contrato de permissão, concessão ou
autorização manterá o registro das avaliações realizadas, o qual conterá:

I - o número de identificação;
II - o número de placa;
III - a data de realização das avaliações;
IV - a data de realização de manutenção;
V - os resultados obtidos.
Art. 8º - Os editais de licitação publicados pelo Estado incorporarão as diretrizes

estabelecidas nesta lei.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Trata-se de matéria relevante para a saúde da parcela da população
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que  utiliza  os  mais  variados  meios  de  transporte  intermunicipal  sob  permissão,
concessão ou autorização do poder público estadual.

Um  levantamento  feito  na  Alemanha  demonstrou  que,  no  interior  do  veículo,  o
ocupante está seis vezes mais exposto à contaminação do ambiente do que uma
pessoa  parada  na  calçada  de  uma via  de  movimento  intenso  de  veículos.  Essa
exposição torna o ser humano sensível a doenças como rinite alérgica e bronquite,
entre outras, e ainda afeta as crianças, com maior frequência.

Filtros de cabine são utilizados na ventilação interna dos veículos, e sua finalidade é
evitar a contaminação dos ocupantes, bem como a formação de colônias de bactérias
e fungos nos dutos de ventilação.

Pela relevância do tema, conto com o apoio dos meus pares para 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 458/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 72/2011)

Proíbe a venda a menores de dezoito anos e a exposição pública de revistas, DVDs
CDs e cartazes com conteúdo erótico ou pornográfico em bancas, livrarias, locadoras
de filmes ou congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a venda a menores de dezoito anos e a exposição pública de

revistas, DVDs, CDs e cartazes com conteúdo erótico ou pornográfico em bancas,
livrarias, locadoras de filmes ou congêneres.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a:
I - advertência por escrito;
II - multa de 1.000 (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III - cassação da inscrição estadual.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação: Este projeto visa a proteger as crianças e os jovens dos malefícios
causados pela exposição de material pornográfico nos estabelecimentos comerciais e
não  tem  a  intenção  de  prejudicar  os  comerciantes,  mas  apenas  garantir  que  as
crianças e os adolescentes não fiquem expostos à pornografia exibida livremente nas
ruas das cidades de nosso Estado.

O projeto determina que livrarias, bancas de jornais e revistas e congêneres, que
comercializam esse tipo de material, deverão conservá-lo sob sua guarda, somente
colocando-o ao alcance dos clientes quando por eles solicitado. Esse tipo de material
deverá ser disposto em local reservado e apenas pessoas adultas, acima de 18 anos,
poderão acessá-lo,  ficando expressamente proibido o ingresso de menores de 18
anos aos locais e nas áreas destinados à comercialização desse material.

Esta proposição pretende evitar o manuseio de material pornográfico por crianças e
adolescentes e a vexatória exposição pública à pornografia a que todos cidadãos são
hoje submetidos, ao passarem em frente a bancas de jornais e revistas.

A exposição prematura a esse material, quando a criança ainda não despertou a
sua atenção para assuntos sexuais, pode comprometer o desenvolvimento sadio da
sexualidade e prejudicar a inserção normal do indivíduo no meio social. A infância e a
juventude de nosso país vêm sendo expostas a uma quantidade enorme de material
erótico e pornográfico. Tal situação possui um percentual de deseducação e mesmo
de perversão muito grande.

Diante do exposto, espero contar com apoio dos nobres 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.

PROJETO DE LEI Nº 459/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.702/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Cultureira de Fomento à Cultura, com
sede no Município de Machado.

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

Cultura, com sede no Município de Machado.



1229
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Cultureira de Fomento à Cultura, com sede no Município

de  Machado,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidades  a
promoção da cultura e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, o
fomento da produção cultural e artística, sob suas diversas formas, e a valorização de
culturas locais.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública da referida entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 460/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.959/2013)

Declara patrimônio cultural do Estado o concurso Comida di Buteco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o concurso Comida di Buteco.
Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural no respectivo livro de registro, nos termos da legislação pertinente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Há séculos o boteco faz parte da paisagem de nossas cidades. Mas

por ser um espaço de comércio popular,  não despertava a atenção necessária e,
portanto, vivia à margem da sociedade. Quando o Comida di Buteco começou em
Belo  Horizonte,  foi  como se  colocássemos  um  holofote  sobre  toda  a  riqueza  da
culinária  de  raiz  da  nossa  região  e  desses  estabelecimentos  que  têm,  em  sua
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maioria, uma história familiar por trás. Isso mudou a forma como as pessoas viam o
boteco. Os estabelecimentos, contando com o carinho da população, também tiveram
a oportunidade de se profissionalizar e de se tornarem sustentáveis, sem deixar de
lado sua essência.

A paixão do carioca Eduardo Maya pela culinária começou na adolescência, quando
viveu em Londres, na Inglaterra. Aos 17 anos já preparava cordeiros para a família
nos finais de semana. Formou-se em matemática, voltou ao Brasil  e trabalhou na
área financeira da Petrobras.

Alguns  anos  depois,  Eduardo  abandonou  a  carreira  e  mudou-se  para  Belo
Horizonte, em Minas Gerais. Na Rádio Gerais FM passou a apresentar um programa
diário com informações sobre gastronomia.

Em 1999, Eduardo Maya apresentou um projeto à Rádio Gerais FM: um concurso
entre botecos de Belo Horizonte. A proposta ganhou a adesão de João Guimarães -
proprietário da emissora - e de Maria Eulália Araújo - diretora-executiva da rádio. Foi
ela quem sugeriu o nome “Comida di Buteco”.

Em  2000,  ocorre  a  primeira  edição  do  Comida  di  Buteco,  com  10  botecos
participantes. Logo no ano de inauguração, o concurso conquistou público e crítica.

Com o fim da Rádio Geraes FM, o concurso se tornou independente, com Eduardo
e Maria Eulália à frente. O Comida di Buteco já era o maior concurso do gênero do
Brasil.

Os executivos Ronaldo Perri e Flávia Rocha se associaram ao Comida di Buteco e
deram andamento ao processo de expansão para outras cidades.  Rio de Janeiro,
Goiânia  e  Salvador  entraram  no  concurso.  Mais  cidades  passaram  a  participar:
Ipatinga, Montes Claros, Poços de Caldas, Uberlândia,  todas no interior  de Minas
Gerais, além de Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto, no interior paulista.

O Comida di Buteco chegou também a São Paulo, maior cidade do Brasil, com 50
botecos  participantes,  e  hoje  está  presente  em  16  cidades  brasileiras,  sendo
amplamente reconhecido por seu papel de divulgação da cozinha de raiz, fundado em
um processo estruturado de franqueamento.

Como foi Minas Gerais o berço dessa brilhante ideia, apresentamos este projeto
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não somente para registrar o início de um projeto de sucesso, mas também como
forma de homenagear os idealizadores do evento.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação deste projeto.
- 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 461/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 346/2011)

Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios,
ginásios  esportivos  e  parques  aquáticos  do  Estado,  em  todas  as  competições
esportivas que se realizarem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso

a  estádios,  ginásios  esportivos  e  parques  aquáticos  do  Estado  ou  por  ele
administrados, em todas as competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º - As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do
Estado ou por ele administrados promoverão o credenciamento e a expedição de
passes especiais para os interessados que as procurarem com antecedência de vinte
e quatro horas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A inserção social dos portadores de deficiência vem sendo promovida

pelos diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei nº 10.098,
de  19/12/2000,  conhecida  como  Lei  de  Acessibilidade.  A  sociedade  brasileira
reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que os portadores de deficiência
têm muito a contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como  exemplo  desse  reconhecimento  em  Minas  Gerais,  lembramos  que  a
Administração  dos  Estádios  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  equipou  o  Estádio
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado aos portadores de
deficiência, proporcionando-lhes condições dignas para assistir aos jogos de futebol e
aos espetáculos artísticos ali promovidos.
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Essa medida contribuiu de forma significativa para que os portadores de deficiência
tenham acesso ao lazer como os outros cidadãos. É dentro dessa perspectiva que
apresentamos esta proposição.

Importa destacar, ainda, que o esporte é uma das melhores formas de integração
social, promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre
pessoas  dos  mais  diversos  estratos  sociais.  Consideramos  que  a  presença  dos
portadores de deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o
acesso ao lazer e ao entretenimento e maior integração social.

Esta proposição tem justamente o objetivo  de criar  mecanismos que facilitem o
acesso desse segmento social, que enfrenta muitas dificuldades em seu cotidiano,
aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

PROJETO DE LEI Nº 462/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.773/2013)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Projeto Alfa, com sede no
Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública à Comunidade Terapêutica Projeto Alfa,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A Comunidade Terapêutica Projeto Alfa realiza um brilhante trabalho de

recuperação na região do Vale do Aço, buscando atender e recuperar pessoas com
dependência química e com isso contribuir  para sua reintegração na família  e na
sociedade.

A ressocialização é seu principal objetivo; para isso, oferece apoio, abrigo, presta
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orientações psicológicas, cursos, palestras e seminários voltados à prevenção e ao
combate ao uso de drogas.

Faz-se necessário que a referida entidade receba o título de utilidade pública, para
tornar possível a expansão dos seus trabalhos de assistência e serviço social nas
comunidades da região.

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

PROJETO DE LEI Nº 463/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.763/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Montesclarense  de  Comunicação  e
Assistência, com sede no Município de Montes Claros.

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

Comunicação e Assistência, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Montesclarense de Comunicação e Assistência é uma

sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  e  tem  por  finalidades  executar  o  serviço  de
radiofusão comunitária para atendimento à comunidade beneficiada; representar as
organizações populares e cooperativas, possuindo para tanto autorização específica,
atuando ainda, junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; criar, implantar e
administrar  uma emissora de radiofusão comunitária,  buscando o aperfeiçoamento
qualitativo  da  produção  jornalística  e  cultural;  promover  encontros,  eventos  e
seminários de interesse dos meios de comunicação comunitária.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/1998.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 464/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.595/2012)

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  A  instituição  em  apreço  presta  relevantes  trabalhos  na  área  de

assistência à saúde, levando a milhares de pessoas um serviço digno e de qualidade.
Cabe  destacar  o  acolhimento  individualizado,  que  oferece  a  qualquer  paciente  o
conforto  humano,  tão  necessário  como esquecido  na  maioria  das  instituições  de
saúde, merecendo igualmente destaque o seu corpo técnico, de grande qualidade e
dedicação.

Com  o  título  declaratório  de  utilidade  pública,  a  instituição  poderá  expandir
consideravelmente  sua  atuação,  alcançando  ainda  mais  beneficiários.  Por  sua
destacada atuação e importância, além de outros motivos não elencados, contamos
com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 465/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 341/2011)

Dá nova redação ao § 4º do art.  3º da Lei  nº  11.666, de 1994, que estabelece
normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
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uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no
art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem  dela  necessitar,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes  possibilite  a
locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada por meio de fixação
de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta
lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em muitas ocasiões é necessário o uso de cadeira de rodas para o

transporte  de  deficientes,  idosos  ou  pessoas  com  dificuldades  de  locomoção,  no
trajeto até o ônibus ou entre este e o veículo que os transportará. Esse equipamento
não tem custo elevado, e é fundamental que esteja à disposição dos usuários de
terminais  rodoviários  no  Estado,  prestando  auxílio  tanto  às  pessoas  que  dele
necessitam  de  forma  permanente  como  às  que  apresentem  uma  dificuldade
ocasional. Assim, solicito aos nobres pares desta Casa o apoio para a 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 466/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.772/2013)

Declara de utilidade pública a Instituição Masculina Libertação e Vida, com sede no
Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Instituição Masculina Libertação e

Vida, com sede no Município de Timóteo.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: O consumo e o tráfico de drogas é uma tragédia que se tem abatido

progressivamente  sobre  a  população  mineira,  particularmente  o  do  “crack”,
verdadeira epidemia em todo o País.

Entidades que lutam pelo tratamento e pela ressocialização merecem nosso apoio
para expandir suas atividades, já que desempenham papel social complementar ao
das  políticas  públicas  do  Estado,  no  apoio  ao  tratamento  de  usuários  para  lhes
devolver a dignidade.

Certamente a declaração de utilidade pública, que trará benefícios a esta entidade,
merece a aprovação dos pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 467/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.224/2012)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Socioambiental Viverte, com
sede no Município de Viçosa.

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

Viverte, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Cultural e Socioambiental Viverte é uma sociedade civil

sem fins lucrativos. Tem por finalidades:
a) executar política de apoio sociocultural;
b) promover, divulgar, difundir e ajudar no desenvolvimento da cultura, da arte, bem

como produzir eventos e produtos culturais;
c)  promover a integração da comunidade, a cidadania e o combate à fome e à
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pobreza,  bem como promover  ações  em defesa da família,  da  maternidade e  do
idoso;

d)  promover  continuamente  o  debate  objetivando  o  avanço  dos  projetos
comunitários;

e)  auxiliar  efetivamente  na  legalização  e  manutenção  de  todo  o  patrimônio  da
entidade;

f) ministrar cursos de capacitação;
g) proporcionar formação educacional e qualificação de mão de obra.
O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 468/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 74/2011)

Torna obrigatória  a reserva  de 5% (cinco por  cento)  de  mesas e  cadeiras  para
idosos, portadores de deficiência físico-motora e mulheres gestantes, nas praças de
alimentação dos shopping centers e nos restaurantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os  shopping centers e restaurantes, estabelecidos no Estado, mantidos

pela iniciativa pública ou privada, deverão destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
de seus lugares para uso exclusivo de pessoas com deficiência físico-motora, idosos
e gestantes.

Parágrafo único - Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto nesta lei
deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie
dos assentos destinados ao público em geral.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  alcançados  por  esta  lei  deverão,  de  igual  forma,
adaptarem-se para o acesso e uso por usuários de cadeiras de rodas.
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§ 1º - A adaptação a que se refere o caput deste artigo resume-se na instalação de
rampas ou de elevadores, de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras
de rodas, de aparelhos sanitários apropriados para o uso de pessoas com deficiência;

§ 2º - Estarão desobrigados do cumprimento da presente lei, total ou parcialmente,
aqueles estabelecimentos que apresentarem laudo técnico firmado por profissional
habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para os fins previstos nesta
lei;

§ 3º - No caso previsto no parágrafo anterior, caberá ao Poder Executivo Estadual,
através do  órgão competente,  verificar  a  veracidade das  informações contidas  no
laudo técnico.

Art. 3º - É concedido o prazo de noventa dias, contados da publicação desta lei,
para  que  os  estabelecimentos  dispostos  no  caput do  art.  1º  realizem  todas  as
adaptações necessárias e exigidas nesta lei.

Art. 4º - Transcorrido o prazo previsto no  caput,  ficarão os estabelecimentos que
descumprirem esta lei sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira autuação;
II - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), se

não sanada a irregularidade no prazo de trinta dias, após a advertência;
III - multa de 500 (quinhentas) Ufemgs , se não sanada a irregularidade no prazo de

trinta dias, após a aplicação da multa prevista no inciso II;
IV - multa de 1.500 (um mil e quinhentas) Ufemgs , por mês, até que seja sanada a

irregularidade,  caso as  adaptações  não tenham  sido  providenciadas  no prazo  de
trinta dias, após a aplicação da multa prevista no inciso III.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
após a sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta propositura visa à obrigatoriedade da reserva de 5% de mesas e

cadeiras  para  idosos,  portadores  de  deficiência  físico-motora  e  para  mulheres
gestantes, nas praças de alimentação dos  shopping centers e nos restaurantes, no
âmbito estadual.
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Dessa maneira, as gestantes, os idosos e os deficientes físicos não terão mais que
esperar até que surjam vagas.

Podemos verificar a dificuldade da vida social  das pessoas com deficiência, em
situações  às  quais  a  iniciativa  privada  deveria  se  adequar,  se  amoldar  para  dar
acessibilidade  aos  deficientes,  que  também  podem  participar  de  entretenimentos,
pois também são consumidores.

Muitas destas pessoas têm o desejo de ir a shopping centers ou a um restaurante,
mas ficam desestimuladas, pois não terão acesso a eles, o que lhes impede de estar
em  sociedade  ou  de  buscar  oportunidades  de  sair  a  passeio  com  parentes  ou
familiares.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 469/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.960/2013)

Dispõe  sobre  a  doação  dos  bens  semoventes  canino  e  equino  integrantes  do
patrimônio do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  bens  semoventes  canino  e  equino  de  propriedade  do  Estado

considerados  inservíveis  pela  administração  pública  serão  disponibilizados  para
adoção, nos termos desta lei.

§  1º  -  Os  semoventes  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  serão  castrados,
microchipados, vacinados e vermifugados antes do início do processo de adoção.

§  2º  -  Os  procedimentos  veterinários  contidos  no  §  1º  deste  artigo  serão  de
responsabilidade do órgão público em que se encontra registrado o animal.

Art.  2º  -  A adoção a que se refere o art.  1º  desta lei  obedecerá aos seguintes
critérios:

I - cadastramento do adotante, exigida a comprovação de sua maior idade ou de
seu responsável, no caso de menor interessado na adoção;
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II - identificação detalhada do animal a ser doado;
III - assinatura do termo de responsabilidade (Anexo I) pelo adotante;
IV - autorização para acompanhamento pós adoção (Anexo II).
Art. 3º - O semovente será mantido sob a tutela jurídica do órgão de seu respectivo

registro até a sua adoção.
Art. 4º - Para a consecução do disposto nesta lei serão celebrados convênios nos

termos do Decreto nº 36.885, de 23 de maio de 1995.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  administração  pública,  para  realizar  os  fins  a  que  se  propõe,

necessita,  além de recursos humanos,  representados pelos  agentes públicos,  um
conjunto de bens destinados à consecução de seus objetivos.

Antes da definição da expressão “bem público”, é necessário entender o significado
da expressão “domínio público”.  Não há consenso entre os  doutrinadores.  Alguns
adotam a expressão para designar o conjunto de bens móveis  ou imóveis (Celso
Antonio Bandeira de Mello); outros para designar os bens de uso comum do povo e
os bens de uso especial (Maria Sylvia Z. Di Pietro); e outros ainda entendem que
domínio público é o mesmo que patrimônio público. (Odete Medauar).

Uma  definição  que  abarca  os  diversos  significados  é  a  dada  por  Hely  Lopes
Meirelles. Para ele, “Domínio Público em sentido amplo é o poder de dominação ou
de regulamentação que o  Estado exerce sobre  os  bens  de seu patrimônio (bens
públicos)  ou  sobre os  bens  do patrimônio  privado (bens  particulares  de  interesse
público)  ou  sobre  coisas  inapropriáveis  individualmente,  mas  de  fruição  geral  da
coletividade (“res  nullius”).  Neste  sentido  exterioriza-se  em  poderes  de  soberania
(domínio eminente) e poderes de propriedade (domínio patrimonial)”, de acordo com
o doutrinador, domínio eminente “é o poder político pelo qual o Estado submete à sua
vontade todas as coisas de seu território.  É uma das manifestações da soberania
interna; não é direito de propriedade”. Tal domínio não é ilimitado, pois é condicionado
ao  ordenamento  jurídico  e  não  se  confunde  com  o  direito  de  propriedade,  pois
também se manifesta sobre a propriedade privada e sobre as coisas inapropriáveis
por natureza.
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Domínio patrimonial “é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública,
sujeito a regime administrativo especial. A esses regimes estão subordinados os bens
das  pessoas  administrativas,  considerados  bens  públicos  e  regidos  pelo  direito
público com normas supletivas da propriedade privada”.

O conceito de bens públicos depende do critério utilizado para sua definição, que
ora leva em conta o titular do bem, ora o regime jurídico ao qual este bem pertence.

Entre os conceitos mais abrangentes encontra-se o elaborado por Celso Antônio
Bandeira de Mello para quem “bens públicos são todos os bens que pertencem às
pessoas  jurídicas  de  direito  público,  isto  é,  União,  Estados,  Distrito  Federal,
Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público (estas últimas, aliás,
não passam de autarquias designadas pela base estrutural que possuem), bem como
os que, embora não pertencentes a tais, estejam afetados à prestação de um serviço
público. O conjunto de tais bens forma o 'domínio público' que inclui tanto os bens
imóveis, como móveis.”

Vários  critérios  são  adotados  para  a  classificação  de  bens  públicos.
Doutrinariamente, podemos classificar os bens públicos: a) quanto à natureza: (bens
móveis,  imóveis,  semoventes,  corpóreos,  incorpóreos,  fungíveis  e  infungíveis);  b)
quanto à titularidade (bens federais,  estaduais,  distritais,  municipais,  autárquicos e
fundacionais públicos); c) quanto à destinação: é a principal classificação, adotada
pelo  nosso  Código  Civil,  que,  reproduzindo  a  anterior  classificação  constante  do
Código de 1916, subdivide os bens de acordo com sua utilização O novo Código Civil,
de 2002, manteve a mesma classificação, mas acrescentou os bens pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público.

São características dos bens de uso especial:
- destinam-se à execução dos serviços administrativos e à prestação de serviços

públicos, constituindo o aparelhamento material utilizado para a consecução dos fins
almejados pela administração;

- o uso e a fruição são destinados à própria administração e seus agentes, sendo
beneficiários  ainda  os  usuários  do  serviço,  que,  no  entanto,  se  subordinam  às
condições estabelecidas pela administração, que regulamentará o seu uso, podendo
autorizar o uso comum ou privativo dos bens particulares.
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- princípios a que se sujeita a administração pública no trato da res publica.
No que se refere à afetação e à desafetação, afetar é atribuir a um bem público

uma destinação específica. Pode ocorrer de forma expressa, através de lei ou ato
administrativo ou de forma tácita, pelo uso do bem para uma atividade de interesse
público, sem manifestação formal.

Desafetar é retirar a destinação específica de um bem. Geralmente ocorre para
transferir os bens de uso comum do povo ou de uso especial para a categoria de
bens dominicais de modo a possibilitar a sua alienação. Pode se dar por lei ou até
mesmo por fato da natureza.

A competência para afetar ou desafetar bens públicos é do ente público que possui
seu domínio.

Inalienabilidade significa que os bens não podem ser  transferidos ou alienados.
Conforme se depreende do Código Civil, ela não é absoluta. Assim, para que possam
ser  alienados,  os  bens  que se  encontram indisponíveis  devem ser  primeiramente
desafetados.

Os  bens  públicos  são  administrados  pelas  pessoas  que  detém sua titularidade,
competindo-lhes a guarda, a conservação e o aprimoramento. Condutas omissivas da
administração,  culminando  na  deterioração  do  bem,  afrontam  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.  A administração dos bens difere da ideia de propriedade
que envolve o poder de oneração, disponibilidade e a faculdade de aquisição. Assim,
os atos de utilização e conservação independem de autorização especial.

Administração  em  sentido  estrito  admite  somente  utilização;  conservação.
Administração em sentido amplo abrange também a alienação dos bens inúteis ou
inconvenientes ao domínio público e a aquisição de novos bens necessários.

Além do uso que a própria administração pode fazer dos bens públicos e do uso
comum,  ao  alcance  de  qualquer  cidadão,  os  bens  públicos  imóveis  podem  ser
entregues ao uso privativo. Para tanto, regra geral, a utilização deve satisfazer a um
interesse público, não influenciar na destinação do bem, não importar em alienação e
observar os requisitos legais para a outorga.

Hely Lopes Meirelles define tal uso como uso especial nos seguintes termos: “é
todo  aquele,  que  por  um  título  individual,  a  administração  atribui  a  determinada
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pessoa  para  fruir  de  um  bem  público  com  exclusividade,  nas  condições
convencionadas”.

Alienação de bens públicos é toda transferência de propriedade a terceiros, quando
evidenciado  interesse  público,  em  observância  de  normas  legais  pertinentes.
Primeiramente,  caso os  bens  estejam  na categoria  de  bens  indisponíveis,  devem
sofrer  desafetação  para  se  enquadrarem  como  dominicais  e  assim  poderem  ser
alienados. A princípio toda alienação necessita de autorização legislativa, avaliação
prévia e licitação, mas existem exceções, dependendo da natureza do contrato. A
alienação pode se dar por instrumentos de direito privado ou de direito público. Os
instrumentos de direito privado são a compra e venda, a doação a permuta e a dação
em pagamento. Os instrumentos de direito público são a investidura, concessão de
domínio e legitimação de posse.

A doação,  a  dação em pagamento  e  a  permuta  exigem  autorização  legislativa,
avaliação prévia e motivado interesse público.

As regras fundamentais para alienação de bens públicos estão expressas no art. 17
da Lei nº 8666, de 1993, que inclui ainda hipóteses de transmissão de uso.

A alienação de bens móveis e semoventes não obedece a normas rígidas, salvo
avaliação prévia, autorização legal,  podendo a administração dispor  conforme seu
interesse, sendo que as vendas geralmente ocorrem em leilão administrativo.

A Constituição Federal considera o meio ambiente como bem de uso comum do
povo e essencial à qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o
dever  de  preservação  e  defesa  para  as  gerações  presentes  e  futuras  (art.  225).
Estabelece, em seu art. 23, que é competência comum de todos os entes federativos
a proteção do meio ambiente e o combate a poluição em qualquer de suas formas.
No  que  tange  à  legislação,  estabeleceu  competência  concorrente  entre  União,
estados  e  Distrito  Federal  (art.  24,  VI  e  VII),  ficando  a  cargo  dos  municípios
suplementar a legislação federal e estadual no que tange aos assuntos de interesse
local (art. 30, II).

Entendemos que o projeto apresentado vai ao encontro do dispositivo constitucional
retromencionado, na medida em que pretende assegurar e resguardar a proteção de
animais de propriedade do Estado, que serviram durante anos na esfera pública, que,
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a  critério  da  instituição  proprietária,  não  tiveram  as  habilidades  necessárias  para
prosseguir  no  treinamento.  Trata-se  de  garantir  o  direito  desses  animais  à  uma
adoção segura e monitorada.

Cabe ao poder  público mineiro seguir  em frente  na  defesa animal,  assim como
fizeram  tantos  Estados  brasileiros:  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Santa  Catarina,
Tocantins, Espírito Santo e tantos mais.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação desta proposta que
julgamos necessária e urgente no universo da proteção animal do Estado.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente,  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 470/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.457/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente El-Shaday - ABE -, com sede
no Município de Várzea da Palma.

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

ABE -, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A Associação Beneficente El-Shaday - ABE -, com sede no Município

de Várzea da Palma, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
autonomia  administrativa  e  financeira,  regida  por  estatuto  próprio  e  com  prazo
indeterminado de duração. Tem por objetivos a execução de programas de promoção
dos direitos humanos, a promoção da cultura, a preservação do meio ambiente e da
saúde, bem como o combate à pobreza e a experimentação de sistemas alternativos
de produção e de comércio.

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

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
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1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 471/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.535/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Segurança Pública do
Noroeste de Minas - Asspnor -, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Segurança Pública do Noroeste de Minas - Asspnor -, com sede no Município de João
Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  A Associação dos Servidores da Segurança Pública do Noroeste de

Minas  - Asspnor -, com sede no Município de João Pinheiro, é pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, regida
por  estatuto  próprio,  com  prazo  indeterminado  de  duração,  e  tem  por  objetivo
promover o intercâmbio e a interação de escolas de formação profissional, incentivo à
arte e à cultura, valorização do turismo e conservação do meio ambiente, bem como
a  criação  de  programas  de  valorização  do  pessoal  da  reserva  e  reformados,
programas  de  terapias  ocupacionais,  motivacionais  e  desenvolvimento  de  ações
sociais em diversos níveis.

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

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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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 472/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.632/2014)

Declara de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense - Afaf -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Fabricianense - Afaf -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: a Associação da Família Ativa Fabricianense - Afaf - tem como objetivo

promover ações de assistência social, jurídica e de educação integrada, da criança,
do adolescente, da juventude, do idoso e da família.

Essa associação vem atuando há mais de um ano em Coronel Fabriciano para o
desenvolvimento  sociocultural  dos  cidadãos,  além  de  já  possuir  atestado  de
idoneidade  de  seus  membros,  garantindo  que  estes  não  são  remunerados  pelos
serviços prestados à comunidade.

- 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 473/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.633/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Tapajós,  com  sede  no  Município  de
Coronel Fabriciano.

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

Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
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Celinho do Sinttrocel
Justificação: a Associação Tapajós tem como objetivo a manutenção do 27º Grupo

de Escoteiro Tapajós, o qual busca o desenvolvimento moral dos jovens por meio de
um  sistema de  valores  que  prioriza  a  honra,  a  lealdade,  a  disciplina,  o  trabalho
coletivo, a fraternidade, o altruísmo e a harmonia entre a atividade física e o contato
direto com a natureza. Tais objetivos influenciam na formação do jovem para que ele
se torne consciente de suas obrigações com a sociedade e seu país.

-  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 474/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.000/2012)

Dá denominação ao viaduto do complexo viário do Vetor Sul, que liga a MG-030 e a
BR-356, no sentido Nova Lima-Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Viaduto Luiz Lodi o viaduto do complexo viário do Vetor

Sul, que liga a MG-030 e a BR-356, no sentido Nova Lima-Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Finalmente serão iniciadas as obras de construção da alça viária do

Vetor Sul,  que ligará a MG-030,  em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, e a BR-356, no sentido da capital mineira. A obra, orçada em 7 milhões, é
de responsabilidade do Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de Transportes  -
Dnit -, mas será feita pela Associação dos Empreendedores dos Bairros Vila da Serra
e Vale do Sereno - AVS.

Pretendemos  render  nossa  homenagem  a  Luiz  Lodi,  pai  de  Luiz  Hélio  Lodi,
presidente  da  AVS,  responsável  por  essa  obra  tão  aguardada  pela  região,  cujo
convênio foi assinado em 14/3/2012.

A expectativa  é  que  a  obra  melhore  o  trânsito  intermunicipal,  pois  diariamente
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circulam mais de 100 mil veículos na área limítrofe entre o Bairro Belvedere, na Zona
Sul de Belo Horizonte, e Nova Lima.

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

PROJETO DE LEI Nº 475/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 755/2011)

Institui o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos,

a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro.
Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei, serão desenvolvidos no Estado,

especialmente  nas  escolas  públicas,  palestras,  debates,  seminários,  entre  outros
eventos relacionados com o combate à violência perpetrada contra o idoso.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação:  Segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -

IBGE  -,  os  idosos  representam  8,6%  da  população  do  País,  correspondendo  a
14.500.000  de  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos.  No  tocante  à
população em comento, estima-se que no ano de 2020 equivalerá a 15 milhões de
pessoas  (13%  do  total),  sendo  a  esperança  de  vida  igual  a  70,3  anos.  O
envelhecimento da população brasileira decorre do aumento da expectativa de vida,
em consequência dos avanços experimentados no campo da saúde, bem como na
redução da taxa de natalidade. O fato em comento é alentador; contudo os índices de
violência  perpetrada  contra  os  idosos  são  assustadores,  demandando  a  imediata
criação de políticas sociais garantidoras da saudável convivência com a velhice, bem
como a defesa da dignidade e do respeito aos idosos. Os idosos encontram-se entre
as principais vítimas de violência doméstica e, em raras oportunidades, conseguem
se livrar do agressor e recomeçar uma vida saudável. Lastimavelmente, verifica-se
que os maus-tratos não são exclusividade dos países pobres, tendo em vista que,
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nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de idosos acima de 65 anos sofreram algum
tipo de agressão. Ressalte-se, por oportuno, que o Rio de Janeiro é o Estado do País
que apresenta os maiores índices de falecimentos de idosos vítimas de violência,
conforme  demonstra  a  pesquisa  do  Centro  Latino-Americano  de  Estudos  sobre
Violência e Saúde, pertencente à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz. Em São Paulo, a coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas
de  Violência  do  Hospital  Municipal  Dr.  Arthur  Ribeiro  de  Sabóia,  Lan  Hee  Alves
Castanha, aduz que 32% das mortes registradas de idosos decorrem de violência,
causada pelo espancamento,  agressão e atropelamento.  A razão desse lastimável
quadro  observado  em  diversas  famílias  brasileiras  permanece  desconhecido.  A
professora  de  Enfermagem  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  Maria  do  Rosário
Menezes, argumenta que os maus tratos praticados contra os idosos resultam de um
modelo cultural em que a estética é supervalorizada, em detrimento da velhice. Em
sua  tese,  intitulada  “Da  Violência  Revelada  ...  Violência  Silenciada:  um  Estudo
Etnográfico sobre a Violência contra o Idoso”, constatou que a maioria dos idosos não
dependia financeiramente dos seus agressores, tinha filhos, morava em casa própria
e  ainda  assim  sofria  maus-tratos  até  mesmo daqueles  filhos  que  moravam  fora.
Verificou, ainda, que as principais vítimas são as mulheres, estando os filhos - do
sexo  masculino  -  dentre  os  principais  responsáveis  pela  violência  doméstica.  A
família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso o gozo de todos
os seus direitos,  garantindo-lhe  sua participação na comunidade,  defendendo sua
dignidade, seu bem-estar e o seu direito à vida. Diante dessa brutal realidade, os
atores  citados  necessitam  instalar  políticas  de  reeducação  social  em  relação  à
pessoa idosa, criando mecanismos para uma saudável convivência com a velhice e
garantindo a dignidade e o respeito aos direitos elencados no Estatuto do Idoso, bem
como promover uma ampla conscientização da sociedade. Portanto, a instituição da
data  contribuirá  para  divulgar  a  violência  praticada  e  lançar  discussão  sobre  os
pontos significativos a respeito da situação do idoso perante a sociedade, visando à
mudança de paradigmas, garantindo, assim, o bem-estar do idoso e a defesa dos
seus direitos.
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Diante do exposto, apresento este projeto de lei e aguardo de meus nobres pares o
acolhimento necessário para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 476/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 656/2011)

Institui a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina.
Parágrafo  único  -  A  Semana  prevista  no  caput deste  artigo  será  celebrada,

anualmente, na segunda semana do mês de agosto.
Art. 2º - A Semana instituída pelo art. 1º objetiva promover a melhoria da qualidade

de vida e saúde da população masculina, tendo como diretrizes:
I  -  prestar  esclarecimentos  sobre  as  doenças  que  tradicionalmente  atingem  a

população masculina;
II - divulgar os exames e os procedimentos destinados à prevenção das doenças

mencionadas no inciso anterior;
III - divulgar relatórios contendo o número de portadores das doenças mencionadas

no inciso I;
IV - realizar palestras e debates com os seguintes temas:
a) importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;
b) consequências do sedentarismo;
c) males advindos do tabagismo.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a

contar da data da publicação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Wander Borges
Justificação: Esta proposição visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e

saúde da população masculina, por meio de ações destinadas à redução do risco de
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às medidas e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.

Estudos com o objetivo de diagnosticar os fatores de risco das doenças crônicas
não transmissíveis, na população masculina, constataram que as referidas doenças
guardam estreita correlação com a obesidade, a hipertensão arterial, o sedentarismo
e o tabagismo, entre outros.

Comprovou-se  que  os  homens  têm  maior  risco  de  sofrerem  infarto  do  que  a
população  feminina,  bem  como de  o  sofrerem  numa  faixa  etária  menor.  Mesmo
depois da menopausa, quando o risco de infarto nas mulheres aumenta, ele não se
iguala ao dos homens.

Como é notório, a saúde da mulher é constantemente objeto de ações públicas, por
meio de programas, orientação em postos de saúde e palestras, enquanto a saúde
masculina é constantemente relegada.

Diante do exposto, aguardo de meus nobres pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 477/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 91/2011)

Altera a Lei nº 9.684, de 12 de outubro de 1988, que dispõe sobre a matrícula de
deficiente físico em escola pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei nº 9.684,  de 12 de outubro de 1988,  passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único -  A sala de aula de  turma que tenha aluno com dificuldade de

locomoção será situada em local de fácil acesso, não comprometido por obstáculo
arquitetônico.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É de relevante importância garantir aos alunos que tenham mobilidade
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reduzida não somente o direito a uma vaga em escola pública, mas também o direito
à vaga na escola pública mais próxima de sua residência. E além de ser próxima de
sua residência, o espaço dessa escola deve oferecer fácil acesso a esses alunos. A
educação desses alunos precisa ser pensada. É preciso que consideremos mais do
que um conjunto de características físicas; é preciso que consideremos sua história,
que  saibamos  diferenciar  as  ideias  difundidas  socialmente,  que  favorecem  e
desfavorecem seu desenvolvimento como ser humano.

Muitos desses alunos não têm acesso às escolas, quer por falta de transporte, se a
família não tem carro próprio e eles não podem andar de ônibus, quer por falta de
equipamentos necessários para frequentar as aulas, como uma cadeira de rodas. As
dificuldades aumentam se as escolas são longe de sua residência. Não há, portanto,
possibilidade de esses indivíduos tornarem-se alunos de uma rede regular de ensino
sem  que  sejam  atendidas  essas  necessidades  básicas.  Atender  a  essas
necessidades faz parte da luta pelo acesso e pela permanência.

Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares para que este projeto de lei seja
apreciado e aprovado o mais rápido possível.

- 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 478/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.167/2013)

Assegura aos municípios isenção total de cobrança de emolumentos nos serviços
notariais  e de escrituras e registros de imóveis  no âmbito do Estado e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurada aos municípios isenção total de cobrança de emolumentos

nos serviços notariais e de escrituras e registros de imóveis no âmbito do Estado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Em  1988,  uma  nova  ordem  jurídica  se  impôs  no  País,  com  a

substituição da Constituição de 1967-1969 pela chamada Constituição Cidadã, que
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fixou  definitivamente  o  caráter  privado  do  exercício  dos  serviços  notariais  e  de
registros, devendo a atividade ser custeada exclusivamente através da percepção de
emolumentos,  um  modelo  diametralmente  oposto  ao  estabelecido  em  1977  pela
Emenda à Constituição n° 7.

Além de elevar ao nível constitucional a definição do caráter privado do exercício
dos  serviços  notariais  e  de  registros,  a  Constituição  determinou  que  lei  federal
regulamentaria  a  cobrança  de  emolumentos.  Cumprindo  essa  determinação,  o
legislador federal editou a Lei n° 10.169, de 2000, que dispôs sobre as regras gerais
para  a  fixação  dos  emolumentos  e  transferiu  aos  Estados  a  competência  para
estabelecê-los.

Por outro lado, no art. 151, a Constituição procurou fortalecer o sistema federativo,
vedando à União a instituição de isenções de tributos de competência dos demais
entes federados, ou seja, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.

Assim, eventuais isenções de emolumentos porventura existentes em leis federais
antes da  Constituição Federal  de  1988 poderiam até  persistir  na  ausência  de  lei
estadual que tratasse do tema. Contudo, a edição de lei estadual sobrepor-se-ia à
federal  e aquela deveria ser observada antes que se acatasse o comando desta.
Somente  na  ausência  de  norma estadual  é  que a  norma federal  concessória  de
isenção poderia subsistir.

Dessa forma, com a edição, em Minas Gerais, das Leis n°s 14.939, de 2003, que
tratou  das  custas  judiciais;  e  15.424,  de  2004,  que  regulou  a  cobrança  de
emolumentos,  as leis federais deixaram de ter  prevalência. Assim, no Estado, leis
federais  concessórias  de  isenção  “somente  deverão  ser  observadas  quando
incorporadas  à  legislação  estadual”,  nos  expressos  termos  de  manifestação  da
Secretaria de Fazenda.

A existência de isenções e reduções de emolumentos na lei  federal deve servir
como um norte para o legislador dos Estados, que poderá acatar ou não a orientação
geral estabelecida. Na ausência de lei estadual, prevaleceria a lei federal; existindo lei
estadual tratando da matéria sem conceder isenções ou reduções de emolumentos,
deve prevalecer esta lei.

Em síntese, o pagamento de emolumentos pelos atos notariais e de registros é



1254
____________________________________________________________________________

regulado pela lei estadual, e somente poderão ser concedidas isenções e reduções
se expressamente previstas pelo legislador estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 479/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.426/2013)

Torna obrigatória a realização do teste da urina em recém-nascidos, pela rede de
saúde pública e particular do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a obrigatoriedade de realização do teste da urina nos recém-

nascidos nas redes públicas e particulares do Estado de Minas Gerais que não o
tenham  realizado  no  acompanhamento  do  pré-natal,  com  a  finalidade de  realizar
diagnóstico precoce e possibilitar a prevenção da leucinose.

Parágrafo  único  -  O  exame  referido  no  caput deste  artigo  ou  outro  exame
equivalente que se mostre eficaz ao objetivo desta lei  deverá ser realizado até o
quinto dia de vida do recém-nascido, pela própria maternidade ou estabelecimento
hospitalar onde houver ocorrido o parto.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se teste da urina o exame de dosagem
dos aminoácidos de cadeia ramificada AACR - valina, isoleucina e leucina -, com a
finalidade de detectar a presença da leucinose ou doença da urina em xarope de
bordo, evitando-se eventuais sequelas ao recém-nascido.

Art.  3°  -  As maternidades e demais  estabelecimentos hospitalares  nos quais  se
realizam  procedimentos  obstétricos  ficam  obrigados  a  dispor  dos  equipamentos
necessários  à  realização  do  exame preventivo  determinado  nesta  lei,  bem  como
contar com profissionais capacitados para a sua aplicação.

Art. 4° - A realização do exame estabelecido pela presente lei  abrange todos os
recém-nascidos, seja pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, por planos de saúde ou
paciente particular.

Parágrafo único - O poder público somente arcará com os custos do referido exame
dos recém-nascidos assistidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
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Art. 5° - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a celebrar convênios com o
Ministério da Saúde e a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento anual, para
garantir a execução da presente lei.

Art. 6° - O Poder Executivo, se necessário, editará normas complementares para a
fiel execução desta lei.

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A leucinose, também conhecida como doença da urina em xarope de

acer,  ou  xarope  de  bordo,  é  uma  doença  hereditária  em  que  o  organismo  não
consegue  processar  corretamente  certos  aminoácidos.  Consiste  em  distúrbio
metabólico de início pós-natal,  caracterizado pelo acúmulo, nos líquidos corporais,
dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada AACR: valina,  isoleucina e leucina.  Além
desse acúmulo ser tóxico ao sistema nervoso central, ele também produz um odor
urinário  muito  peculiar,  que  dá  o  nome  à  doença.  Na  forma  clássica  dessa
enfermidade, o bebê permanece bem até os 4 a 7 dias de vida, quando então os
efeitos  do  excesso  desses  aminoácidos  no  organismo  levam  o  recém-nascido  à
inquietude e rejeição ao aleitamento, seguidos de cetoacidose com apneia, coma e
até  morte  neonatal,  ou  de  letargia  e  cetoacidose  recorrentes.  Se o  paciente  não
tratado adequadamente sobreviver às primeiras semanas de vida, surgirão sequelas
neurológicas,  como  severo  retardo  de  desenvolvimento  psicomotor,  posturas
diatônicas, ofalmoplegia e convulsões.

A triagem neonatal  possibilitando o  diagnóstico  e  o  tratamento  antes  das  duas
semanas de vida tem melhorado muito o prognóstico dessas crianças. O tratamento
consiste na rápida redução das concentrações séricas dos AACR, particularmente a
leucina, e na manutenção desses aminoácidos dentro das janelas terapêuticas, que
permitam o desenvolvimento e o crescimento normal. Estes objetivos são alcançados
com a restrição dietética dos AACR através da administração de formulas proteicas
artificiais  livres  deles  e  com  o  uso  auxiliar  da  tiamina.  Entretanto,  como  esses
aminoácidos têm uma depuração renal bastante lenta, a suspensão de sua ingestão
não é suficiente para o rápido controle sérico dos AACR. Nesse caso, é necessário a
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instalação de uma diálise peritoneal, de hemofiltração e de glicoinsulinoterapia, como
medida anabolizante e sucesso terapêutico.

O diagnóstico pré-natal pode ser realizado através da medida da descarboxilação
da leucina em amostra de vilosidade coriônica ou em células do líquido amniótico. O
diagnóstico precoce e manejo eficaz garantem um desenvolvimento normal à criança.
A doença da urina em xarope de acer atinge número estimado de 185.000 crianças
em todo o mundo. Esse distúrbio ocorre frequentemente na população com incidência
de 1 em cada 380 recém-nascidos, o que mostra a pertinência desta proposição e a
necessidade de sua aprovação por esta Casa 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 480/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.064/2013)

Dispõe  sobre  a  negociação  coletiva,  o  direito  de  greve  e  o  afastamento  de
dirigentes sindicais no âmbito das administrações direta, autárquica e fundacional do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Esta lei tem por objetivo regulamentar as relações de trabalho entre os

servidores  públicos  e  o  Poder  Executivo,  definindo  diretrizes  para  a  negociação
coletiva, o tratamento dos conflitos e o exercício do direito de greve no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Estado.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  a  categoria  de  servidores  públicos
compreende o conjunto de ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, empregos
e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional do Estado.

Art. 2º - A livre associação sindical, a negociação coletiva e o direito de greve são
preceitos constitucionais indissociáveis do processo de democratização das relações
de trabalho no âmbito da administração pública.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se a todos os servidores públicos.
§ 2º - O servidor público não poderá ser prejudicado, beneficiado, isento de um
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dever  ou  privado de qualquer  direito  em  virtude  do exercício  da  atividade  ou  da
associação sindical.

§ 3º - A liberdade de associação sindical no setor público pressupõe o direito à
negociação coletiva, inclusive como instrumento de solução de conflitos nas relações
de trabalho.

Art. 3º - A representação sindical dos servidores públicos compreende os sindicatos,
as federações, as confederações e as centrais sindicais.

§  1º  -  No  caso de inexistência  de  sindicato,  caberá  à  federação  representar  a
categoria na negociação coletiva.

§ 2º - Em caso de inexistência de federação, a categoria será representada pela
confederação ou pela central sindical respectiva.

§ 3º - Nos casos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo, a substituição será
objeto de deliberação em assembleia geral da categoria convocada para esse fim.

CAPÍTULO II
DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 4º - A negociação coletiva pautar-se-á pelo reconhecimento das partes e pelo
respeito mútuo.

Art. 5º - Consideram-se condutas de boa-fé objetiva, entre outras:
I - participar da negociação coletiva;
II - formular e responder às propostas e contrapropostas que visem a promover o

diálogo entre os atores coletivos;
III - prestar informações solicitadas pela entidade sindical com detalhamento e no

prazo de 10 dias;
IV - preservar o sigilo das informações quando expressamente recebidas com esse

caráter;
V - cumprir integralmente o acordado na mesa de negociação.
Parágrafo único - Configura prática antissindical a não observância das condutas

enumeradas nos incisos deste artigo.
Art. 6º - A administração pública assegurará, como dever do Estado e direito dos

servidores públicos, o diálogo e o fortalecimento das negociações coletivas.
Art. 7º - A negociação coletiva realizar-se-á por meio de sistema permanente de
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composição,  entre  a  administração  pública  e  as  entidades  sindicais  formalmente
constituídas, por meio de pauta de negociação apresentada pelas partes.

§ 1° - Fica assegurada, no mínimo, a negociação anual, sempre na mesma data,
fixada pela categoria dos servidores públicos, para a revisão geral dos subsídios, dos
vencimentos, dos proventos, das pensões, dos salários e das gratificações, a fim de
preservar-lhes o valor real.

§  2°  -  Dependendo  do  resultado  de  negociação  coletiva,  será  assegurado  aos
servidores  públicos  em  geral  aumento  real  dos  subsídios,  dos  vencimentos,  das
gratificações, dos proventos, das pensões e dos salários.

§ 3° - O Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -, quando solicitado por qualquer
das partes, poderá participar da negociação coletiva como mediador.

Art. 8º - O sistema de negociação coletiva será implementado por meio de mesas
de negociação permanente.

§ 1º - Nas mesas de negociação permanente serão asseguradas a liberdade de
pauta dos participantes e o direito à livre apresentação formal de pleitos.

§  2º  -  O  Estado,  juntamente  com  os  sindicatos  representantes  dos  servidores
públicos ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, empregos e funções públicas
da administração direta, autárquica e fundacional, no prazo de um ano contado da
data de publicação desta lei, detalhará o funcionamento do sistema de negociação
em  lei  específica,  que  garantirá  que os  processos  negociais  gerais  e  específicos
sejam articulados entre si.

Art. 9º - Os sistemas de negociação serão organizados com a finalidade de:
I - assegurar a prerrogativa de instauração da negociação coletiva por qualquer das

partes interessadas para tratar de questões gerais, especificas ou setoriais;
II - garantir a negociação coletiva sempre que houver demanda da categoria;
III  -  assegurar  os  mecanismos  e  os  procedimentos  de  negociação na  base  de

representação  das  entidades  sindicais  que  integrarem  o  processo  negocial,
observadas as especificidades dos órgãos e das carreiras do serviço público;

IV  -  oferecer  mecanismos  eficazes  ao  tratamento  de  conflitos  nas  relações  de
trabalho;

V - definir procedimentos para a explicitação dos conflitos;
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VI  -  firmar  compromissos  em que as representações  compartilhem a  defesa do
interesse  público  por  meio  da  implementação  de  instrumentos  de  trabalho  que
propiciem  a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços  públicos  prestados  à  sociedade,
considerando os princípios da solidariedade e da cooperação;

VII  -  assegurar  mecanismos  que  garantam  o  cumprimento  do  que  tenha  sido
negociado e acordado entre as partes.

Art.  10  -  É  assegurado  à  entidade  sindical  o  estabelecimento  da  pauta  de
negociação, que deverá ser aprovada pela assembleia geral, para a qual deverá ser
convocada toda a categoria, na forma do estatuto da entidade.

Art.  11  -  É  obrigatória  a  participação  dos  representantes  legais  na  negociação
coletiva.

Art. 12 - A assinatura da convenção coletiva ou do acordo coletivo dependerá da
anuência  da  categoria,  mediante  deliberação  em  assembleia  geral,  para  a  qual
deverá ser convocada toda a categoria, na forma do estatuto da entidade sindical.

Art. 13 - Os acordos firmados são bilaterais, vinculando as partes à adoção das
providências para sua efetivação e sua manutenção.

Art.  14  -  Caberá  ao  titular  do  respectivo  Poder  homologar  as  proposições
apresentadas por meio do sistema de negociação permanente.

Parágrafo  único  -  A atribuição  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  poderá  ser
exercida por delegação de competência.

Art.  15  -  Os  acordos  resultantes  da  negociação  coletiva  serão  registrados  em
instrumentos firmados pelas partes e publicados no diário oficial do Estado de Minas
Gerais.

§ 1º - Dos instrumentos firmados pelas partes constará, no mínimo a abrangência, a
aplicabilidade, os prazos e a vigência do quanto acordado.

§ 2º - Os instrumentos firmados deverão ser protocolizados no MTE.
Art.  16  -  É  irrevogável  e  irretratável  a  convenção coletiva  ou  o  acordo coletivo

resultante do processo de negociação coletiva.
Parágrafo único - Os acordos ou instrumentos resultantes da negociação coletiva

possuem  ultratividade  e  serão  prorrogados  automaticamente  até  que  outro  seja
firmado ou pactuado.
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Art. 17 - Compete à administração pública adotar as providências administrativas
para efetivação do acordo e, quando for o caso, encaminhar, no prazo de 30 dias,
respeitados  os  ciclos  orçamentários  e  outros  prazos  legais  devidamente
comprovados, os projetos de lei  que disciplinem o acordado para a apreciação do
Poder Legislativo.

CAPÍTULO III
DA APLICAÇÃO DO DIREITO DE GREVE

Art. 18 - É reconhecido o direito de greve dos servidores públicos, competindo-lhes
decidir  livremente  sobre  a  oportunidade  de  exercê-lo  e  sobre  os  interesses  que
devam, por meio dele, defender.

Art. 19 - Entende-se por greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou
parcial, da prestação de serviços ou atividades da administração direta, autárquica e
fundacional do Estado.

Art.  20  -  É  assegurado  o  direito  de  greve  dos  servidores  públicos,  sendo
expressamente  vedada  a  contratação  de  trabalhadores  substitutos,  enquanto
perdurar a paralisação.

§ 1° - Em nenhuma hipótese, as medidas adotadas pelo Estado relativamente às
greves poderão violar  ou constranger os direitos e as garantias fundamentais dos
servidores públicos.

§ 2º - É vedado ao Poder Executivo adotar medidas para constranger o servidor
público ao comparecimento ao trabalho e para frustrar a divulgação do movimento
grevista.

Art. 21 - É assegurado aos grevistas o emprego de meios pacíficos tendentes a
persuadir os demais servidores a aderirem à greve, a arrecadar fundos de greve e a
divulgar livremente o movimento grevista.

Parágrafo único - É livre o acesso dos dirigentes e representantes sindicais aos
locais de trabalho ou de prestação de serviços.

Art. 22 - A entidade sindical que convocar a greve deverá notificar o órgão ou a
entidade pertinente no prazo de quarenta e oito horas, contadas a partir da aprovação
pela assembleia geral da deflagração da greve.

Art. 23 - Os servidores grevistas deverão garantir a manutenção de 25% (vinte e
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cinco por cento) dos serviços e atividades considerados inadiáveis, assim entendidos
os serviços e as atividades destinados a garantir o atendimento das necessidades da
população.

Parágrafo único - São necessidades da população, supridas por meio de atividades
inadiáveis,  aquelas  que,  se  não  forem  atendidas,  colocam  em  perigo  iminente  a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art.  24 -  A participação do servidor  em movimento grevista não será critério de
avaliação de desempenho e de avaliação de índices de produtividade ou justificativa
de incapacidade para desempenho da função pública e não se configurará em faltas
ao trabalho.

§ 1° - Nenhum servidor público sofrerá sanções, punições e discriminação ou terá
instaurado contra si procedimento disciplinar por participar de greve, salvo por justo
motivo devidamente comprovado em processo administrativo disciplinar, garantido o
contraditório e a ampla defesa.

§ 2° - O descumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado como
prática antissindical.

Art. 25 - As faltas ao trabalho em decorrência de greve não poderão gerar desconto
em folha de pagamento,  sendo sua compensação feita  mediante acordo entre  as
partes.

Art.  26  -  A  participação  de  dirigentes  sindicais  nos  processos  negociais,
formalmente constituídos, decorrentes de greve não configurará falta ao trabalho.

CAPÍTULO IV
DO AFASTAMENTO DE DIRIGENTES SINDICAIS

Art. 27 - Para atender ao disposto nesta lei, fica assegurado aos servidores públicos
o  afastamento  dos  respectivos  cargos,  empregos  ou  funções  exercidas,  quando
investidos em mandato de dirigente sindical ou em mandato no conselho fiscal de
entidade sindical.

§ 1° - A lei de que trata o caput deste artigo garantirá o livre exercício da atividade
sindical.

§  2°  -  Na  existência  de  lei  ou  acordo  anterior  que  já  regulamente  a  matéria,
prevalecerá a norma que for  mais favorável ao servidor público e ao exercício da
atividade sindical.
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Art. 28 - Fica assegurada a dispensa de ponto da comissão de servidores públicos,
designada pela direção de seu respectivo sindicato, o servidor que participar da mesa
de negociação coletiva.

Art. 29 - O direito de afastamento dos dirigentes sindicais se aplica a sindicatos,
federações, confederações e centrais sindicais.

Art.  30  -  São assegurados  ao dirigente  sindical  afastado para exercer  mandato
classista todos os direitos, garantias e vantagens pessoais ou decorrentes do cargo,
emprego ou função.

Art. 31 - Sob pena de violação do direito à livre atividade sindical, é garantida a
inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o término do mandato, salvo
por solicitação e anuência expressa do próprio servidor.

Art.  32  -  O  ônus  do  afastamento  de  servidores  para  desempenho  de  mandato
sindical será de responsabilidade do órgão ou do ente com o qual o servidor tenha
vínculo.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - A inobservância dos princípios referidos nesta lei acarretará a aplicação de
penalidades ao infrator.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: O direito de greve dos servidores públicos está previsto no inciso VII

do art. 37 da Constituição da República, in verbis:
“Art.  37 -  A administração pública direta  e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte:

(...)
VII  -  o direito  de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei

específica”.
Esse artigo está inserido no capítulo que cuida da administração pública (Capítulo
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VII do Título III). A previsão nele constante decorre do regime jurídico diferenciado
aplicado ao serviço público, que tem como um de seus pressupostos atender aos
interesses da coletividade.

Por outro lado, o regime jurídico diferenciado aplicado a trabalhadores da iniciativa
privada e a servidores públicos não lhes pode impor violação a direitos fundamentais,
na medida em que são todos trabalhadores.

Não se pode anuir à assertiva de que apenas os trabalhadores da iniciativa privada
podem exercer o direito de greve, quando legítima, com base na Lei nº 7.783, de
1989, que apenas a eles aproveita, sob pena de se estar reduzindo a categoria do
servidor público a uma subcategoria. Isso seria colocar o servidor público em situação
inferior à dos demais trabalhadores, impedindo-o de exercer um direito reconhecido e
consagrado pela Constituição Federal, por inércia do Legislativo. Cuida-se, pois, de
verdadeira desigualdade.

Além disso, sendo o direito de greve um corolário do direito ao trabalho e, portanto,
um direito humano,  não pode ele retroceder  (cláusula do não retrocesso),  porque
resultante de evolução e de conquistas históricas da humanidade.

Nessa esteira, em que pesem as decisões contrárias, a Corte Especial do egrégio
Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  já  em  2002,  ainda  que  por  decisão
majoritária, assim decidia:

"O governo está  ficando  refém  de  sua  odiosa política  de  amesquinhamento  do
servidor público com o achatamento perverso dos salários e o corte de vantagens já
auferidas  há  anos.  As  greves  estão  estourando  em  diversos  setores  da
administração, direta ou indireta. Nesse momento temos greve dos professores, dos
servidores da previdência, da Imprensa Nacional. Paralisações de outros serviços já
ocorreram. Essa desastrosa política está levando o país ao caos.

Outras  paralisações,  sem  dúvida,  acontecerão.  Ninguém  faz  greve  por  prazer,
diversão.  O governo age de maneira  insensível  com os  grevistas.  A alegação de
sempre  é  que  as  greves  são  'motivadas  por  interesses  corporativos,  políticos  e
pessoais'. Alegação que não convence ninguém, nem a ele próprio. São atos de força
que pratica. Não dialoga com o servidor grevista. E quando, raras vezes e já numa
situação crítica, resolve conversar, faz acertos, para logo depois voltar atrás. É triste o
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que acontece. Muito triste. Está na hora de o governo dialogar com os grevistas da
imprensa nacional e apresentar uma digna proposta de acordo".

Nesse  passo  e  na  esteira  da  conhecida  provocação  de  Norberto  Bobbio,  vale
ponderar:  um direito que não pode ser exercido pode ser considerado um direito?
"Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de
confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o 'programa' é apenas
uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente
de 'direito'?”.

Dialogando  sob  essa  ótica,  cabe  lembrar  ser  competência  exclusiva  do  Estado
regulamentar as matérias  relativas a seus servidores,  conforme a Constituição do
Estado:

“TÍTULO III - DO ESTADO
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seção V - Dos Servidores Públicos
Subseção II - Dos Servidores Públicos Civis
Art. 33 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei

específica”.
Assim  sendo,  este  projeto  pretende dar  eficácia a  preceitos  da  Constituição do

Estado. Como ainda não houve a necessária regulamentação do direito de greve,
nem se instituíram meios legais para seu exercício,  é urgente que se aprove este
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 481/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.374/2012)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe
sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei nº 17.726, de 30 de dezembro de 1995, o seguinte

art. 66-A :
“Art. 66-A - A Secretaria de Estado da Cultura, com a participação e aprovação do
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Conselho  Estadual  de  Cultura,  realizará,  anualmente,  a  Virada Cultural  de  Minas
Gerais.

§ 1º - O evento de que trata o caput deste artigo consistirá de atividades de caráter
cultural e será marcado pela pluralidade de expressões e gêneros artísticos.

§ 2° - Na comemoração da Virada Cultural ocorrerão, durante vinte e quatro horas,
de forma ininterrupta, eventos culturais que incluirão apresentações musicais, teatrais
e outras.

§ 3° - As atividades da Virada Cultural serão realizadas em todo o Estado em um
dos finais de semana do mês de setembro.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Nosso projeto de lei visa criar no Estado o evento denominado Virada

Cultural,  a  ser  realizado,  anualmente,  em  um  dos  finais  de  semana  do  mês  de
setembro.

Trata-se de evento democrático e inclusivo, que reúne atrações de qualidade para
todas as classes sociais,  com a participação de pessoas que, por vários motivos,
entre eles a dificuldade econômica, não possem acesso à cultura.

A intenção do projeto é mobilizar a população mineira e mostrar-lhe a importância
dos eventos culturais, facilitando seu acesso a eles.

A Virada Cultural é inspirada na Nuit Blanche de Paris, que, madrugada adentro,
agita  anualmente  a  capital  francesa.  A versão  brasileira,  realizada  desde  2005,
promove na cidade de São Paulo 24 horas ininterruptas de apresentações culturais
dos mais variados tipos, como espetáculos musicais, peças de teatro, exposições de
arte e história, entre outros. Eventos similares são realizados em cidades como Rio
de Janeiro, Curitiba e Manaus.

Pela  importância  desta  iniciativa  para  o  desenvolvimento  cultural  do  Estado,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

- 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 482/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.061/2013)

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios
e as diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Estadual de Juventude
- Siejuve.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Estatuto da Juventude, que dispõe sobre os direitos dos

jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e a criação do
Sistema Estadual de Juventude - Siejuve.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, são consideradas jovens as pessoas com idade
entre quinze e vinte e nove anos de idade.

§ 2º - Aos adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos aplica-se a Lei nº
8.069,  de  13  de  julho  de  1990  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente)  e,
excepcionalmente, este estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção
integral do adolescente.

§ 3º - Os jovens são atores sociais estratégicos para a transformação e melhoria do
Estado juntamente com suas organizações políticas, estudantis, culturais, religiosas e
desportivas.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 2º - O disposto nesta lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos
seguintes princípios:

I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por

meio de suas representações;
III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do estado;
IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e

singulares;
V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do

jovem;
VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude;
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VII  -  promoção  da  vida  segura,  da  cultura  da  paz,  da  solidariedade  e  da  não
discriminação; e

VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
Parágrafo único - A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do "caput"

refere-se  à  trajetória  de  inclusão,  liberdade  e  participação  do  jovem  na  vida  em
sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES GERAIS

Art.  3º  -  Os  agentes públicos  ou  privados envolvidos  com políticas  públicas  de
juventude devem observar as seguintes diretrizes:

I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II  -  incentivar a ampla participação juvenil  em sua formulação, implementação e

avaliação;
III -  ampliar  as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas

que  priorizem  o  seu  desenvolvimento  integral  e  participação  ativa  nos  espaços
decisórios;

IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades junto aos órgãos
públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos
simultaneamente  nos  campos  da  saúde,  educacional,  político,  econômico,  social,
cultural e ambiental;

V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção
cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre;

VI - promover o território como espaço de integração;
VII - fortalecer as relações institucionais entre os município e as redes de órgãos,

gestores e conselhos de juventude;
VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de

conhecimento sobre juventude;
IX  -  promover  a  integração  internacional  entre  os  jovens,  preferencialmente  no

âmbito da América Latina e da África, e a cooperação internacional;
X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes Legislativo e
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Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública;
XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre dezoito e vinte e nove anos

privados  de  liberdade  e  egressos  do  sistema  prisional,  formulando  políticas  de
educação e trabalho, incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como
criando  e  estimulando  oportunidades  de  estudo  e  trabalho  que  favoreçam  o
cumprimento do regime semiaberto.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À CIDADANIA, À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA E À

REPRESENTAÇÃO JUVENIL
Art. 4º - O jovem tem direito à participação social e política na formulação, execução

e avaliação das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único - Entende-se por participação juvenil:
I  -  a  inclusão  do  jovem  nos  espaços  públicos  e  comunitários  a  partir  da  sua

concepção como pessoa ativa, livre, responsável  e digna de ocupar uma posição
central nos processos políticos e sociais;

II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por
objetivo seu próprio benefício,  o de suas comunidades, cidades e regiões e o do
Estado;

III  -  a  participação individual  e  coletiva  do  jovem em ações que contemplem a
defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e

IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz
e voto.

Art.  5º  -  A interlocução  da juventude com o poder  público  pode-se  realizar  por
intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis.

Parágrafo único - É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens.
Art. 6º - São diretrizes da interlocução institucional juvenil:
I  -  a  definição  de  órgão  governamental  específico  para  a  gestão  das  políticas

públicas de juventude;
II - o incentivo à criação de conselhos de juventude nos municípios.
Parágrafo único - Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico

para a gestão das políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com
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relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão
e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional
com adolescentes de idade entre quinze e dezoito anos.

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 7º - O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação
básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade
adequada.

§ 1º - A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos
jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas
maternas e de processos próprios de aprendizagem.

§ 2º  -  É dever  do Estado oferecer  aos jovens que não concluíram a educação
básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às
necessidades  e  especificidades  da  juventude,  também  no  período  noturno,
ressalvada a legislação educacional específica.

§ 3º - É assegurado aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de
sinais - Libras -, em todas as etapas e modalidades educacionais.

§ 4º - É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em
todos os níveis  e modalidades educacionais,  incluindo o atendimento  educacional
especializado,  observada  a  acessibilidade  a  edificações,  transportes,  espaços,
mobiliários,  equipamentos,  sistemas  e  meios  de  comunicação  e  assegurados  os
recursos de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa.

Art.  8º  -  O  jovem  tem  direito  à  educação  superior,  em  instituições  públicas  ou
privadas,  com  variados  graus  de  abrangência  do  saber  ou  especialização  do
conhecimento, observadas as regras de acesso de cada instituição.

§ 1º  -  É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da escola
pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas
afirmativas, nos termos da lei.

§ 2º - O poder público promoverá programas de expansão da oferta de educação
superior nas instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudos
nas instituições privadas, em especial para jovens com deficiência, negros, indígenas
e alunos oriundos da escola pública.
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Art. 9º - O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada aos
diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,
observada a legislação vigente.

Art.  10  -  O  jovem  com  deficiência  tem  direito  a  atendimento  educacional
especializado gratuito na rede regular de ensino.

Art. 11 - O direito ao transporte escolar de que trata o art. 4º da Lei nº 9.394, de 20
de  dezembro  de  1996,  será  progressivamente  estendido  ao  jovem  estudante  da
educação básica, nos termos da lei.

Parágrafo  único  -  O  poder  público  poderá  criar  programas  suplementares  de
transporte  para  o  atendimento  ao  jovem  estudante  da  educação  profissional  e
tecnológica e da educação superior, no campo e na cidade.

Art.  12 -  É garantida a participação efetiva do segmento juvenil,  respeitada sua
liberdade  de  organização,  nos  conselhos  e  instâncias  deliberativas  de  gestão
democrática das escolas e universidades.

Art.  13  -  As  escolas  e  universidades  deverão formular  e  implantar  medidas  de
democratização  do  acesso  e  permanência,  inclusive  programas  de  assistência
estudantil, ação afirmativa e inclusão social para os jovens estudantes.

CAPÍTULO V
DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO, AO TRABALHO E À RENDA

Art. 14 - O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido
em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e
com proteção social.

Art.  15  -  A  ação  do  poder  público  na  efetivação  do  direito  do  jovem  à
profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas:

I  -  promoção de formas coletivas  de  organização para o trabalho,  de  redes de
economia solidária e da livre associação;

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:
a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;
b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a

compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular;
III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;
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IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do
trabalho juvenil;

V  -  adoção  de  políticas  públicas  voltadas  para  a  promoção  do  estágio,
aprendizagem e trabalho para a juventude;

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura
familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações:

a) estímulo à produção e à diversificação de produtos;
b) fomento à produção sustentável  baseada na agroecologia, nas agroindústrias

familiares,  na  integração  entre  lavoura,  pecuária  e  floresta  e  no  extrativismo
sustentável;

c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos
empreendimentos familiares rurais;

d)  estímulo  à  comercialização  direta  da  produção  da  agricultura  familiar,  aos
empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas;

e)  garantia  de  projetos  de  infraestrutura  básica  de  acesso  e  escoamento  de
produção, priorizando-se a melhoria das estradas e do transporte;

f)  promoção  de  programas  que  favoreçam  o  acesso  ao  crédito,  à  terra  e  à
assistência técnica rural;

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:
a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo;
b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;
c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz.
Art. 16 - O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes

com idade entre quinze e dezoito anos de idade será regido pelo disposto na Lei nº
8.069, de 1990, e em leis específicas, não se aplicando o previsto nesta seção.

CAPÍTULO VI
DO DIREITO À DIVERSIDADE E À IGUALDADE

Art.  17  -  É  assegurada ao jovem a  diversidade e  a  igualdade de direitos  e  de
oportunidades, o qual não será discriminado por motivo de:

I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;
II - orientação sexual, idioma ou religião;
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III - opinião, deficiência e condição social ou econômica.
Art. 18 - A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à

igualdade contempla a adoção das seguintes medidas:
I  -  adoção,  nos  âmbitos  estadual  e  municipal,  de  programas  governamentais

destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e etnias,
independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização,
ao trabalho e renda,  à cultura, à saúde, à segurança,  à cidadania e ao acesso à
justiça;

II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação
das diretrizes curriculares no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de
discriminação;

III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação
sexual,  de  gênero  e  de  violência  doméstica  e  sexual  praticada  contra  mulher  na
formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos
operadores do direito;

IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma
de preservação dessa cultura;

V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na
sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento
igualitário perante a lei; e

VI  -  inclusão,  nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade,
respeitando-se a diversidade de valores e crenças.

CAPÍTULO VII
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 19 - O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando-se suas
especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde de forma integral.

Art.  20 - A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em
consonância com as seguintes diretrizes:

I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS - e a serviços de
saúde humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem;
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II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à prevenção
dos agravos mais prevalentes nos jovens;

III  -  desenvolvimento  de  ações  articuladas  entre  os  serviços  de  saúde  e  os
estabelecimentos de  ensino,  a sociedade e a família,  com vistas  à prevenção de
agravos;

IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras
drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais
e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino;

V - reconhecimento do impacto da gravidez, planejada ou não, sob os aspectos
médico, psicológico, social e econômico;

VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva multiprofissional,
para lidar com temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com
deficiência, e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens;

VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social
para a identificação dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de
álcool, tabaco e outras drogas e o devido encaminhamento aos serviços assistenciais
e de saúde;

VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade civil na abordagem
das  questões  de  prevenção,  tratamento  e  reinserção  social  dos  usuários  e
dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;

IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico com a
participação de pessoa com menos de dezoito anos de idade;

X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e a outras
drogas como causadores de dependência; e

XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção do uso e abuso de
álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteroides anabolizantes e, especialmente,
crack.

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À CULTURA

Art. 21 - O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e
serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e
diversidade cultural e à memória social.
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Art.  22  -  Na consecução dos  direitos  culturais  da  juventude,  compete ao poder
público:

I  -  garantir  ao  jovem  a  participação  no  processo  de  produção,  reelaboração  e
fruição dos bens culturais;

II -  propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais,  mediante preços
reduzidos, em âmbito nacional;

III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais
e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico;

IV  -  valorizar  a  capacidade  criativa  do  jovem  mediante  o  desenvolvimento  de
programas e projetos culturais;

V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do
estado;

VI - promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do
jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de
massa;

VII  -  promover  a  inclusão  digital  dos  jovens  por  meio  do  acesso  às  novas
tecnologias da informação e comunicação;

VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos
equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa;

IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis.
Parágrafo único -  A aplicação dos incisos I,  III  e VIII  do  caput deve observar  a

legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos
adolescentes.

Art. 23 - É assegurado aos jovens de até vinte e nove anos pertencentes a famílias
de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de
cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos,
esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território do estado, promovidos por
quaisquer  entidades  e  realizados  em  estabelecimentos  públicos  ou  particulares,
mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral.

§  1º  -  Terão  direito  ao  benefício  previsto  no  caput os  estudantes  regularmente
matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da
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Lei  nº  9.394,  de  1996  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  que
comprovem  sua  condição  de  discente  mediante  apresentação,  no  momento  da
aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de
Identificação Estudantil - CIE.

§ 2º -  A CIE será expedida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela
União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
e pela União Estadual dos Estudantes e União colegial de Minas Gerais e entidades
municipais a elas filiadas.

§ 3º - É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes pertencentes
a famílias de baixa renda, nos termos do regulamento.

§  4º  -  A CIE  conterá  selo  de  segurança  personalizado  segundo  padrão  único
definido pelas entidades nacionais mencionadas no § 2º deste artigo e será por elas
distribuída.

§ 5º - As entidades mencionadas no § 2º deste artigo deverão tornar disponível,
para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no
caput,  banco  de  dados  com  o  nome  e  o  número  de  registro  dos  estudantes
portadores da CIE, expedida nos termos dos §§ 3º a 5º deste artigo.

§ 6º - A CIE terá validade até o dia trinta e um de março do ano subsequente à data
de sua expedição.

§ 7º - As entidades mencionadas no § 2º deste artigo são obrigadas a manter o
documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo
mesmo prazo de validade da respectiva CIE.

§  8º  -  Caberá  aos  órgãos  públicos  competentes,  estaduais  e  municipais,  a
fiscalização  do cumprimento  do  disposto  neste  artigo  e  a  aplicação  das  sanções
cabíveis, nos termos do regulamento.

§ 9º - Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos
de que tratam as Leis nº 12.663, de 5 de junho de 2012, e nº 12.780, de 9 de janeiro
de 2013.

§ 10 - Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no  caput, a família
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico -
cuja renda mensal seja de até dois salários-mínimos.
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Art.  24  -  O  poder  público  destinará,  nos  respectivos  orçamentos,  recursos
financeiros para o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens e por eles
produzidos.

Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela aplicação de
parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de que trata a
Lei  nº  8.313,  de  1991,  no  apoio  a  projetos  culturais  apresentados  por  entidades
juvenis legalmente constituídas há, pelo menos, um ano.

CAPÍTULO IX
DO DIREITO À COMUNICAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Art. 25 - O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de
conteúdo,  individual  e  colaborativo,  e  ao  acesso  às  tecnologias  de  informação  e
comunicação.

Art. 26 - A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à comunicação e
à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas:

I  -  incentivar  programas  educativos  e  culturais  voltados  para  os  jovens  nas
emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;

II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias
de informação e comunicação;

III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a
acessibilidade para os jovens com deficiência;

IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a
promoção do direito do jovem à comunicação; e

V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e
adaptações razoáveis para os jovens com deficiência.

CAPÍTULO X
DO DIREITO AO DESPORTO E AO LAZER

Art.  27  -  O  jovem  tem  direito  à  prática  desportiva  destinada  a  seu  pleno
desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação.

Parágrafo único - O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Art.  28  -  A  política  pública  de  desporto  e  lazer  destinada  ao  jovem  deverá
considerar:
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I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação
física e dos desportos e dos equipamentos de lazer no estado;

II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a
juventude e promovam a equidade;

III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;
IV  -  a  oferta  de  equipamentos  comunitários  que  permitam  a  prática  desportiva,

cultural e de lazer.
Art. 29 - Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a

prática de atividades poliesportivas.
CAPÍTULO XI

DO DIREITO AO TERRITÓRIO E À MOBILIDADE
Art. 30 - O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo-se a promoção

de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na
cidade.

Parágrafo único - Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a acessibilidade e
as adaptações necessárias.

Art. 31 - No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos
da legislação específica:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;
II  -  a  reserva de duas vagas por  veículo com desconto de 50% (cinquenta  por

cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem
utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso I.

III - a instituição do meio passe estudantil metropolitano.
Parágrafo  único  -  Os  procedimentos  e os  critérios  para  o  exercício  dos  direitos

previstos nos incisos I, II e III serão definidos em regulamento.
Art.  32  -  O  estado  envidará  esforços,  em  articulação  com  os  municípios,  para

promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade
para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento.

CAPÍTULO XII
DO DIREITO À SUSTENTABILIDADE E AO MEIO AMBIENTE

Art. 33 - O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente
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equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o
dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.

Art. 34 - O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação ambiental
voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a
Política Nacional do Meio Ambiente.

Art.  35  -  Na elaboração,  na  execução e na  avaliação de políticas  públicas  que
incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar:

I  -  o  estímulo  e  o  fortalecimento  de  organizações,  movimentos,  redes  e  outros
coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol do
desenvolvimento sustentável;

II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de
meio ambiente;

III - a criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens; e
IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e

renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.
Parágrafo único -  A aplicação do inciso IV do  caput deve observar  a legislação

específica  sobre  o  direito  à  profissionalização  e  à  proteção  no  trabalho  dos
adolescentes.

CAPÍTULO XIII
DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E O ACESSO À JUSTIÇA

Art.  36  -  Todos  os  jovens  têm  direito  de  viver  em  um  ambiente  seguro,  sem
violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas
a  igualdade  de  oportunidades  e  facilidades  para  seu aperfeiçoamento  intelectual,
cultural e social.

Art. 37 - As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular
ações do Estado e dos municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude;
II - a prevenção e enfrentamento da violência;
III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações

relevantes  para  subsidiar  as  ações  de  segurança  pública  e  permitir  a  avaliação
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periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e
à frequência da violência contra os jovens;

IV  -  a  priorização  de  ações  voltadas  para  os  jovens  em  situação  de  risco,
vulnerabilidade social e egressos do sistema penitenciário;

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à defensoria pública, considerando-se
as especificidades da condição juvenil;

VI  -  a  promoção  do  efetivo  acesso  dos  jovens  com  deficiência  à  justiça  em
igualdade de condições com as demais pessoas, também mediante a provisão de
adaptações processuais adequadas a sua idade.

CAPÍTULO XIV
DO SISTEMA ESTADUAL DE JUVENTUDE

Art.  38  -  Fica  instituído  o  Sistema  Estadual  de  Juventude  -  Siejuve  -,  cuja
composição,  organização,  competência  e  funcionamento  serão  definidas  em
regulamento.

Art.39 - O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito do Siejuve
será definido em regulamento.

CAPÍTULO XV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 40 - Compete ao Estado:
I - formular e coordenar a execução da Política Estadual de Juventude;
II - coordenar e manter o Siejuve;
III - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Siejuve;
IV  -  elaborar  o  Plano  Estadual  de  Políticas  de  Juventude  em  parceria  com  os

Municípios e a sociedade, em especial a juventude;
V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, e a

Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude as Conferências estaduais de
Juventude, com intervalo máximo de quatro anos;

VI - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas de juventude;

VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Siejuve nos Municípios;
VIII - financiar, com os municípios , a execução das políticas públicas de juventude;
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IX - estabelecer formas de colaboração com os municípios para a execução das
políticas públicas de juventude; e

X  -  garantir  a  publicidade  de  informações  sobre  repasses  de  recursos  para
financiamento  das  políticas  públicas  de  juventude  aos  conselhos  e  gestores
municipais.

Art. 41 - Compete aos municípios:
I - coordenar, em âmbito municipal, o Siejuve
II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em conformidade com o

respectivos  plano  estadual,  com  a  participação  da  sociedade,  em  especial  da
juventude;

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das
políticas públicas de juventude;

IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude, as
conferências municipais de juventude, com intervalo máximo de quatro anos;

V - editar normas complementares para a organização e funcionamento do Siejuve,
em âmbito municipal.

VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações
e projetos das políticas públicas de juventude; e

VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União para a
execução das políticas públicas de juventude.

Parágrafo  único  -  Para  garantir  a  articulação  federativa  com  vistas  ao  efetivo
cumprimento das políticas públicas de juventude,  os Municípios podem instituir  os
consórcios de que trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro
instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.

CAPÍTULO XVI
DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE

Art. 42 - Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e autônomos, não
jurisdicionais,  encarregados  de  tratar  das  políticas  públicas  de  juventude  e  da
garantia do exercício dos direitos do jovem, com os seguintes objetivos:

I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo
exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta lei;
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II  -  utilizar  instrumentos de forma a buscar  que o Estado garanta aos jovens o
exercício dos seus direitos;

III  -  colaborar  com  os  órgãos  da  administração  no  planejamento  e  na
implementação das políticas de juventude;

IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de
cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para a
juventude;

V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o
planejamento das políticas públicas de juventude;

VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e
garantam a integração e a participação do jovem no processo social,  econômico,
político e cultural no respectivo ente federado;

VII  -  propor  a  criação  de  formas  de  participação  da  juventude  nos  órgãos  da
administração pública;

VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos
para o debate de temas relativos à juventude;

IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude.
§  1º  -  A lei,  em  âmbito  estadual  e  municipal,  disporá  sobre  a  organização,  o

funcionamento e a composição dos conselhos de juventude, observada a participação
da sociedade civil mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes do
poder público.

§ 2º - Constará nas leis orçamentárias estadual e municipal previsão dos recursos
necessários ao funcionamento do conselho de juventude..

Art. 43 - São atribuições dos conselhos de juventude:
I  -  encaminhar  ao  Ministério  Público  notícia  de  fato  que  constitua  infração

administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V  -  assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  dos  planos,  programas,

projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude.
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Art. 44 - Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com relação aos
direitos  previstos  neste  estatuto,  cabe aos conselhos  de  direitos  da  criança e  do
adolescente  deliberar  e  controlar  as  ações  em  todos  os  níveis  relativas  aos
adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos.

Art.  45 -  Fica o poder  executivo autorizado a instituir  um programa permanente
destinado especificamente a dar efetividade ao disposto nesta lei.

Art.  46.  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento ou suplementadas.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: O Brasil possui atualmente cerca de 53 milhões de jovens, com idade

entre 15 e 29 anos,  que demonstram determinação em assegurar seus direitos  e
ocupar um lugar de destaque no processo de desenvolvimento do país.

Em  nosso  país  as  demandas  juvenis  entraram  recentemente  na  agenda  das
políticas  públicas  e  ganharam  força  a  partir  de  2005,  com  a  implementação  na
Política Nacional de Juventude, com a criação de Secretaria Nacional de Juventude e
do Conselho Nacional de Juventude. Nesse mesmo período a juventude foi inserida
na Constituição Federal,  por  meio  da  Emenda nº  65,  de  2010,  o  que garantiu  o
avanço na institucionalização das políticas de Juventude com a criação de órgãos e
conselhos específicos.

A proteção integral constitucional e a promulgação de um estatuto de tutela especial
aos  jovens  não  podem  significar,  nem  jurídica,  sociológica  ou  filosoficamente,  a
vulnerabilidade do jovem ou a restrição de autonomia juvenil.

É o jovem quem deve ser o protagonista da defesa dos próprios direitos, além de
investir-se na vida pública em prol dos direitos alheios.

O projeto de lei  do Estatuto da Juventude mostra-se centrado neste conceito de
juventude muito vinculado a autonomia, ao respeito da tolerância e da pluralidade, e a
promoção da responsabilização solidária e individual do jovem.

A população jovem nunca foi tão grande no Brasil, sendo pouco mais de 25% da
população brasileira. Esse número de jovens traduz-se em um fenômeno igualmente
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importante,  denominado  “bônus  demográfico”,  no  qual  o  peso  da  população
economicamente  ativa  supera  o  da  população  dependente  (criança  e  idosos),
tornando-se assim um ativo importante na economia e na cultura de nosso país, o
que também traduz em desafios políticos para a garantia de diretos.

Em Minas Gerais, segundo o Censo 2010, temos 5.156.196 pessoas entre 15 e 29
anos, parcela significativa da população do nosso Estado, que temos a obrigação de
garantir  políticas  públicas  para  esses  cidadãos,  esse  trabalho  deve  ser  feito  em
conjunto articulado de ações que passam pelo reconhecimento, prioridade de pauta
na agenda governamental, com a garantia de recursos públicos para a efetivação de
uma política Estadual de juventude.

Este é o objetivo deste projeto de lei: inserir os jovens na agenda estratégica de
investimentos  e  políticas  públicas  do  Estado  e  transformá-los  efetivamente  como
agentes de direitos e deveres.

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

PROJETO DE LEI Nº 483/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.922/2013)

Altera o inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe
sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da
pesca e da aquicultura no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (…)
I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer e recreação, autorizada

pelo  órgão  competente,  ficando  estabelecida  cota  zero  para  efeito  de  transporte
capturado,  permitindo-se,  apenas,  o  consumo  pelos  participantes,  no  local  da
realização da pesca.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação: A alteração proposta neste projeto de lei tem o intuito de propor novo
regramento para sistematizar a pesca esportiva na modalidade de pesque e solte,
instituindo a cota zero, ou seja, a proibição da retirada peixe do local, permitindo-se
apenas o consumo no próprio local.

A cota zero tem como principal objetivo compensar os períodos de grande pressão
de  pesca  em  determinados  locais,  permitindo  a  elevação  e  a  recuperação  dos
estoques pesqueiros nativos, o incremento do tamanho médio dos peixes, o fomento
do  turismo  de  pescadores  esportivos,  possibilitando  a  manutenção  do  equilíbrio
biológico e garantindo a adequada evolução das espécies e da biodiversidade.

-  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 484/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.706/2013)

Altera a Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, que cria o Fundo de Apoio
Habitacional  aos Militares  do  Estado  de  Minas Gerais  -  Fahmemg -,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A Lei  nº  17.949,  de 22 de dezembro de 2008,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
§ 4º - O Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais -

Fahmemg -  financiará  exclusivamente  a  aquisição de imóvel  novo  ou usado  e  a
construção em imóvel próprio, para aqueles que não sejam proprietários de outros
imóveis, nem possuam outra forma de financiamento.

(…)
Art. 3º - (...)
§  3º  -  Terão  prioridade  para  a  contratação  de  financiamento  com  recursos  do

Fahmemg o policial  e o bombeiro militar com deficiência física ou que tenha entre
seus familiares de primeiro grau pessoa nessa condição.

§ 4º - Considera-se deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos  do  corpo  humano  que  acarrete  o  comprometimento  da  função  física,
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apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia,  hemiparesia,  ostomia,  amputação  ou
ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,  nanismo,  membros  com  deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem
dificuldades para o desempenho de funções.”.

Art. 2º - Fica revogado o § 2º do art. 7º.
Art. 3º - Fica acrescentado ao art. 7º o seguinte § 5º:
Art. 7º - (…)
§ 5º - Fica assegurado ao militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

o direito de converter as férias-prêmio adquiridas e não gozadas até 29 de fevereiro
de 2004 para fins de quitação total ou parcial de imóveis adquiridos pelo Fahmemg”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de março de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Esta alteração da Lei nº 17.949, de 2008, decorre da necessidade de

aprimorar o texto atual para dar-lhe maior alcance e aplicabilidade e de assegurar,
inclusive,  a  garantia  preferencial  de  acesso  ao  Fundo  para  os  militares  que  não
possuem  imóvel,  bem  assim  para  priorizar  e  efetivar  garantias  e  direitos,  numa
perspectiva  de  estabelecer  na  norma  reguladora  a  proteção  efetiva  dos  direitos
humanos e fundamentais das pessoas deficiência física.

Cumpre observar que o Fahmemg foi criado como forma de permitir a contratação
de financiamentos pelo policial e o bombeiro militar, em razão do déficit habitacional
existente entre os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais.

Lamentavelmente,  uma  legislação  editada  para  corrigir  esse  grande  déficit
habitacional vem sendo mal aplicada na sua finalidade de atender o militar desprovido
de imóvel de sua propriedade, ao estender o benefício a militares com residência
própria, ou seja, impondo o concurso de sorteio mesmo entre militares proprietários e
não proprietários  de imóvel  para habitação.  Resta descumprida,  assim, a vontade
originária do legislador ao aprovar a referida lei.

Pretende-se, com este projeto, tão somente assegurar em lei direitos e garantias já
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consagrados  em  legislação  federal,  estaduais  e  municipais,  que  dispõem  sobre
tratamento especial dedicado às pessoas com deficiência física.

Além disso, tem sido comum alguns militares venderem seu imóvel próprio e usar
os  recursos  do  Fahmemg na  aquisição  de  outra  moradia  de  alto  padrão,  o  que
configura descumprimento da finalidade social do Fundo.

A casa própria tornou-se um dos maiores sonhos de todo cidadão brasileiro e, para
os  militares  estaduais,  essa  conquista  ganha  contornos  mais  importantes,  pois
oferecer aos militares habitação digna e segura para seus familiares é algo que se
reflete na prestação do serviço de segurança pública aos cidadãos de Minas Gerais.
Assim,  como  forma  de  possibilitar  ao  militar  alternativa  para  quitar  total  ou
parcialmente seu contrato habitacional  com o Fundo,  apresenta-se disposição que
propões a conversão das férias-prêmio em espécie.

O dispositivo em apreço traduz uma demanda social e financeira dos policiais e
bombeiros militares mutuários do fundo, não representando despesa para os cofres
públicos, pois já se configura em direito adquirido para os que até 29 de fevereiro de
2004 fizeram jus à conversão da férias-prêmio em espécie para percepção. Portanto,
não será acarretada a nenhum título despesa adicional para o Estado, pois a matéria
já disciplinada por  legislação infraconstitucional  que trata das instituições militares
estaduais.

Prioritariamente a lei deveria atender aos militares que não possuem nenhum tipo
de  habitação  e  em  razão  disso  estão  vivendo  em áreas  de  risco,  em condições
sociais e habitacionais degradantes, bem como àqueles que estão sendo ameaçados
de morte e precisam imediatamente sair da região de risco de morte onde residem
com suas famílias.

Outra alteração relevante da proposta visa alcançar de forma prioritária os militares
incapacitados para o serviço militar,  que na maioria das vezes concorrem de igual
para igual com aqueles que gozam de perfeitas condições de saúde no que se refere
à ascensão na carreira.

Os militares com deficiência, além de terem uma despesa adicional com o custeio
de  sua  enfermidade,  tem  uma  vida  degradante  do  ponto  de  vista  humanitário,
devendo estar sob o manto protetivo do Estado na busca pela moradia digna, cuja
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finalidade  social  foi  sensivelmente  apreendida  pelo  governo  no  atendimento  à
demanda pela elaboração da referida legislação.

- 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 485/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 769/2011)

Dispõe sobre a política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais, destinada

à  criação  de  mecanismos  de  acomodação  comunitária  segura  e  digna,  terá  as
seguintes diretrizes:

I - mapeamento dos espaços geográficos caracterizados como áreas de risco;
II - implementação de sistema de alerta e prevenção de eventos naturais;
III  -  parcerias  com  órgãos  e  entidades  especializados  destinadas  à  coleta  de

informações  e  geração  de  banco  de  dados  para  o  desenvolvimento  de  ações
estratégicas preventivas e em momentos críticos;

IV - desenvolvimento de tecnologias destinadas à previsão dos impactos causados
por fenômenos naturais e de planos para diminuição desses impactos;

V - implementação de sistema operacional de logística, mobilidade e controle em
caso de catástrofe;

VI -  capacitação de profissionais especializados e treinamento de evacuação de
comunidades atingidas;

VII  -  implementação  de  sistema  preventivo  de  apoio  técnico  e  psicossocial  a
moradores de áreas de risco;

VIII  -  criação  de  infraestrutura  de  acomodação  comunitária  segura  e  digna
destinada a atendimento em momentos críticos;

IX - reaparelhamento do sistema de defesa civil;
X  -  estruturação  e  aparelhamento  dos  órgãos  responsáveis  pela  aprovação  da

ocupação de áreas destinadas à urbanização.
Art. 2º - Para a execução da política estadual de alerta e prevenção de fenômenos

naturais, será destinada dotação orçamentária.
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Art. 3º - A política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais inclui o
estímulo  à  realização  de  cursos  especializados  de  climatologia,  meteorologia,
geofísica, geomorfologia e disciplinas afins.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Recentemente, o Brasil  registrou talvez o maior desastre natural de

sua história, ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro. Sabe-se que mais de 10
mil pessoas ficaram desabrigadas, e há registro de quase mil mortes.

A falta de técnicos e a deficiência de equipamentos contribuíram para que os alertas
nem sequer chegassem ao destino, de modo a minimizar os impactos de tamanha
tragédia.

Sabe-se  que  existem  aparelhos  capazes  de  identificar  a  origem  de  grandes
precipitações num raio de mais de 250km. Entretanto, o uso desta tecnologia exige
maior habilidade.

Os poucos dados estatísticos catalogados dão notícia de que a maior parte das
áreas de risco está sujeita a deslizamentos causados por inundações. Todavia não
podemos descartar outros fenômenos naturais. E, para isto, devemos adotar políticas
públicas compatíveis com a nova realidade mundial.

Não há dúvidas de que a Defesa Civil necessita de melhor aparelhamento. Também
há necessidade de capacitação técnica e de formação de profissionais preparados
para operações preventivas e de salvamento.

Outro  fato  que  contribui  sobremaneira  para  aumentar  os  riscos  e  os  impactos
decorrentes dos fenômenos naturais relaciona-se à ocupação de áreas urbanas. É
preciso aparelhar os órgãos responsáveis pela expedição de alvarás e autorizações
para  ocupações.  Os  técnicos  precisam  ser  mais  bem  preparados,  adquirindo
conhecimentos  sobre  geofísica,  geomorfologia  e  outras  áreas.  Enfim,  o  Estado
precisa assumir a responsabilidade quanto à prevenção de catástrofes, notadamente
aquelas desencadeadas por fenômenos naturais.

Desta forma, a adoção de uma política nos moldes da que ora se propõe é apenas
o início de uma grande jornada rumo ao melhor aparelhamento do Estado para o
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enfrentamento  de  fenômenos  que  nos  surpreendem,  espalhando  desespero  e
frustração.

Por  estas  razões,  espera-se  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

-  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 486/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 865/2011)

Dispõe sobre diretrizes para elaboração da Política Estadual de Segurança Pública
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A Política  Estadual  de  Segurança  Pública,  com  vistas  a  consolidar  a

qualidade  de  vida  dos  cidadãos  através  da  Segurança  Pública,  pressupõe  a
realização de parceria entre o poder  público e a  iniciativa privada,  no combate  à
violência.

Art. 2º - A implantação de programa de combate à violência, nos moldes do artigo
anterior,  sem  prejuízo  das  limitações  constitucionais  previstas,  obedecerá  às
seguintes diretrizes:

I  -  inscrição  das  pessoas  jurídicas  como  contribuinte  estadual  em  projetos
relacionados à segurança pública;

II  -  ampla  divulgação  dos  projetos  técnicos  que  puderem  ser  implantados  em
parceria  com  a  iniciativa  privada,  a  fim  de  que  os  interessados  possam  deles
participar;

III  -  compensações tributárias em razão de investimentos realizados na área de
segurança pública;

IV -  previsão de ressarcimento das obrigações do Estado nos limites  da Lei  de
Responsabilidade Fiscal;

V  -  participação  de  representante  do  Poder  Legislativo  em  todas  as  fases  de
elaboração de programa de parceria no combate à violência.

Parágrafo único - A participação de representante do Poder Legislativo fica limitada
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a apresentação e discussão de sugestões e a sua função fiscalizadora, obedecidas
as formalidades legais.

Art.  3º  -  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  da  Defesa  Social  a  coordenação  da
elaboração de projetos a serem implantados, os quais serão previamente escolhidos
por comissão constituída na forma de regulamento.

Art. 4º - Compensação tributária para contribuintes interessados nas parcerias de
combate  à  violência  não  implicam  prejuízo  do  repasse  da  cota-parte  devida  aos
Municípios.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A violência tem sido o assunto não só dos periódicos e dos meios de

comunicação em geral, mas principalmente do dia-a-dia de todos os brasileiros. A
segurança  tem  sido  discutida  nas  mais  insignificantes  e  nas  mais  complexas
reuniões.  Garantias  constitucionais  conquistadas  a  duras  penas  estão  sendo
sacrificadas para justificar a preservação de interesses considerados mais essenciais.
A democracia sofre verdadeiros choques de resistência. A segurança individual passa
a ser mais importante do que a intimidade das pessoas.

É com esse objetivo que surge a presente proposição: o de possibilitar à iniciativa
privada uma participação mais efetiva no combate à violência. As perdas sofridas no
segmento privado certamente poderão ser compensadas com a participação desses
parceiros na elaboração de planos de segurança pública, e, principalmente, na sua
execução;  daí  a  importância  da  adoção  de  uma  política  estadual  de  segurança
pública, com urgência urgentíssima, para Minas Gerais.

Com essas considerações, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

-  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 487/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 687/2011)

Institui o desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- aos contribuintes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Aos contribuintes que não tenham incorrido em infração de trânsito fica

instituído  o  desconto  no  valor  anual  do  imposto  sobre  a  propriedade de  veículos
automotores - IPVA - nos seguintes patamares:

I - 10% (dez por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito no ano civil
anterior;

II - 15% (quinze por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos
últimos dois anos civis;

III -  20% (vinte por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos
últimos três anos civis.

§ 1º - Os percentuais referidos nos incisos anteriores não serão cumulativos.
§ 2º - Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código

de Trânsito Brasileiro, legislação complementar ou resoluções do conselho nacional
de transito - Contran.

Art.  2º  -  Para  a  concessão  do  benefício  previsto  no  artigo  anterior,  serão
consideradas as infrações das quais o infrator tenha sido notificado, pessoalmente ou
por meio de remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil.

Parágrafo  único  -  A  notificação  devolvida  por  desatualização  de  endereço  do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Art. 3° - O desconto estabelecido nesta lei fica condicionado aos pagamentos do
IPVA nos prazos de vencimento estipulados.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: É fato público a situação do trânsito, não só em nosso Estado, mas em

igualmente  em  todo  o  País.  Fator  primordial,  para  tanto,  consiste  na  contumaz
desobediência  de  nossos  motoristas  as  regras  de  transito:  cruzar  sinal  fechado,
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ultrapassar  de  forma  perigosa,  estacionar  em  local  proibido,  imprimir  velocidade
acima do permitido em seus veículos e tantas outras infrações que se tornam comuns
em nosso cotidiano, muito embora o poder público tente coibir tais atos e campanhas
educativas tenham sido deflagradas neste sentido.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece pesadas multas por infração as suas
regras.  Entretanto,  entendemos que assim como se pode punir  os  transgressores
pode-se também distinguir os bons motoristas.

Por outro lado, sabe-se que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores
tem  representado  grande  ônus  ao  orçamento  de  grande  parcela  da  população,
principalmente daqueles que não possuem veículos somente para lazer, mas também
como instrumento de trabalho.

Este projeto de lei tem como objetivo estimular a observação e a obediência integral
às leis de trânsito, bem como incentivar a adimplência ao pagamento do IPVA.

Saliento também que projeto com o mesmo objetivo se tornou, no Estado do Rio
Grande do Sul, em 21/12/1999, a Lei n° 11.400.

Por esses argumentos, solicito 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.

REQUERIMENTOS
Nº  244/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 157ª Cia.
PM  Especial,  na  9ª  Cia.  MESP e  no  46º  BPM,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
21/2/2015, em Monte Carmelo, que resultou na prisão de um homem por tentativa de
homicídio contra o promotor de justiça Marcus Vinícius Ribeiro da Cunha.

Nº  245/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 8ª Cia. PM
IND,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/3/2015,  em  Esmeraldas,  que  resultou  na
apreensão de diversos materiais ilícitos e armas de fogo e na prisão de um homem.

Nº  246/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 61º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/3/2015, em Sabará, que resultou na
apreensão de armas de fogo, munição e drogas e na prisão de duas pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 247/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Segurança Pública pedido de providências com vistas a garantir a
segurança do Sr. Davi Martins Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Santa
Luzia, que vem sofrendo ameaças de morte e violência psicológica após denunciar
esquema de desvio de recursos públicos no município. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  248/2015,  do  deputado  Douglas  Melo  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à
construção de escola no Bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas. (- À Comissão de
Educação.)

Nº  249/2015,  do  deputado  Douglas  Melo  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à aceleração
das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 250/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção nos anais desta
Casa do artigo "Belezas entre o Ribeirão Pandeiros e o Rio Peruaçu", da antropóloga
Gilda de Castro, publicado no jornal O Tempo de 28/2/2015, que se refere à luta pela
preservação dos tesouros do Rio São Francisco.

Nº 251/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao  comandante-geral  de  Polícia  Militar  e  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de
informações sobre o andamento das investigações relativas às mortes e ameaças a
servidores da área de segurança pública. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 653/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.768/2011.
Nº  654/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.116/2013.
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Nº  655/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.654/2011.

Nº 656/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.003/2011.

Nº 657/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.128/2011.

Nº 658/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.432/2011.

Nº 659/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.306/2011.

Nº 660/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.265/2012.

Nº 661/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.877/2014.

Nº 662/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.523/2014.

Nº  663/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Complementar nº 36/2013.

Nº  664/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Complementar nº 38/2013.

Nº  665/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei Complementar nº 44/2013.

Nº  666/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.618/2012.

Nº  667/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.032/2013.

Nº  668/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.033/2013.

Nº  669/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.181/2013.
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Nº  670/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.183/2013.

Nº  671/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.350/2013.

Nº  672/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.423/2013.

Nº  673/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.736/2013.

Nº  674/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.737/2013.

Nº  675/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.812/2013.

Nº  676/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Resolução nº 4.816/2013.

Nº 677/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 4/2011.

Nº 678/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.747/2011.

Nº 679/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.468/2011.

Nº 680/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.909/2014.

Nº  681/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 991/2011.

Nº  682/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.009/2011.

Nº  683/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.011/2011.

Nº  684/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.046/2011.
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Nº  685/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.223/2013.

Nº  686/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.965/2014.

Nº 687/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 654/2011.

Nº 688/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.282/2011.

Nº 689/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.650/2011.

Nº 690/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.718/2011.

Nº 691/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.684/2012.

Nº  692/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  e  outros,  em  que  solicitam  a
convocação de reunião especial para homenagear os 93 anos de fundação do Partido
Comunista do Brasil.

Nº 693/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.526/2014.

Nº 694/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.622/2014.

Nº 695/2015, do deputado Paulo Guedes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.867/2013.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura, de Defesa do Consumidor e de Turismo e do deputado Agostinho Patrus
Filho.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, a deputada Geisa Teixeira.
A  deputada  Geisa  Teixeira*  -  Boa  tarde  a  todos.  Excelentíssimo  presidente,

deputados  presentes,  imprensa,  boa  tarde.  Neste  momento,  gostaria  de  me
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apresentar a esta Casa. Acho importante que as pessoas conheçam um pouco da
nossa história, da nossa trajetória, na verdade, o anseio de cada deputada e cada
deputado presentes, o seu caminhar e sua história.

Sou da cidade de Varginha, no Sul de Minas. Lá cresci com sonhos e ideias que
cada pessoa,  cada cidadão,  traz  em seu coração.  Na minha juventude apreciava
muito as campanhas do Betinho contra a fome. Achava que o mundo necessitava de
pessoas que lutassem por melhores condições de vida para os que mais necessitam.
Quando  meu saudoso  esposo  Mauro  Teixeira  se  candidatou  a  prefeito  da  minha
querida cidade Varginha, e foi eleito através do PT, pude ao seu lado realizar com
grande  amor  e  carinho  trabalho  social  e  voluntário  voltado  para  crianças  e
adolescentes da nossa cidade. Trabalhei em prol  das famílias menos favorecidas.
Como  presidente  voluntária  do  Centro  de  Desenvolvimento  da  Criança  e  do
Adolescente pude, com carinho, realizar um trabalho que fez diferença na vida das
pessoas. Era um trabalho voltado para as creches municipais, propiciando não só a
inclusão da educação infantil naqueles espaços, mas fazendo com que eles fossem
dignos  de  receber  nossos  maiores  tesouros,  nossas  crianças.  Fizemos  uma
verdadeira  transformação  nas  creches  do  município  -  eram  em  torno  de  15.  As
estruturas  eram  completamente  diferenciadas,  com  granito,  parquinho,  piscininha,
espaços multidisciplinares. Esse trabalho gerou uma repercussão tão importante, que
vários  municípios  da  região  iam  até  nós  para  conhecer  a  dinâmica  de  nossas
creches.

Também  criei  a  primeira  creche  inclusiva  para  crianças  com  deficiência.  Esse
trabalho foi importante, porque além de priorizarmos as crianças com deficiência, isso
também permitiu  a  inclusão dessas  mães no mercado de trabalho,  uma vez que
tinham um espaço para deixar seus filhos.

Esse trabalho  me permitiu  uma realização pessoal  muito  grande,  pois  era  meu
desejo trabalhar de forma voluntária para as pessoas mais pobres e fazer com que a
administração  do  meu  saudoso  esposo,  Mauro  Teixeira,  tivesse  um  carinho  todo
especial com a área social de nossa cidade. Devo aqui fazer minha homenagem a
ele, pois foi um prefeito que realmente fez a diferença tanto em Varginha como no
Estado, porque priorizou Minas Gerais de forma brilhante. Incansável em sua luta em



1298
____________________________________________________________________________

todos os segmentos, seja na saúde, na educação, através das escolas municipais, e
também na área de esporte. Em todas as áreas com que um administrador público
deveria se preocupar, ele se preocupou e trabalhou muito.

Quero render minha homenagem a esse homem, que teve uma breve vida pública,
mas soube fazer a diferença em nosso município. Foi o único prefeito reeleito em
Varginha. Foi eleito em 2000. Iniciou sua administração de 2001 até 2004,  sendo
reeleito em 2008.

Terminamos  a  administração  com  92%  de  aprovação  pelo  Ibope  e  fizemos  o
sucessor. Acredito que a importância maior não são os índices e os dados, mas o que
fica realmente no coração das pessoas. Em 2010 o Mauro seria o candidato natural a
deputado estadual da nossa cidade, mas, infelizmente, no dia 16 de junho ele teve
um aneurisma na aorta e faleceu no mesmo dia.  Quando eu estava cremando o
corpo,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  o  PT  me ligou  e  me  perguntou,  pelo  meu
envolvimento  junto à  administração,  pelo  trabalho  importante que realizamos com
muita humildade para  os  que mais  necessitavam, se eu  poderia assumir  naquele
momento a candidatura. Diante daquele momento tão difícil de minha vida, todos os
sonhos  que  partilhamos  juntos  e  toda  a  nossa  caminhada  não  poderiam  ser
desprezados  em  razão  de  seu  falecimento.  Assumi  então  a  candidatura  -  saí
candidata faltando apenas três meses para a eleição - e consegui ficar como primeira
suplente nas eleições de 2010. O tempo passou, os anos caminharam, e novamente
me candidatei porque acredito que a política necessita cada vez mais de pessoas que
tenham compromisso com o outro e, principalmente, com os que mais necessitam.

Sou assistente social de formação e, obviamente, quero trabalhar nesta Casa com
uma afinação muito grande com Fernando Pimentel, nosso governador. Mas a área
de minha atuação e a que mais me encanta realmente é a área dos mais pobres e
dos mais simples. É por isso que quero fazer valer o meu mandato. Muito obrigada a
todos.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Quero cumprimentá-la, deputada Geisa
Teixeira,  e  dizer  que  tive  a  grata  oportunidade  de  conhecer  nosso  companheiro
Maurinho Teixeira, ex-prefeito de Varginha, seu marido. Tive também oportunidade de
militar  junto com o Maurinho nos espaços da direção do PT aqui  em Minas.  Sou
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testemunha  dessa  grande  pessoa  e  dessa  liderança  política  que  era  o  nosso
companheiro. Tenho certeza de que sua eleição significa para o Mauro, se estivesse
aqui, e para toda a população de Varginha a preservação dos ideais, dos valores, dos
princípios  que  ele  tanto  defendia.  O  Maurinho  foi  para  nós,  do  PT,  uma grande
referência em termos de gestão pública. Todo o Estado de Minas Gerais e também o
PT, no  âmbito  nacional,  sabiam da construção que Maurinho vinha fazendo e da
revolução na administração pública de uma cidade tão importante como Varginha.
Tenho certeza de que estamos muito bem amparados com sua presença, trazendo
toda essa experiência e história que tivemos oportunidade de conhecer.

Dentro das pautas que a nobre deputada aponta como as prioritárias de atuação do
mandato,  quero,  como  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  desde  já
colocar a comissão e o nosso mandato à disposição para sermos parceiros, porque
acho que é uma luta extremamente nobre e que deve ser de todos nós. Parabenizo
novamente  a  senhora  pela  eleição  e  sou  grato  pela  oportunidade  de  ser  seu
companheiro como deputado nesta legislatura. Obrigado.

A deputada Geisa Teixeira* - Obrigada.
O  deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Deputada  Geisa  Teixeira,  também  quero

aproveitar esta oportunidade, primeiramente para parabenizar Varginha, uma cidade
importante, sobretudo no contexto do desenvolvimento econômico de Minas Gerais,
que  tem  hoje  também  mais  uma  representante  importante  aqui  na  Assembleia
Legislativa  do  Estado.  Varginha  se  destaca  também  pelas  grandes  lideranças
políticas, a exemplo do saudoso Mauro, seu esposo, que ajudou a construir a história
política da cidade, que fez com que ela crescesse, se desenvolvesse e se tornasse
uma cidade-referência  da  região,  sobretudo  buscando  qualidade de  vida  para  as
pessoas e, como bem disse V. Exa., com um foco, um olhar especial para a questão
da educação, para a questão da inserção das crianças.

Quero cumprimentar o município e, ao mesmo tempo, cumprimentá-la, desejando
muito  êxito  nos  seus  trabalhos  na  Assembleia  Legislativa.  V.  Exa.  recentemente
chegou  a  esta  Casa,  mas  já  está  se  destacando  como  parlamentar  atuante.
Parabéns. Seja bem-vinda e conte conosco. Estamos na vice-liderança do governo
Pimentel justamente com o objetivo de, no somatório de nossos esforços com os
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demais parlamentares e, acima de tudo, com o povo mineiro, fazer com que Minas
Gerais  continue  avançando  cada  vez  mais  com  qualidade  e  valorize  sua  gente.
Parabéns pela assunção à tribuna pela primeira vez, na tarde de hoje, com certeza
com muito conhecimento de causa.

A deputada Geisa Teixeira* - Obrigada, deputado Bosco.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputada Geisa, agradeço-lhe o aparte.

Primeiramente, gostaria de parabenizá-la por assumir o mandato de forma plena e já
ser  uma grande surpresa positiva na  Assembleia  Legislativa  e  também por  ser  a
primeira deputada ou deputado natural de Varginha, varginhense. Há muitos outros
deputados do Sul de Minas que têm eleitores lá, mas não são naturais de Varginha.
Geisa é nossa primeira deputada natural de Varginha.

Tenho certeza de que V.  Exa.  fará um belo trabalho e será uma representação
importante para engrossar ainda mais as fileiras da bancada dos deputados do Sul de
Minas.  V.  Exa.  teve  também  uma  experiência  política  junto  ao  Mauro,  grande
companheiro de partido. Eu e o Mauro tivemos oportunidade de ajudar Varginha. O
Mauro era muito dinâmico. Tenho certeza de que também esse dinamismo V. Exa.
terá assimilado do Mauro.

Com o Mauro uma vez eu discutia a entrada de uns postos do Sest/Senat, de clube,
Clésio Andrade à época era presidente do Senat daqui. Tínhamos de instalar no Sul
de Minas, que era o desejo da agremiação, dois clubes. Eu mencionei isso ao Mauro,
e, em menos de duas semanas, ele tinha o terreno e o recurso para fazer as obras, e
ficou muito bem localizado em Varginha. Ele sempre foi muito dinâmico, não é à toa
que foi eleito em um mandato, depois em outro e elegeu seu sucessor. Tenho certeza
de que V. Exa. teve uma escola e uma oportunidade de, junto com o Mauro, ajudar
muito Varginha e vai ajudar ainda mais. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com
V. Exa.

A deputada Geisa Teixeira* - Obrigada, deputado Rogério.
O deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Deputada Geisa, sou Fábio Cherem, seu

colega da vizinha cidade de Lavras.  Quero dizer  que não tive  a oportunidade de
conhecer seu trabalho,  a não ser pela imprensa e pela história  de Varginha, pelo
governo do seu falecido marido. Tenho por mim, pelo que conheci na campanha, que



1301
____________________________________________________________________________

ser  eleito  deputado  no  Sul  de  Minas  é  uma verdadeira  aventura,  mas  ser  eleita
deputada, como mulher, na cidade de Varginha, é muito concorrido. A disputa é muito
séria, ainda mais na oposição numa cidade tão importante, demonstra-se que, junto à
sensibilidade, V. Exa. também tem características muito firmes. Podemos classificar
V. Exa. como uma mulher guerreira, disposta a se expor e com muita coragem. Da
nossa parte, que acompanhamos sua vitória nesse período, e agora concretiza-se na
sua atuação uma sintonia com o governo do Estado, penso que Varginha tem muito a
ganhar com sua atuação na Assembleia de Minas. De nossa parte, por termos muitas
demandas em comuns, pode contar com este deputado para trabalharmos juntos.
Parabéns, deputada.

A deputada Geisa Teixeira* - Obrigada, deputado.
A deputada Celise Laviola (em aparte)* - Deputada Geisa, seu pronunciamento nos

emocionou. Gostaria de falar do prazer que temos de tê-la como colega de bancada
feminina e de bloco. É muito bonito o trabalho que vem fazendo. Percebo agora, pela
sua história e pela amizade que construímos tão rápido, o porquê da sua liderança
entre nós, mulheres. Meus parabéns, você é guerreira.

A  deputada  Geisa  Teixeira*  -  Diante  das  falas  calorosas  dos  nossos  ilustres
deputados,  companheiros  e  amigos  presentes,  vou  encerrar  fazendo  um
agradecimento aos meus filhos, Renan e Nayara, que sempre me apoiaram e deram
força  para  que  eu  seguisse  nessa  caminhada,  que  sabemos  não  ser  fácil,
principalmente para nós, mulheres. Agradeço mais uma vez e coloco o meu mandato
à disposição do nosso governador Fernando Pimentel, mas principalmente do nosso
povo mineiro. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Léo Portela.
O deputado Léo Portela - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, hoje

assomo a esta tribuna para discutir  um tema que causa bastante preocupação às
nossas famílias de Minas Gerais: o combate e a prevenção ao uso e ao abuso de
álcool,  crack e outras drogas. É uma triste realidade que o nosso estado enfrenta.
Minas Gerais ocupa a primeira posição como Estado com mais mortes por uso e
abuso  de  álcool,  crack e  outras  drogas.  Essa  é  uma  realidade  que  todos  nós
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devemos combater, é uma realidade que ceifa vidas e famílias, que destrói o futuro.
Esta  Casa  deve  estar  sempre  atenta  a  tudo  que  diz  respeito  ao  combate  e  à
prevenção ao uso de álcool, crack e outras drogas.

Uma  realidade  que  também  me  preocupa,  presidente,  é  que  as  comunidades
terapêuticas, principais atores no combate a esse mal que assola o nosso estado,
estão passando por um momento de extrema delicadeza, que é o não recebimento
dos convênios referentes ao programa Aliança pela Vida e à Rede Complementar de
Suporte Social.  Vemos as comunidades terapêuticas como parceiras número 1 do
Estado,  porque  conseguem  capilarizar  a  forma  de  combate  às  drogas,  elas
conseguem  tratar  não  apenas  da  pessoa,  mas  abraçar  as  famílias.  Hoje,  vemos
dezenas  de  comunidades  sofrendo  à  beira  do  fechamento  por  causa  do  não
recebimento dos convênios. Sabemos bem do compromisso do governo Fernando
Pimentel com o social e com o enfrentamento desse mal.

Sabemos que isso não diz respeito a uma atitude do governador, mas à necessária
e urgente votação do orçamento nesta Casa. Senhoras e senhores, precisamos nos
debruçar sobre a nova peça orçamentária e fazer com que seja aprovada quanto
antes  para  que  a  normalidade  dos  convênios  deste  estado  siga  adiante.  Não
podemos  nos  ater  a  discussões  político-partidárias,  enquanto  cidades  estão
passando dificuldade na infraestrutura de hospitais e escolas. Não podemos permitir
que o debate necessário à democracia emperre o bom andamento da situação do
Estado.  Não  podemos  deixar  comunidades  terapêuticas  fecharem  suas  portas,
colocando milhares de pessoas nas ruas,  permitindo que o  comércio e tráfico de
drogas e o tráfico ilegal de armas sejam fomentados, causando aumento de violência
e da sensação de insegurança. Não podemos permitir isso, senhoras e senhores. O
combate às drogas deve ser prioridade nesta Casa e neste governo.

Nos últimos anos, aconteceram grandes avanços, e o deputado Antônio Jorge, aqui
presente, participou de diversos deles. Temos o cartão Aliança pela Vida,  a Rede
Complementar  de  Suporte  Social,  mas  precisamos  avançar  mais.  Precisamos
desburocratizar o programa Aliança pela Vida, precisamos oferecer melhores formas
de acesso ao programa.

Às  vezes,  as  comunidades  não  conseguem  aderir  ao  programa,  tamanha  é  a
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burocracia. Precisamos avançar. O governo precisa avançar. A rede complementar de
suporte social é necessária ao bom andamento dos programas de prevenção e de
combate ao uso de crack, álcool e outras drogas. Portanto, ela deve ser ampliada e
democratizada e atender a mais comunidades. Devemos nos debruçar sobre esse
tema. O combate às drogas deve ser prioridade nesta Casa e no governo.

Com  muito  gosto,  concedo  aparte  ao  companheiro  deputado  Cabo  Júlio,  que
também milita nessa área e defende a vida e as famílias.

O deputado Cabo Júlio  (em aparte)*  -  Quero,  primeiro,  parabenizar  V.  Exa.  por
levantar  uma  bandeira  de  suma  importância.  Durante  muitos  anos  o  crack foi
problema de pobres, pé-rapados, pessoas de baixa renda, e ninguém se importava.
De repente, o crack entrou nas camadas sociais mais altas, e a sociedade começou a
gritar.

Ora,  o Estado não consegue fazer  o trabalho que as comunidades terapêuticas
fazem. Minha família é de Coluna, uma cidade pequena, com 5 mil, 6 mil habitantes,
que  foi  infestada  pelo  crack.  Fato  é  que  o  Estado  não  consegue  atingir  os  853
municípios e dar acolhimento a todos. Comecei a militar nessa área há 15 anos, no
início somente para tratar de policiais com problemas de alcoolismo e drogas. Mas
conseguimos mudar a metodologia das instituições, que passaram a entender isso
como  um  problema  de  saúde  pública,  e  hoje  o  nosso  atendimento  é  a  toda  a
sociedade.

Mas V. Exa. tocou no ponto-chave: não há, por parte do poder público, um bom
entendimento do funcionamento das comunidades terapêuticas, onde há pessoas que
atendem  a  um  chamado,  assumindo  esse  ministério;  pessoas  que  amam  o  que
fazem, mas que não têm dinheiro. E o custo é alto. Há uma grande diferença entre os
sistemas de acolhimento e de internação. No CMT, por exemplo, o cidadão passa o
dia inteiro e é liberado no fim da tarde. Ora, um usuário crônico de  crack vai usar
durante a noite tudo o que não usou pela manhã. Portanto, alguns casos demandam
um regime de internação; é preciso retirar a pessoa do meio em que ela está. Assim,
a comunidade fica com a pessoa acolhida 24 horas por dia, todos os dias do mês.
Então, o interno passa a viver ali,  o que custa muito caro. E esse papel não é do
particular,  da  igreja  nem da comunidade terapêutica;  é  do Estado.  Mas o  Estado
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precisa  entender  as  comunidades  terapêuticas  como  um  parceiro  de  primeiro
momento, que faz exatamente o que ele não faz. Ora, ao recuperar um usuário de
crack, tira-se da rua um cidadão que, na fissura, desnorteado, é capaz de assaltar um
ônibus portando uma faca ou mesmo de matar uma pessoa por causa de R$5,00.

Mas lamentavelmente ainda há no Brasil uma burocracia muito grande. Primeiro,
travou-se uma grande luta entre a área médica e a área terapêutica. Enquanto elas
brigavam entre si sobre o que aceitavam ou deixavam de aceitar, pessoas morriam.
Foi  necessário  que  a  presidente  Dilma  interviesse  e  determinasse  que  o  SUS
passasse a financiar leitos de acolhimento nas comunidades terapêuticas. Por tudo
isso, fico muito feliz que o PR tenha escolhido para essa labuta uma pessoa da área.
Com pessoas da área, que vivem essa questão, certamente vamos dar prioridade a
essa atendimento e facilitá-lo.  Em 15 anos de trabalho terapêutico, nunca tive um
convênio com o Estado, ou melhor, as unidades que acompanhamos nunca tiveram,
exatamente por causa da dificuldade da burocracia.

Então, V.  Exa. levanta uma bandeira importantíssima e certamente tem ideia de
como o seu discurso vai trazer alegria a muitas mães que sofrem por seus filhos,
como no exemplo que vou dar. Uma mãe recebe um salário mínimo, e a internação
funciona em regime de cooperativa, com todos os gastos divididos - ou seja, custa em
média de R$500,00 a R$1.000,00. A internação na unidade para a qual a Rede Globo
mandou o Fábio Assunção custava R$12.000,00 por mês ou R$400,00 por dia. Mas,
em média, é um salário mínimo. Essa mãe procura o pastor e lhe pergunta como vai
internar seu filho se ela mesma ganha um salário mínimo por mês. Muitas vezes, ela
passa fome para internar o filho. Então, o discurso de V. Exa. cria uma esperança no
coração de muitas mães cujos filhos querem se recuperar mas não têm condições de
arcar com os custos. Ora, nesse caso, o Estado não precisa ser parceiro; ele precisa
ser  aquele  que mobiliza  para  que  essas  coisas  se  viabilizem.  Do  fundo  do meu
coração, parabéns a V. Exa.

O deputado Léo Portela - Agradeço as palavras, nobre deputado e grande amigo. A
sua luta ao nosso lado abrilhanta a de todos os que militam nessa causa de combate
às drogas, um mal que assola o nosso estado. É importante também convidar os
deputados  desta  Casa  a  conhecer  de  perto  a  realidade  desse  mal.  Em  Belo
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Horizonte, deputado Leandro Genaro - V. Exa. que também atua de forma incisiva
nessa área -, há uma realidade deprimente, a cracolândia, na Pedreira Prado Lopes.
Todos nós que passamos pelo trânsito desta cidade devemos atentar-nos à entrada
da Rua Araribá,  com a avenida Antônio  Carlos,  onde se  vê  dezenas  de pessoas
consumindo  e  traficando  drogas  à  luz  do  dia.  Não  podemos  permitir  que  essa
realidade continue no nosso Estado, não podemos nos calar diante dessa iniquidade
que corrói vidas em nosso estado.

Deputado Leandro Genaro, fiz questão de levar o programa de televisão do PR
para aquele lugar. Nesta semana gravei o programa de televisão do nosso partido ali,
em meio àquelas pessoas, em meio àquele sofrimento, para mostrar a você que nos
assiste em Casa, pela TV Assembleia, como é triste essa realidade, para mostrar a
dor das mães que frequentam aquele lugar procurando pelos seus filhos, pelas suas
filhas. Um pai me abordou naquele lugar dizendo: “Deputado, ajude-me a encontrar
minha filha, porque minha filha se perdeu aqui na cracolândia. Ela está dormindo em
meio a esses escombros, em meio a esse lixo, em meio a esse resto de comida,
nessa vida indigna. Eu perdi a minha filha. Eu preciso encontrar minha filha”. Ou seja,
são famílias destruídas, e isso é comum naquele lugar. Se V. Exas., meus amigos,
Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  frequentarem  aquele  lugar  por  um  dia  para
conhecer  aquela  triste  realidade,  verão  ali  pais  de  família  perdidos,  verão  ali
profissionais  liberais  perdidos,  verão  ali  médicos,  advogados,  vocês  verão  ali
engenheiros, todos corroídos pelo mal do crack.

Deputado Douglas Melo, concedo-lhe aparte com muita honra.
O  deputado  Douglas  Melo  (em  aparte)  -  Deputado,  primeiramente  quero

parabenizá-lo por essa apresentação. Realmente esse problema das drogas tem de
ser enfrentado de uma vez por todas. Não podemos deixar para amanhã. Trata-se,
claro,  de  coragem,  mas  também  de  políticas  públicas  que  realmente  funcionem.
Venho de uma cidade onde a violência, a cada dia, assusta mais; a cidade de Sete
Lagoas e toda a região sofrem com esse problema. E nós, como V. Exa. já disse, não
podemos  nos  esquecer  também  da  importância  da  família  para  combater  esses
problemas, porque muitas vezes o usuário que se torna ocioso dentro de casa, uma
pessoa que era do bem, vai para as ruas, envolve-se no crime justamente porque
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quer manter o seu vício alimentado por algo que, a cada dia, vai torná-lo um ser
humano ainda pior.

Quero parabenizá-lo por essa apresentação. Tenho a certeza de que esta Casa
estará ao lado do governo, lutando não só contra a violência, que muitas vezes é a
consequência de uma droga que transformou o ser humano do bem, o pai de família,
num bandido, que vai às ruas justamente para alimentar o seu vício. Estaremos junto
com o governo, lutando, e tenho a certeza de que a fala de V. Exa. é simplesmente
um resumo do que V. Exa. já vem fazendo para combater o problema. Parabéns!

O deputado Léo Portela - Obrigado, nobre amigo e deputado Douglas Melo.
O deputado Leandro Genaro (em aparte)* - Quero, primeiramente, parabenizá-lo

pelo  discurso,  parabenizá-lo  pela  luta  da  qual  eu  também  faço  parte,  tanto  da
prevenção como em relação ao combate ao uso de drogas, quer sejam lícitas, quer
sejam ilícitas, porque há tantas drogas lícitas que provocam muito mal, até mais que
a droga ilícita. E são as drogas lícitas que acabam conduzindo o indivíduo ao uso das
ilícitas, porque a pessoa se introduz por meio das lícitas.

Quero aqui fazer coro com V. Exa., e tenho a certeza de que este governo terá um
olhar mais sensível. Na semana passada, em pronunciamento nessa tribuna, eu falei
sobre a importância de ter um olhar mais demorado em relação às drogas.

Olhamos para essa questão como se isso não pudesse chegar a nós. A maioria das
pessoas encara dessa forma. Só quando a droga entra em casa e atinge alguém do
seu foro íntimo, da intimidade da sua família, é que a pessoa vai se preocupar com o
assunto.

Para finalizar, represento também as igrejas evangélicas. É o meu papel.  Quero
ressaltar o relevante papel dessa importantíssima parceira do governo que é a igreja
evangélica. Quero parabenizar o nosso amigo pastor Cleiton, que realiza um trabalho
excepcional  junto  às  pessoas  viciadas.  Além disso,  não  apenas  ex-viciadas,  mas
também pessoas que trabalharam na boca e até deviam à sociedade se entregaram e
foram para a igreja. Tudo isso ocorreu por meio da igreja. Então, parabéns. Estamos
juntos nessa luta.

O deputado Léo Portela  -  Obrigado,  nobre  deputado  Leandro  Genaro.  Só para
encerrar,  presidente,  é  importante,  deputadas  e  deputados,  que  neste  orçamento
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estejamos atentos ao que será destinado ao combate e à prevenção de uso e abuso
de álcool  ou  crack e  outras  drogas.  É preciso  que o governo Fernando Pimentel
esteja  atento  e  tenha  um  olhar  sensível,  como  bem  disse  o  deputado  Leandro
Genaro,  sobre  esse mal  que  assola  a  nossa sociedade  e  ceifa  vidas,  famílias  e
futuros. Era o que tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, deputado Arnaldo Silva, caro deputado

Duarte  Bechir,  deputadas  e  deputados,  minha  manifestação  nesta  tarde  será,  de
alguma  forma,  dupla  porque  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  está  também
totalmente  inscrito  nela.  Espero  que  a  Assembleia  Legislativa  se  una  a  essa
manifestação que faremos desta tribuna. Sei que o deputado Duarte Bechir encampa
permanentemente esse nosso pensamento, como líder, e também o deputado Dilzon
Melo.

A empresa Usiminas, deputado Jean, é a maior pagadora de impostos de Minas
Gerais, emprega diretamente 50 mil pessoas, foi criada em 1956 e é um ícone da
siderurgia nacional. Juntamente com ela está outra empresa muito importante, que é
a Usimec, a Usiminas Mecânica. Especialmente gosto muito de ver a Ponte de São
Francisco, aquela ponte maravilhosa construída em Brasília. O aço é da Usimec.

Neste momento, a Usiminas está sofrendo talvez a maior crise da sua história. Os
argentinos que compraram uma parte da empresa - o deputado Celinho do Sinttrocel
possui mais dados, dados específicos - de alguma forma iniciaram um esforço de
destruição da empresa. Vale dizer a questão, por exemplo, da Usimec. Os argentinos
que entraram na Usiminas têm participação numa outra empresa, a Confab, que está
em  São  Paulo  e  é  adversária  e  concorrente  da  Usimec.  Então,  enquanto  estão
destruindo a Usimec, estão levantando a Confab.  As vendas previstas  da Usimec
para este ano eram do valor  de R$1.500.000.000,00,  e agora a previsão já é de
R$1.000.000.000,00.  O  outro  meio  bilhão  foi  para  quem?  Para  a  Confab  dos
argentinos.

Gostaria de conceder aparte ao deputado Celinho do Sinttrocel, porque ele tem os
dados do escândalo da Usiminas, os dados do roubo dessa empresa dos mineiros,
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dos brasileiros, efetuado pelos argentinos que ocuparam a presidência do conselho
da empresa. E, neste momento, deputados e deputadas, o Tribunal  de Justiça de
Minas Gerais está decidindo quem tem a gestão da Usiminas. Lamentavelmente já
temos um voto favorável aos argentinos, que foram retirados da direção justamente
por causa desses erros cometidos, sobre os quais o deputado Celinho do Sinttrocel
nos dará detalhes agora.

É com muito prazer que concedo aparte ao deputado Celinho do Sinttrocel,  que
comanda aquela região. Ele está muito próximo desse problema. Por favor, deputado,
queremos ouvi-lo.

O deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Quero agradecer ao deputado João
Leite pelo aparte e dizer a todos os deputados e as deputadas aqui presentes que,
como  deputado  eleito  pela  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  pelo  segundo
mandato,  estou  preocupado  e  perplexo  com  o  resultado  da  primeira  votação  do
desembargador aqui de Minas em relação a esse processo que tramita no Tribunal de
Justiça, em razão da gestão da Usiminas e do retorno à presidência da Usiminas de
um argentino.

Acredito  que  se  trata  de  uma  preocupação  não  só  minha,  como  de  V.  Exa.,
deputado João Leite, e de todos os deputados do nosso estado. Quero relatar passo
a passo: (- Lê:) “Os problemas na gestão da Usiminas datam de meados de 2014,
quando auditorias  internas da Usiminas descobriram pagamentos indevidos a três
diretores  nomeados  pelo  sócio  argentino  da  Ternium.  Foi  detectado  pagamento
irregular  de  ao  menos  R$1.456.000,00,  a  título  de  auxílio-moradia,  e de  mais  de
R$1.000.000,00,  a  título  de bônus e  remunerações especiais  não aprovadas  pelo
conselho da empresa. Também há caso de funcionário que deveria ser transferido de
Buenos  Aires  para  Belo  Horizonte  e  não  o  foi,  mesmo  assim  recebeu  auxílio-
transferência de R$24.000,00.

Segundo  apuração  do  Valor  Econômico,  R$8.900.000,00  teriam  sido  pagos
irregularmente e expatriados para a Argentina. Foram pagos aos diretores argentinos
R$1.500.000,00 a título de auxílio-aluguel, R$500.000,00 de  bonus car  - aluguel de
veículos  -  e  R$1.600.000,00  de  previdência  privada  a  apenas  um  deles.  Tais
pagamentos geraram desconfiança do conselho da empresa, que determinou a saída
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dos  argentinos,  gerando  uma  disputa  societária  que  se  encontra  no  Tribunal  de
Justiça de Minas Gerais. Houve nos últimos meses intensa movimentação das ações
da  empresa,  com  o  declínio  acentuado  das  ações  PN,  que  dão  preferência  a
dividendos,  e  uma busca inacreditável  pelas  ações  ON,  que dão direito  a voto  e
determinam a composição societária da empresa, mostrando que os argentinos estão
buscando incessantemente obter o controle da empresa”. Como o próprio João Leite
disse e quero aqui corroborar: “A Usiminas é a maior pagadora de impostos de Minas
Gerais, empregando mais de 50 mil pessoas. Criada em 1956, é um ícone da nossa
siderurgia nacional,  uma das empresas mais importantes  do País  e tem hoje seu
capital pulverizado entre japoneses, argentinos e brasileiros”.

Por essa razão, deputado João Leite, faço um apelo a todos os desembargadores
que estão trabalhando nesse processo, para que aprofundem nessas investigações.
Que possam buscar valer as denúncias feitas pelas auditorias, e que os votos ainda a
serem dados sejam pela austeridade, pelo controle que precisamos dessa Usiminas.
E pela seriedade, deputado João Leite, pois hoje o Dr. Rômel vem conduzindo com
transparência, lisura e equilíbrio a presidência da Usiminas.

Por  essa  razão,  peço  aos  próximos  desembargadores  que,  ao  proferirem  seus
votos,  façam essa análise profunda,  porque a Usiminas,  deputado Jean,  é  nosso
patrimônio. É patrimônio do povo brasileiro,  patrimônio do nosso Estado de Minas
Gerais.  E  já  estamos  convivendo  com  um  processo  forte  de  desindustrialização.
Precisamos hoje proteger a Usiminas, essa siderurgia existente em nosso estado. Da
forma que está sendo colocada, da forma que está sendo denunciado pelos auditores
da empresa,  acredito  que isso  não ajudará  a  sua manutenção,  a  sua existência.
Temos que desejar, pedir, fazer esse apelo para que o Tribunal de Justiça, por meio
dos desembargadores, deputado João Leite,  trabalhe em favor da manutenção do
atual presidente, fazendo jus a esse trabalho tão equilibrado desde o afastamento do
argentino da presidência da Usiminas.

Era isso que eu gostaria de manifestar, deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sei que V. Exa., por acompanhar o cenário da Região

Metropolitana  de  Ipatinga,  conhece  a  situação.  Tenho  em  mãos  um  relatório
pormenorizado,  a  auditoria  de  toda  essa  situação  na  Usiminas.  O  que  chama a
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atenção de todos nós é que 2012 foi um ano especialmente difícil para a Usiminas.
Foi nesse momento - V. Exa. pode falar melhor do que eu -, quando enfrentamos ali o
desemprego de muitos funcionários da Usiminas, da Usimec, que o Sr.  Eguren, o
argentino, e o vice-presidente da Usiminas receberam bônus especial. Está aqui. V.
Exa. não tem esse documento, que depois passarei às suas mãos. Tenho a auditoria
externa que está nas mãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Está
claro, deputado Jean, que há um conflito de interesses. Esse conflito está muito bem
colocado  e,  neste  momento,  a  Usimec  perde,  a  Usiminas  perde,  em  favor  das
empresas instaladas em São Paulo. Mas o mais grave é que Minas Gerais é que
perde.

Estamos  vendo  um  gigante  desmanchando-se  no  Estado  de  Minas  Gerais.  A
Usiminas é uma gigante. A Usimec é o orgulho dos mineiros. Historicamente muito
bem  geridas  por  diversos  servidores  de  carreira  da  Usiminas.  E,  quando  os
argentinos assumem, começa a haver essa gestão - quero dizer com todas as letras,
porque essa gestão é um crime mesmo - temerária à frente da Usiminas, à frente da
Usimec.

Agora,  como  está  dizendo  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  está  à  frente  da
Usiminas um presidente que é servidor de carreira da história da Usiminas, o Rômel
Erwin. É esse o nome? Fale o nome correto, deputado Celinho do Sinttrocel.

O deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Erwin.
O deputado João Leite* - O Rômel é um servidor de carreira que conhece a história

da empresa, a história da Usimec. Lamentavelmente estamos no meio de um conflito
de interesses, e no final Minas Gerais perderá.

Queria  fazer  um  apelo  aos  deputados  para  termos  contato  com  o  Tribunal  de
Justiça do Estado de Minas Gerais. O governo do Estado de Minas Gerais tem que
intervir,  senão  veremos  desmanchadas,  diante  de  nós,  duas  empresas  das  mais
importantes. Imaginem que a Usiminas, como leu o deputado Celinho do Sinttrocel,
gera 50 mil empregos.

E o dinheiro da produção da Usiminas está sendo expatriado para a Argentina, em
gestões como essa. Agora temos a Usiminas e a Usimec nos jornais. Aqui está uma
manchete do Valor Econômico, deputado Celinho do Sinttrocel: “Novos pagamentos
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irregulares acirram briga na Usiminas”. Imagine um acionista da Usiminas, deputado
Duarte Bechir, que pega o  Valor Econômico  e vê uma coisa dessas. Os argentinos
estão tirando o dinheiro de Minas Gerais e levando para a Argentina. Aqui está a
auditoria externa, demonstrando tudo isso que aconteceu.

O  Estadão diz:  “Usiminas  está  cobrando  R$500.000,00  de  três  executivos
destituídos”. Meteram a mão no dinheiro da Usiminas. E o pior é que os argentinos
estão trazendo prejuízo para Minas Gerais, primeiro, por causa do desemprego, que
é, para mim, a questão mais grave. Também, quando a Usimec tem uma previsão de
vendas  médias  -  vou  informar  os  valores  corretos  -,  no  período,  de
R$1.500.000.000,00 e  perde R$500.000.000,00,  que vão para  a Confab,  em São
Paulo, estamos perdendo receita.

Com muito prazer, concedo aparte ao deputado Antônio Jorge. Tenho certeza de
que o nosso pronunciamento trará briga.

O  deputado  Antônio  Jorge  (em  aparte)*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  É  uma  breve
contribuição. Lembrando de tudo que foi dito com muita pertinência, deputado João
Leite, sobre a relevância, o nosso orgulho da Usiminas, quero também lembrar da
Fundação  São  Francisco  Xavier,  que  toca  o  Hospital  Márcio  Cunha,  que  é
responsável por mais de 80% do atendimento hospitalar daquela microrregião e que
tinha  uma  ancoragem,  em  momentos  anteriores,  maior  da  Usiminas,  que  vem
reduzindo a sua participação no hospital. Trata-se de um hospital maravilhoso, um
hospital âncora, e, principalmente, um dos primeiros hospitais em Minas que trabalha
para o SUS a ser acreditado.

O deputado João Leite* - Muito obrigado. Sabia que V. Exa. ia contribuir. O senhor
chegou até a atingir o Doutor Jean lá, em nossa Itaobim, não é mesmo? O Hospital
Márcio Cunha, sem dúvida, é uma grande referência para aquela região e é atingido
nessa briga, nessa situação.

Então, Sr.  Presidente, quero deixar registrada a nossa preocupação. Tomaremos
providências.  Solicito  ao  deputado  Durval  Ângelo,  líder  do  governo,  que  leve  ao
governo a  nossa preocupação quanto  a  essa briga  na  Usiminas e ao  que Minas
Gerais está perdendo. Teremos, deputado Durval Ângelo, uma decisão do Tribunal de
Justiça, a qual esperamos seja favorável à permanência do presidente Rômel, já que
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as coisas estão dando certo. Temos de resolver essa pendência,  esse conflito de
interesses.  Minas Gerais  é  Minas  Gerais,  São Paulo  é São Paulo,  e  Argentina é
Argentina.  Não  vamos  abrir  mão do que é  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,  Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Jorge.
O deputado Antônio Jorge* - Obrigado, presidente. Caros deputados, o que me traz

à tribuna, nesta tarde, é uma preocupação que resolvi  externar em Plenário,  após
apresentar um requerimento na Comissão de Saúde. Vejo com satisfação a presença
dos deputados Cristiano e Durval, porque é um assunto que trago ao Plenário pelas
diversas interfaces. Houve, deputado Jean, militante da causa do SUS, há 15, 20
anos, um esforço muito grande da sociedade brasileira em relação ao enfrentamento
do manicômio.

A reforma psiquiátrica brasileira é um case internacional de sucesso, e, mais do que
o enquadramento  de  uma nova  lógica  assistencial,  de  uma superação  ideológica
daquele dispositivo total que era o manicômio, introduzimos ideários de humanização
em relação às diferenças que nos colocavam distantes do portador  de sofrimento
mental. Se pudéssemos definir um indicador de evolução civilizatória, seguramente
estaria presente a nossa forma de lidar com as diferenças e com as minorias. A saúde
mental deu essa contribuição civilizatória à sociedade brasileira, porque passamos a
acolher,  de forma correta,  os nossos portadores de sofrimento mental.  Faço essa
introdução para externar a nossa preocupação.

Tivemos um avanço muito grande no País, especialmente em Minas Gerais, nos
últimos  anos,  com  o  avanço  do  pré-hospitalar,  Samu,  com  uma  governança
inovadora, que foram os consórcios públicos regionais, fazendo a governança mais
organizada desse dispositivo assistencial pré-hospitalar móvel, o Samu. Entretanto,
estamos  assistindo,  sem  nenhuma norma,  deputado  Cristiano,  quase  que  a  uma
cultura que vai se cristalizando, talvez pela falta da nossa interferência mais decisiva.

Estou  tentando retomar  a  atividade clínica  nas  últimas  semanas,  depois  de  um
período sem essa atividade, e fui surpreendido por uma familiar de um ex-paciente de
há muito tempo, que me procurou na condição de clínico, mas também de deputado,
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para se queixar que solicitou atendimento ao Samu e foi informada que, antes de o
Samu  chegar,  era  necessário  que  a  viatura  policial  chegasse.  Os  Samus  estão
cristalizando um protocolo de que o paciente psiquiátrico é um paciente que traz risco
ao trabalhador, portanto, precisa da cobertura policial para fazer o atendimento.

Acho que devemos escutar os líderes do movimento dos Samus, os trabalhadores e
os  gerentes.  Existem  vicissitudes  no  atendimento  psiquiátrico  que  são,  de  fato,
complexas. Há situações em que a agressividade faz parte do quadro clínico, mas
jamais  poderemos tomar  uma crise  psiquiátrica  diferentemente,  do  ponto  de  vista
ético e humanístico, de um enfarte agudo do miocárdio, de um acidente vascular ou
de um trauma. Não podemos criminalizar o atendimento psiquiátrico. Isso seria fazer
recrudescer um ideário que foi superado pelo País.

Por  isso,  estamos  propondo  uma  reunião  administrativa,  não  uma  audiência
pública,  porque  acho  que  precisamos  ouvir  os  trabalhadores  do  Samu  em  suas
dificuldades,  mas  seguramente  devemos  ter  outra  proposta  que  não  seja  a  da
segurança ao trabalhador  pedindo apoio de  polícia para atender  paciente.  É uma
questão muito cara o que esta Casa já fez em relação ao seu trabalho nos direitos
humanos. É uma questão muito cara para a Comissão de Segurança Pública, porque
a polícia tem muitos  afazeres,  e seguramente esse tempo dando cobertura a um
atendimento  clínico  pode  fazer  falta  na  repressão  e  no  combate  ao  crime  numa
determinada situação. Além disso, precisamos apoiar os trabalhadores, talvez com
um novo protocolo, novos treinamentos, e, acima de tudo, com o apoio de outra força
que não seja uma força repressora que já participa da atividade pré-hospitalar, que
são os bombeiros.

Então, a nossa proposta é fazer uma reunião conjunta com a comissão que V. Exa.,
deputado Cristiano, dirige. Conversei também com o deputado Sargento Rodrigues
para que, sem medidas cerceadoras, no sentido do entendimento do papel do Samu,
sem nenhum enquadramento - a nossa ideia não é fazer um projeto de lei proibindo
isso ou aquilo -, possamos, por intermédio das comissões desta Casa, colocar uma
cunha nessa discussão, um posicionamento que leve em consideração valores mais
elevados, mais uma vez, do acolhimento, do resgate aos pacientes, com a dignidade
que devem merecer no momento da crise psiquiátrica, que - insisto - não se distingue
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de nenhuma outra crise. É uma crise clínica e precisa ser tratada dessa forma.
Então, fica sinalizado a V. Exa. que a nossa comissão dará uma sugestão de data

para essa reunião, trazendo a esta Casa os diretores dos Samus regionais, alguns
secretários, talvez lideranças da corporação dos Bombeiros e da Polícia Militar, para
que haja um novo entendimento e Minas Gerais não corra o risco de retornar com
uma postura ideológica, muitas vezes revestida de técnica, que faz recrudescer uma
missão discriminatória em relação ao portador de sofrimento mental.  Era isso que
tínhamos para dizer nesta tarde. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.
O deputado Cristiano Silveira* - Sr. Presidente, senhoras e senhores, quero antes

de  mais  nada  dizer  ao  nobre  colega  Antônio  Jorge  que  a  Comissão  de  Direitos
Humanos  será  parceira  na  discussão  que  V.  Exa.  propõe,  por  compreender  a
importância dessa temática. Sabemos que, ao longo da história, o poder público e a
sociedade nunca souberam lidar, da forma adequada, com os pacientes que sofrem
em razão de problemas relacionados à saúde mental. Em minha região temos relatos
da Fhemig e do próprio manicômio. Esses relatos, que já foram objeto de produção
literária, de obras em livros, são sobre maus-tratos nesses ambientes, equiparando-
se aos crimes cometidos quando do holocausto.

Ainda  que  nos  esforcemos  para  melhorar,  do  ponto  de  vista  de  legislação,  de
regulação de marcos, concordo que o País ainda engatinha na forma de lidar, dentro
do  conceito  de  saúde  pública,  com problemas  de  saúde  mental.  A Comissão  de
Direitos Humanos será parceira nessa luta, e espero que possamos fazer um bom
debate desprovido de qualquer outra conotação, de qualquer preconceito. O debate
deve gerar um fruto que nos aponte um caminho diferente do que temos feito até
aqui.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  aproveitar  a  oportunidade  para  falar  sobre  a
presença da nossa presidenta Dilma Roussef amanhã aqui em Belo Horizonte, onde
fará visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião da apresentação por
esse tribunal dos resultados das ações na proteção dos direitos das mulheres. Estarei
representando a Comissão de Direitos Humanos a convite do presidente do tribunal,
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a  fim  de  acompanhar  esse  balanço.  Acredito  que  será  uma  oportunidade  para
estreitarmos relações com aquele Poder e termos alguma agenda em conjunto que
nos faça avançar nas políticas, Marília, de defesa e proteção das mulheres.

Temos  avançado.  Este  mês  de  março  foi  marcado  por  uma série  de  ações  e
iniciativas que têm apontado fortemente para a proteção das mulheres. Celebrando a
promulgação da Lei  Maria  da  Penha,  todos os dados e  balanços mostraram que
houve redução de 10% dos crimes contra as mulheres nos ambientes domiciliares.
Eu já havia falado nesta tribuna sobre a aprovação da lei que torna crime hediondo o
que chamamos de feminicídio, aumentando as penas, estabelecendo de 12 a 30 anos
de reclusão para o criminoso, agravando essa pena se o crime é cometido na frente
dos descendentes da mulher ou quando esta está em período de gestação. Acredito
que esses avanços são significativos.

Em  Minas  Gerais,  hoje,  cerca  de  240  homens  já  utilizam  tornozeleira  para
monitoramento pelo Poder Judiciário em razão de agressão às mulheres. Acredito
que temos de nos apropriar  mais desse mecanismo para outras circunstâncias de
criminalidade,  para  o  que  também  já  está  sendo  utilizada.  A  presidenta  Dilma
anunciou também, no início deste ano, a criação das casas das mulheres, que serão
centros de referência para o acolhimento, a orientação e os devidos cuidados para
essas mulheres vítimas de agressão domiciliar.

Quero falar sobre os avanços que temos tido em nosso país, e que teremos agora
também  no  governo  de  nosso  companheiro  Fernando  Pimentel.  A  criação  da
Secretaria  de  Direitos  Humanos,  que  aprovamos  nesta  Casa  e  que  terá  uma
Subsecretaria de Políticas das Mulheres, será um importante espaço para o diálogo
com a Comissão de Direitos Humanos e com a frente das mulheres parlamentares,
que lamentavelmente são 10% da nossa Casa.

Temos de lutar para aumentar esse número, para ter 50% de paridade de gênero. O
País, como um todo, precisa dessa participação feminina.

Enfim, quero dizer que a perspectiva é positiva. O que nos alenta não é dizer que
conseguimos solucionar todos os problemas relacionados à violência contra a mulher.
Podemos dizer que hoje está melhor que ontem e, certamente, amanhã será melhor
que hoje.
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O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Cristiano Silveira, sua presença
é uma alegria  para  nós.  Estamos,  há  um bom  tempo  neste  Parlamento  e  agora
vemos um jovem deputado com idealismo, que vem, com toda a certeza, abrilhantar a
construção da democracia no Estado e no País. Melhor ainda, vem num momento
muito especial. Temos atualmente um governo estadual que é uma coligação do PT
com o PMDB e com outros partidos de base, como demonstrou a votação da reforma
nos últimos dois dias.

Acho que chegamos num momento em que duas palavras são fortes, são chave
para a compreensão: participação popular. A reforma administrativa é um sinal disso.
O governo criou secretarias e órgãos em interlocução com a sociedade, coisa que
não víamos há 12 anos na política deste estado. Infelizmente, a política de Minas
Gerais tinha dono, tinha um imperador, mas agora não tem mais.

O Fernando fez interlocução durante a campanha com o movimento dos direitos
humanos.  Foi  criada  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos,  Participação  Popular  e
Cidadania. Foi feita a interlocução com negros e com as mulheres. Temos hoje duas
subsecretarias  significativas  neste  Estado  para  tratar  dessa  questão.  Foi  feita  a
interlocução  com  servidores,  em que  a  grande  reivindicação  era  a  volta  de  uma
secretaria  para  atender  a  mais  de  500  mil  servidores,  que  seria  a  de  Recursos
Humanos. Foi feita também a interlocução com os movimentos do campo, tanto com
os  que  lutam  pela  terra  quanto  com  os  pequenos  produtores  que  lutam  pela
sobrevivência. Acho que V.  Exa.  chega num momento muito especial,  chega num
momento em que temos 13 anos de uma caminhada de um governo federal que vem
mudando este país.

Teremos  a  presença  da  presidenta  Dilma  aqui,  amanhã,  numa parceria  com  o
Supremo,  com  o  órgão maior  da  Justiça  brasileira,  num  projeto  coordenado pela
grande  mineira,  ministra  Carmen  Lúcia.  Esse  projeto  é  do  STF  e  se  destina  à
proteção das mulheres neste país. A presidenta Dilma vai estar aqui no Tribunal de
Justiça, juntamente com a Ministra Carmen Lúcia, num ato bem significativo. Ela vai
registrar os mesmos princípios que o Fernando implantará na política de mulheres.
Posteriormente as duas irão para o Rio de Janeiro, para uma atividade semelhante a
essa.

Aproveitando  o  seu  tempo,  deputado,  gostaria  também  de  registrar  que  hoje  o
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governo  entregou  aqui  os  estudos  do  orçamento,  e  ficamos  estarrecidos.  O
orçamento foi feito de forma irresponsável pelo governo anterior, sem a previdência
necessária, sem o zelo necessário e sem o caráter técnico que era preciso. Só para
V. Exa. ter uma ideia, o gasto do orçamento com a folha de pagamento de pessoal
em 2015 foi inferior ao de 2013. Isso é irresponsabilidade. Os ativos sempre cresciam
numa  proporção  de  R$2.000.000.000,00  ao  ano.  Para  mascarar  o  orçamento,
colocaram um valor superdimensionado de R$6.000.000.000,00.

Então,  tivemos um déficit  nominal  de R$4.000.000.000,00 e dívidas do governo
anterior  -  pasmem  os  senhores,  tungadas,  no  dicionário  popular  -  de
R$1.300.000.000,00, sendo R$325.000,00 com o sistema de defesa social, a maior
parte gasta com alimentação de presos. Além disso, há dívidas referentes a obras já
construídas,  cujo valor  é R$390.000.000,00.  Acho que isso não é sério.  É esse o
choque de gestão? Ele está demonstrando a grande mentira e demagogia que foi
durante esses anos.

O governo encaminhou os estudos, fizemos ontem acordo de líderes e esperamos
que  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  como guardiã,  faça  as  adequações.
Agora, o mais importante é que o governador Fernando Pimentel veio para dialogar
com o povo e as instituições. Teve resistência desta Casa, do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, através do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria
Pública,  do  Tribunal  de  Contas,  que  são  unidades  autônomas  do  ponto  de  vista
orçamentário, como prevê a Constituição Federal, e tomou uma decisão: manteve o
orçamento desses poderes na íntegra. Todos os cortes dos R$4.000.000.000,00 o
governo fez no orçamento do Estado. O governo assumiu esse risco, assumiu esse
sacrifício  diante  da  irresponsabilidade daqueles  que estavam no poder  em Minas
Gerais. O governo Fernando Pimentel decidiu assumir esse ônus no próprio Poder
Executivo.

Entramos em contato hoje com juízes, desembargadores, promotores de justiça,
deputados e dissemos que o governo está chamando para si a incúria, a imprudência
e a irresponsabilidade do governo anterior. Acredito que na semana que vem ou na
outra semana possamos votar o orçamento, mas deixo bem claro que hoje a situação
financeira  e  orçamentária  é  tratada  com  seriedade  no  governo  Pimentel.  Esse
governo veio para mudar Minas, veio para construir uma nova Minas, veio para fazer
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interlocução com a sociedade e transformar o Estado. E vai assumir essa tarefa.
O deputado Cristiano Silveira*  -  Obrigado,  deputado Durval.  Corroborando suas

palavras, acho que temos de lembrar ainda as duas ações mais imediatas do nosso
governo. A primeira delas foi a votação da nova estrutura organizacional, que, como
V. Exa. bem disse, dialoga fortemente com os movimentos sociais e com o plano de
governo aprovado pela maioria do povo mineiro nas eleições e faz a inclusão social
das  minorias,  que  nunca  foram  ouvidas  nem  tiveram  espaço  no  componente
governamental. A outra ação diz respeito à peça orçamentária, também fundamental
para tocarmos o governo, fazermos a máquina funcionar, e será votada na próxima
semana. Essas duas importantes ações estão sendo feitas com respeito ao Poder
Legislativo. Temos de lembrar  que o governador Fernando Pimentel não usou um
dispositivo conhecido desta Casa, a lei delegada, que tira o protagonismo e o papel
do Poder Legislativo e dos parlamentares. Então, calorosa e democraticamente, o
debate  dessas peças  tem sido  feito  sem que o  governo utilize  esse instrumento,
dando-nos  autonomia  e  condição  para  fazer  uma  discussão.  Não  tenho  dúvida
alguma de que esse governo, o nosso governo veio para mudar a realidade mineira.
É  claro  que  essas  mudanças  carecem  de  tempo  e  de  organização  mínima para
começar a trabalhar.

A mesma energia que alguns colegas aqui  têm para cobrar medidas que foram
anunciadas durante a campanha e que querem que sejam implementadas de forma
imediata não vimos nos últimos 12 anos. Se essa mesma energia tivesse sido gasta
para  que  aquilo  que  pedem  que  o  nosso  governador  faça  tivesse  sido  gasto
anteriormente nos últimos anos, tenho a certeza de que boa parte do passivo que
estamos herdando do ponto de vista econômico e social não teríamos de enfrentar
daqui para frente. Mas o governo tem coragem, está preparado, tem rumo, tem norte
e sabe o que precisa ser feito. Obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Arnaldo Silva) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a
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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 pelas Comissões:
de Cultura - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 11/3/2015, dos Requerimentos

nºs  194/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  e  195/2015,  do  deputado  Carlos
Pimenta;

de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 12/3/2015, do
Requerimento nº 227/2015, do deputado Duarte Bechir; e

de  Turismo  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  10/3/2015,  dos
Requerimentos  nºs  14/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior  e  Fred  Costa,  e
26/2015, do deputado Roberto Andrade (Ciente. Publique-se.);

e pelo deputado Agostinho Patrus Filho - indicando o deputado Inácio Franco para
membro  efetivo  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de
Emenda  à  Constituição  nº  2/2015,  na  vaga  do  deputado  Fábio  Cherem  (Ciente.
Designo. Às Comissões.).

Questão de Ordem
A deputada Marília Campos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi a palavra para

trazer  uma  preocupação  que  se  fez  presente  ontem  na  reunião  que  elegeu  a
presidência e a relatoria da PEC nº 3/2015. Hoje, também, essa polêmica foi colocada
nos  jornais.  Trata-se  do  entendimento  de  vários  deputados  sobre  os  direitos
previdenciários dos servidores da Lei nº 100. Há pouco tempo, estive reunida com a
secretária de Educação. Apresentei um requerimento na Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social desta Casa, propondo que o governo do Estado fizesse
uma negociação com o INSS no sentido de possibilitar o encontro de contas e, dessa
forma, garantir os direitos previdenciários dos servidores da referida lei. O fato é que
há uma polêmica jurídica, expressa em parte ontem e também nos jornais por alguns
deputados que diziam que os servidores da Lei nº 100 não terão os seus direitos



1320
____________________________________________________________________________

garantidos. Temos hoje uma preocupação que é o risco de centenas de servidores
perderem o seu emprego a partir do dia 1º. O deputado Rogério Correia apresentou
uma  emenda  ao  substitutivo  da  reorganização  administrativa  garantindo  a
prorrogação dos vínculos até dezembro, mas a questão dos direitos previdenciários
não  estará  garantida  se  não  houver  uma  negociação  com  o  INSS.  Então,  Sr.
Presidente,  quero  tornar  público  o  requerimento  que  apresentei  solicitando  a
realização  de  uma  audiência  pública  na  Comissão  de  Administração  Pública,
convidando o INSS e também o governo do Estado para tratar deste tema: direitos
previdenciários dos servidores da Lei nº 100. Isso é uma questão importante, porque
são servidores  que  dedicaram  a  sua jornada  de  trabalho  durante  10,  15  anos  e
querem  ter  o  reconhecimento  do  tempo  de  prestação  de  serviço  garantido.  São
servidores que têm, por exemplo, auxílio-doença para ser reivindicado. Então, essa é
uma questão muito importante para ser debatida e definida. É por essa razão que
propus a realização de audiência pública. Muito obrigada.

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  653/2015,  do
deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei  nº
1.768/2011,  654  e  655/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.116/2013 e 1.654/2011, respectivamente,
656, 657, 658, 659, 660 e 661/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.003,  1.128,  1.432  e  2.306/2011,
3.265/2012  e  4.877/2014,  respectivamente,  662/2015,  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.523/2014, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 e 676/2015, do deputado
Cabo Júlio, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei Complementar nºs
36, 38 e 44/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.618/2012 e 4.032, 4.033, 4.181, 4.183,
4.350, 4.423, 4.736, 4.737 e 4.812/2013 e do Projeto de Resolução nº 4.816/2013,
respectivamente, 677, 678, 679 e 680/2015, do deputado Tadeu Martins Leite, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 4/2011 e dos Projetos
de Lei nºs 1.747 e 2.468/2011 e 4.909/2014, respectivamente, 681, 682, 683, 684,
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685 e 686/2015,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita o desarquivamento dos
Projetos  de  Lei  nºs  991,  1.009,  1.011  e  1.046/2011,  4.223/2013  e  4.965/2014,
respectivamente,  687,  688,  689,  690,  691,  693 e 694/2015,  do  deputado Wander
Borges, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 654, 2.282, 2.650
e 2.718/2011,  3.684/2012 e 5.526 e  5.622/2014,  respectivamente,  e 695/2015,  do
deputado Paulo Guedes, em que solicita  o desarquivamento do Projeto de Lei  nº
3.867/2013;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o
Requerimento Ordinário nº 692/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e outros, em
que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Partido
Comunista do Brasil.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as especiais de amanhã, dia 13, às 9 e às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos deputados João

Leite e Gustavo Corrêa; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia):  2ª Fase: Questão de
Ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno
único, do Projeto de Lei nº 5.706/2015; Questão de Ordem; votação nominal do art.
74 do Substitutivo nº 2; discursos dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia;
aprovação;  discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia;
Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião;  Questão  de  Ordem;  votação  nominal  das
Emendas nºs 1 a 17, 19, 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 41 e 43 a 70; rejeição; votação
nominal da Emenda nº 18; discursos dos deputados Carlos Pimenta e Cabo Júlio;
rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  21;  discursos  dos  deputados  Sargento
Rodrigues e Rogério Correia; rejeição; votação nominal da Emenda nº 25; discursos
dos  deputados  Antônio  Jorge  e  Léo  Portela;  rejeição;  discursos  dos  deputados
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Antônio Jorge e Léo Portela; votação da Emenda nº 28; discursos dos deputados
Dilzon  Melo  e  Fábio  Cherem;  requerimento  do  deputado  Lafayette  de  Andrada;
deferimento;  leitura  e  votação  nominal  da  emenda;  rejeição;  votação  nominal  da
Emenda  nº  42;  discursos  dos  deputados  Duarte  Bechir  e  Iran  Barbosa;  rejeição;
Declarações de Voto - Encerramento.

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 - 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 - 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 - 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 Adalclever Lopes) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- O deputado Doutor Wilson Batista, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata
da reunião anterior.
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O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado João
Leite.

O deputado João Leite - Obrigado, presidente. Gostaria de fazer constar, em nossa
ata,  a  homenagem feita  pelo  deputado Rogério  Correia  ao  mais  querido senador
Aécio Neves. Aliás, hoje é o aniversário do senador Aécio Neves, e a menção que o
deputado Rogério  Correia  fez  serve  justamente  para  nos  lembrarmos  desta data.
Assim, aproveito a oportunidade para enviar a nossa saudação ao senador  Aécio
Neves, o mais querido,  que aniversaria hoje. Desejo-lhe muito sucesso e que ele
continue contribuindo com o nosso país. Presidente, sei que V. Exa. determinará a
publicação completa da ata da reunião anterior da Assembleia legislativa, mas agora
ganhamos  esse  fôlego  que  parece  que  é  algo  que  veio  para  nos  ajudar.  Neste
momento,  gostaria  de  fazer  um  apelo  aos  deputados.  Não  é  necessário  votar
favorável a essa crueldade contra os servidores da Lei 100. Aqueles que desejarem
podem votar até em branco para não atingir os servidores dessa maneira. Por isso,
presidente, gostaria que constasse na publicação dessa ata que V. Exa. determinará
que  seja  feita,  no  Diário  do  Legislativo, a  posição  muito  firme  da  oposição  na
Assembleia  Legislativa  em  defesa  dos  servidores  da  Lei  100.  Estamos  tratando,
Deputado Braulio Braz, de gente das nossas regiões, de pessoas que vêm servindo
as crianças e os jovens do nosso estado. Muitas dessas pessoas estão preparando a
alimentação escolar. Ainda tenho a expectativa de virarmos esse jogo e darmos a
esses servidores a única coisa que a Proposta de Emenda Constitucional nº 3 pode
dar: a aposentadoria. Esse é o sonho de toda trabalhadora e de todo trabalhador. Não
é  possível  que  a  Casa  do  povo  negue  isso  a  essas  trabalhadoras  e  a  esses
trabalhadores.  Sr.  Presidente,  há  algum  tempo,  no  meu  primeiro  mandato  na
Assembleia Legislativa, lembro de quando apresentei uma emenda que dava esse
direito a esses contratados. Estou falando do ano de 1995. Apresentei esse emenda
preocupado  com  esses  servidores.  Daqueles  98  mil,  28  mil  conseguiram  sua
aposentadoria. Agora sonho com a aposentadoria dos outros 70 mil. É a única coisa
que a PEC nº 3 poderia dar a eles. Por isso gostaria de fazer um apelo: não votem
nessa próxima emenda.  É  uma emenda cruel.  Essa emenda dará  imediatamente
àquele concursado o lugar dessa pessoa da Lei 100, o que não é necessário porque
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existem inúmeras outras vagas no Estado que o concursado pode preencher. Mas a
crueldade é tanta, deputado Caixa, que ele vai ser designado para o lugar daquela
pessoa da Lei 100, que imediatamente perderá o vínculo com o Estado e todos os
seus direitos. Gostaria de fortalecer essa posição e conclamar os deputados desta
Casa. Quero insistir aqui no meu compromisso com esses servidores, compromisso
confirmado em diversas viagens por onde estive. Fui falar com esses servidores em
diversos lugares do Estado e vi que estavam todos apavorados com essa situação.
Quero saudar Santa Maria do Suaçuí e todas as pessoas que aguardam com tanta
ansiedade essa votação. Não podemos permitir essa maldade no Parlamento mineiro
e negar aposentadoria àqueles pessoas de São Sebastião do Maranhão, de Água
Boa, de Capelinha, de Virginópolis, de Sabinópolis. Deputado Tito Torres, todas essas
pessoas estiveram na reunião de Santa Maria do Suaçuí, levando sua ansiedade em
relação a sua aposentadoria, e hoje esta Casa derruba toda essa esperança. Essa é
uma emenda cruel, presidente. Zeca Mourão, ela retira os sonhos dessas pessoas.
Obrigado, presidente, pela paciência.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  -  Serei  extremamente  breve,  presidente.  Gostaria

apenas  de  solicitar  a  V.  Exa.  que  publique,  na  íntegra,  o  encaminhamento  de
destaque do art. 11, feito pelo deputado Felipe Attiê, que encaminhou pela votação
com um “não”, e grande parte dos nobres pares acompanharam o encaminhamento
do  deputado  Felipe  Attiê.  Mais  do  que  isso,  presidente,  gostaria  também  de
parabenizar  V.  Exa.  porque,  quando  o  deputado  Rogério  Correia  solicitou  que  a
votação fosse feita novamente, V. Exa. fez cumprir o Regimento da casa, haja vista
que já havia proclamado o resultado. Saber que o presidente fará cumprir, na íntegra,
todo o Regimento vem apenas dar conforto e segurança à oposição. Então leve as
congratulações do Bloco Verdade e Coerência pela sua postura.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
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Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem
O deputado Felipe Attiê - Pela ordem, gostaria que ficasse registrado na ata o meu

pronunciamento na íntegra. Peço essa deferência à Mesa para não haver dúvidas. A
única coisa que gostaria é que ficasse registrado que o encaminhamento do art. 11
ficou muito resumido, numa única linha. Logo depois entraram as considerações do
Rogério Correia, sumindo toda a orientação, a discussão, a clareza como encaminhei
o trabalho na tribuna.

O presidente - Registrem-se as palavras do deputado Felipe Attiê.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Prosseguimento da votação, 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.  Emendado  em
Plenário, o relator opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2 e
pela rejeição do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1 a 70. Votação do art. 74 do
Substitutivo nº  2.  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o deputado Durval
Ângelo.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente, eu não tenho direito a encaminhamento?

Eu já encaminhei, Sr. Presidente?
O presidente - O deputado João Leite já encaminhou.
O deputado João Leite - Mas não é uma outra reunião, Sr. Presidente?
O presidente - É outra reunião, mas o encaminhamento é somente um, e já foi feito.
O deputado João Leite - Obrigado.
O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - Em homenagem ao amigo que admiro, gostaria de

iniciar o meu discurso em epígrafe, João 8:32: “E conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará”. Deputados e deputadas, é interessante observar que os dois primeiros
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estados  que  tiveram  leis  anteriores,  já  julgadas,  semelhantes  à  de  Minas  Gerais
foram,  em  primeiro  lugar,  o  Acre,  numa lei  criada  pelo  governo  do  PT  e  que  o
Supremo,  por  unanimidade,  julgou  inconstitucional,  e  os  servidores  já  foram
exonerados ou já tiveram que ser aprovados em concurso; e o segundo estado foi o
da  Bahia,  com  uma lei  criada  no  governo  anterior  do  DEM,  que  foi  herança  do
governo do PT, e que o Supremo já julgou e já foi executada. Então, dizer que Minas
Gerais  foi  pinçada  como  o  primeiro  estado  que  fez  algo  errado,  em  que  seus
governantes fizeram inconstitucionalidade, não para resolver problema de servidor,
mas por causa da CND, pois o Estado precisava pegar a certidão negativa de dívida
tributária  do INSS para  empréstimo no exterior,  é  mentira.  Então os dois  estados
governados  pelo  PT  mais  pobres  que  Minas  Gerais  poderiam  dizer  que  foram
perseguidos.  Não  houve  essa  questão  de  pinçar  primeiramente  um  processo  de
Minas Gerais. Não houve isso.

Muita coisa se fala da Lei 100. Hoje, dos 210 mil trabalhadores da educação em
Minas,  1/3  é  de  concursado.  E,  dos  98  mil  da  Lei  100,  17  mil  se  aposentaram,
sobrando  81  mil;  7.122,  nesse  um  ano,  já  completaram  tempo  para  aposentar,
sobrando 74 mil; e 15 mil são serventes escolares, que o governo anterior do PSDB
queria  terceirizar,  mas  Pimentel  retirou  daqui  o  projeto,  permitindo  que os  atuais
continuassem.

Aí, sim, seria maldade, seria perversidade contra os serventes escolares. São 15
mil ou 16 mil serventes, 58 mil ou 59 mil professores e, destes, 1/3 foi aprovado em
concursos anteriores - concursos que, aliás, já tiveram vencido seu prazo no governo
anterior -, mas infelizmente não foram nomeados. E 80% já têm um vínculo com o
Estado, seja como designados ou como professores efetivos. A Emenda 74 não trata
dos cargos constantes da Lei 100. Quando diz “cargos precários” refere-se ao outro
1/3 existente no Estado. Portanto querer atribuir uma perversidade que não existe é a
maldade maior. O deputado Rogério Correia quis corrigir o problema, elaborando uma
lei que prorroga a situação até dezembro. Quem era a favor de algum servidor da Lei
100 e queria um processo legal, constitucional, votaria a favor da emenda do relator.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o deputado Rogério
Correia.
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O deputado Rogério Correia* - Presidente, quero deixar claro que, mesmo com o
apelo que fizemos aos deputados para a prorrogação dos contratos dos professores
da  Lei  100,  15  deputados  preferiram  votar  contra.  Imaginem  se  não  tivéssemos
aprovado a prorrogação. Eles seriam demitidos, e outros entrariam em seus lugares.
Pedi aos deputados que não fizessem essa maldade, essa desumanidade, retirando
os professores da Lei 100 e não permitindo que fossem designados até dezembro.
Com o que aprovamos - com a exceção de 15 deputados que preferiram o “quanto
pior,  melhor”  para  ver  se o  desemprego vira  culpa  do  PT e,  depois,  sair  falando
bobagens  por  aí  -,  esses  professores  estarão  garantidos.  Aliás,  o  governador
Fernando Pimentel já havia solicitado ao Supremo essa prorrogação até dezembro.
Há, portanto, garantia de que eles terão essa continuidade.

Agora,  pedimos à secretaria  que fosse feito  um calendário a fim  de nomear  os
concursados. Os aprovados em concurso têm de ser nomeados. À época do PSDB,
não se realizava concurso, portanto não havia nomeações. Mas agora é diferente, e
os  concursados  serão  nomeados  no  lugar  daqueles  designados  que  têm  menos
tempo de serviço ou já se aposentaram. Como disse o Durval, há várias situações
desse tipo.  Felizmente,  graças  a  nós,  ninguém ocupará  o  lugar  daqueles  que se
enquadram na Lei  100, pois  têm prorrogada sua situação até dezembro. Portanto
vejam como foi bom termos votado, não termos sucumbido à tentação de fazer como
o proposto  pelo  PSDB, votando no “quanto  pior,  melhor”  e  permitindo que  esses
professores não tivessem uma designação automática.

Mas a notícia boa é que o governo está fazendo um acordo com o Sind-UTE para
colocar, neste ano, mais 15 mil professores que passaram em concurso público e que
terão sua situação legalizada. Tenho uma outra boa notícia.  Foi feito concurso na
Unimontes  e  80% dos  candidatos  foram  aprovados,  tendo  também  sua  situação
resolvida. É assim que se faz. Não se pode continuar da forma como era. Vamos
resolvendo, portanto, essa importante questão.

Ressalto  o  direito  previdenciário,  porque  todos  os  servidores  têm  o  seu  direito
previdenciário garantido, ao Ipsemg, ao INSS. E o governo fará o acerto que o PSDB
não  quis  fazer,  o  que  resultou  na  Lei  100,  do  Aécio  Neves,  para  enganar  os
professores. Como eles não mais poderão ser enganados pelo PSDB, vamos resolver
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a situação. Peço a votação favorável ao artigo aqui apresentado.
O deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  peço  a  palavra  pelo  art.  164.  O

deputado disse que 15 deputados andaram falando bobagem...
O presidente -  A presidência vai  conceder  a palavra a V.Exa.  oportunamente. 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 art. 74 do Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlete Magalhães

- Arnaldo Silva - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do
Sinttrocel  -  Celise  Laviola  -  Cristiano  Silveira  -  Cristina  Corrêa  -  Dirceu  Ribeiro  -
Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Geixa
Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Isauro Calais - Ivair
Nogueira - João Alberto - João Magalhães - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio
Bouças  -  Márcio  Santiago  -  Marília  Campos  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Nozinho  -
Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Ulysses Gomes.

- Registram “não”:
Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Carlos  Pimenta  -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Sargento Rodrigues - Tito Torres.

O presidente  -  Votaram “sim”  45  deputados.  Votaram “não”  17  deputados.  Está
aprovado o art. 74 do Substitutivo nº 2. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Em  primeiro  lugar,  gostaria  de  esclarecer  o
motivo pelo qual pedi a palavra pelo art. 164. Esse artigo diz o seguinte: “Ao deputado
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ou  partido  político  que  tenha  sido  citado  em  pronunciamento  e  não  tenha  tido
oportunidade de manifestar-se será dada a palavra, pelo prazo de 5 minutos, exceto
na ocorrência de decurso do prazo regimental”.  Em seguida, lê-se:  “Vide Decisão
Normativa da Presidência da ALMG nº 2, de 5/3/1998”. Essa decisão diz o seguinte:
“Inteligência do art. 164 do Regimento Interno. A Presidência, no exercício de suas
atribuições e tendo em vista a necessidade de se conferir melhor aplicabilidade ao
art.  164  do  Regimento  Interno,  com  a  interpretação  que  melhor  corresponda  ao
espírito  do  Diploma  Procedimental,  decide  que  a  palavra  a  deputado  citado  em
pronunciamento somente será concedida,  a critério da Presidência, para contestar
acusação pessoal à própria conduta ou para contradizer o que lhe foi indevidamente
atribuído como opinião pessoal”.

Neste  caso,  presidente,  quero  cumprimentar  V.  Exa.,  que  está  muito  bem
assessorado. Ora, acho que falar que 15 deputados andaram falando um punhado de
bobagem  é,  primeiro,  uma  referência  desrespeitosa  a  todos  os  deputados  da
oposição,  que  fizeram  encaminhamento  contrário  à  matéria.  Até  porque  o  que
estamos encaminhando aqui diz respeito ao emprego de 79 mil pessoas, e a emenda
colocada pelo relator no substitutivo não traz, na verdade, qualquer vantagem para o
servidor designado. Se o Partido dos Trabalhadores quer defender verdadeiramente
os trabalhadores, deputado Arlen Santiago, é muito simples: vamos votar a PEC nº 3.
Vamos amanhã, na comissão especial...

- Intervenção fora do microfone.
O deputado Sargento Rodrigues* - Mas é de forma pejorativa, deputado... Talvez V.

Exa. precise entender melhor a inteligência do art. 164.
O presidente - Peço licença ao deputado Sargento Rodrigues para esclarecer que a

concessão da palavra pelo art. 164 do Regimento Interno fica a juízo do presidente.
Portanto, após a fala de V. Exa., vamos conceder ou não a palavra pelo art. 164 ao
deputado Rogério Correia.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Perfeitamente,  presidente.  Mas  dou  essa
sugestão ao PT apenas se o partido realmente quiser fazer jus ao seu nome e à sua
origem, até porque agora, deputados João Leite e Carlos Pimenta, parece que ele
esqueceu tudo  isso.  Aliás,  o  PT esqueceu  as  suas  origens  há  muito  tempo.  Um
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partido  que  defende  o  trabalhador  não  pode deixar  trabalhadores  designados  da
educação - senhoras, chefes de família - por mais de 20 anos...

Ressalto que agora as galerias não estão mais cheias. Quando o deputado Gustavo
Valadares fez seu encaminhamento, disseram que era responsabilidade do governo
tucano. Ora, deputados que aqui estão em primeiro mandato, quando Aécio Neves
assumiu o governo, o processo de designação de servidores já vinha desde o período
de  Hélio  Garcia.  Daí,  passaram  Hélio  Garcia,  Newton  Cardoso,  Itamar  Franco,
Eduardo Azeredo, todo mundo, e ninguém teve a coragem de enfrentar o problema.

Essa é a verdade. Tanto que, quando o governador Aécio Neves teve coragem de
mandar para esta Casa o PLC nº 27, que fora transformado na Lei Complementar nº
100, os deputados do PT e do PMDB votaram a favor. Por que não querem votar a
favor da PEC nº 3? Alegam que ela é inconstitucional. O deputado não pode dizer que
ela é inconstitucional. Ela o será depois que o Supremo votar.

Mas, se querem dar uma sobrevida, se realmente querem defender trabalhadores,
vamos votar a PEC nº 3. E é assim que os 15 deputados da oposição mencionados
nos  comportamos:  de  forma coerente.  Os  deputados  que aqui  estão  defendendo
trabalhadores da educação são os da oposição. Esses, sim, querem votar a PEC nº
3. De vez em quando ouço um deputado dizer aos quatro cantos do Plenário que a
PEC nº 3 é inconstitucional.  E é deputado que, com todo respeito, nunca passou
perto do banco acadêmico do curso de direito e que agora quer ser constitucionalista.
Se  quer  dizer  que a  PEC nº  3 é  inconstitucional,  espere  que  ela  seja  aprovada,
aguarde  sua  sequência  como  lei,  espere  que  alguém  argua  a  sua
inconstitucionalidade.  Aí,  sim,  depois  dessa  arguição,  o  procurador-geral  da
República vai agir. Até lá, quem sabe, o próprio PT retorne às suas origens e volte a
defender os trabalhadores. Ou podem dizer que os 79 mil servidores designados da
educação não são trabalhadores. Deputado Carlos Pimenta, se o PT disser que não
são  trabalhadores,  com  certeza  estaríamos  perdidos  aqui  e  esses  15  deputados
estariam falando bobagem. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Rogério Correia - Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente -  Da mesma forma que a  palavra foi  dada ao deputado Sargento

Rodrigues pelo art. 164, será concedida ao deputado Rogério Correia. Com a palavra,
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pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Só queria chamar a atenção para o fato de que, pelo

art. 164, só responde um na representação partidária. O dispositivo é bastante claro.
Apenas um responde pela situação e oposição, como está no Regimento Interno. É
apenas para lembrar a V. Exa., que, é óbvio, será o guardião do Regimento.

Quero falar apenas do PT. O PT votou para manter o vínculo do servidor. Não só o
PT, mas também o PMDB, o PRB, o PROS, o PTdoB e uma parte de outros partidos
votaram para manter o vínculo do trabalhador da Lei nº 100 até dezembro. Votamos
com muita consciência, porque, se esse trabalhador ou trabalhadora não tiver seu
vínculo garantido até dezembro, poderia ser demitido por ordem do STF, que julgou,
sim, a Lei nº 100 inconstitucional. Como foi o STF que julgou, cabe a ele a palavra
final. Essa questão, então, já está decidida. Ela não estava decidida antes de a Lei nº
100 ir ao STF. Posta a decisão do STF, é óbvio que é uma lei inconstitucional. O STF
assim já decidiu.

Para resolver esse problema, presidente, só poderíamos agir garantindo o vínculo
desses  trabalhadores  e  foi  o  que  fizemos.  Há  duas  formas  de  garantir  isso
provisoriamente. A primeira - o que fez o governador Fernando Pimentel? Solicitou ao
Supremo que estendesse até dezembro esse vínculo dos ex-Lei nº 100 com o Estado
e com o Ipsemg. O Supremo poderá aceitar  a solicitação do governador  ou não.
Nesse  caso,  os  trabalhadores  iriam  para  a  rua  no  dia  31.  Mas,  para  não  abrir
novamente  todo  o  procedimento,  Doutor  Wilson,  e  eles  terem  de  se  submeter
novamente  às  filas  de  designação,  tivemos  a  consciência  de  propor  que  essa
designação se desse automaticamente para esses trabalhadores.

Acho isso mais que justo e espero que o governo dê essa designação. É esse o
esclarecimento  que  gostaria  de  fazer  a  respeito  da  posição  do  PT,  que  foi
equivocadamente posta aqui. É claro que a designação é temporária, porque, por lei,
não podemos efetivar  os servidores, como o Supremo já manifestou. Então, ela é
temporária, mas muito importante para os trabalhadores, até que consigamos corrigir
esse posicionamento. É isso o que eu queria esclarecer a V. Exa.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para
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entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Votação das Emendas nºs 1 a

17, 19, 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 41, 43 a 70.
Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - É apenas um esclarecimento. Essas emendas
foram apresentadas pela situação ou pela oposição? Não sabemos os números de
cor.

O presidente - São as emendas cujos números foram citados.
O deputado Lafayette de Andrada - E aí estão englobadas as emendas da situação

e da oposição, salvo destaques? Então “sim”.
O presidente - Em votação, as Emendas nºs 1 a 17, 19, 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a

41, 43 a 70.
- Registra “sim”:
Antônio Carlos Arantes.
- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Arlete  Magalhães  -  Arnaldo  Silva  -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira -
Cristina Corrêa - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo -
Doutor Jean Freire - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar
Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Felipe Attiê - Fred
Costa - Geixa Teixeira - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro
Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Leite - João Magalhães - Lafayette de
Andrada - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro
- Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique Caixa - Paulo Lamac - Ricardo
Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Tiago Ulisses -  Tito  Torres  -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes -  Vanderlei  Miranda -
Wander Borges.
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O deputado Antônio Carlos Arantes - O meu voto é “não”, presidente.
O deputado Thiago Cota - Meu voto é “não”, presidente.
O deputado Nozinho - Presidente, meu voto é “não” também.
O presidente - Estão computados. Votaram “não” 66 deputados. Não houve voto

favorável. Estão rejeitadas as Emendas nºs 1 a 17, 19, 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 41,
43 a 70.

O presidente  -  Votação  da Emenda  nº  18.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Carlos Pimenta.

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  destacamos  essa  emenda  que
apresentamos, mas infelizmente ela não foi acolhida pelo relator, deputado Rogério
Correia.  Ela  trata  da  estrutura  da  Secretaria  de  Saúde,  deputado  Glaycon.  Na
semana passada, estivemos na Secretaria de Saúde, e o secretário foi  taxativo: o
grande problema de hoje, e que está superlotando os hospitais, é a falta de maior
estrutura na base, na ponta do sistema, que é o Programa Saúde da Família.

A  nossa  emenda  não  vai  gerar  nenhuma  despesa  para  o  Estado.  Vamos
simplesmente  pegar  a  superintendência  da  Secretaria  de  Saúde,  que  trata  do
Programa Saúde da Família e do atendimento nos postos de saúde, e transformá-la
em uma subsecretaria para dar mais  status, qualidade e autonomia à secretaria no
atendimento nas várias cidades. Estamos falando de quase 5 mil equipes de saúde
da família. Então, a nossa emenda vai ajudar, vai colaborar com o Estado. Estamos
apenas  querendo  destacar  esse  ponto  que  a  Comissão  de  Saúde  considera
fundamental. No encontro com o secretário, resolvemos dar destaque a esse ponto
do Estado.

Relativamente à questão dos professores, votei sim, favoravelmente à proposta do
relator,  deputado Rogério Correia, porque entendo ser preciso fazer alguma coisa,
embora entenda também que o grande lance, a grande contribuição da Assembleia
será votar a PEC nº 3. Essa PEC dará muito mais fôlego, mais tempo para que os
professores  possam  ficar  no  Estado.  Essa conversa  de  que os  concursados  irão
ocupar os cargos... Eles irão ocupar os cargos exatamente desse pessoal que está aí
sofrendo muito.

Deputado Glaycon, falo usando termos médicos que o Supremo Tribunal Federal
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cometeu  eutanásia  com  os  servidores.  E  o  governo  está  cometendo  agora  a
ortotanásia, a morte devagar, lenta, até o final do ano.

Votamos a favor da proposta do deputado Rogério, mas fazemos um apelo para
que a PEC nº 3 possa ser votada. Não vamos comparar um projeto de reforma votado
aqui com uma proposta de emenda à Constituição. Repito, o grande lance, a grande
contribuição que vamos dar a esses professores que estão estarrecidos, como todos
do Estado, é a votação da PEC nº 3, mas para isso é necessário que a comissão se
reúna, dê andamento a essa PEC, que a traga ao Plenário. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.
O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao encaminhar

contrariamente  a  essa emenda,  pretendo ser  bastante  econômico por  um motivo
muito claro e objetivo: uma emenda de iniciativa parlamentar não pode criar despesa,
pois peca pelo vício de iniciativa. Isso é uma lógica.

O texto diz que o inciso XVI do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011, passa
a vigorar acrescido, ou seja, acrescentado, da seguinte alínea: “cria a Subsecretaria
de Saúde da Família”. A iniciativa é boa, lógica e importante, mas padece de vício de
iniciativa. Estamos carecas de saber que uma emenda de iniciativa do Parlamento
não pode criar despesa, principalmente se não definir de onde sairá o dinheiro da
despesa. Então, essa é uma lógica, apesar de estarmos criando cargo no âmbito da
Secretaria de Direitos Humanos.

Quero  aproveitar  rapidamente  para  dizer  algo  que  está  engasgado  na  minha
garganta. O nosso digníssimo, futuro secretário, Nilmário Miranda deveria respeitar
este  Parlamento.  Há  poucos  dias,  ele  foi  extremamente  desrespeitoso  com  este
Parlamento  -  posso  até  usar  a  palavra  irresponsável,  que  cabe  mais  que
desrespeitoso.

Presidente, concluirei. Há poucos dias os jornais noticiaram que o governador teria
convidado  o  filho  do  deputado  Durval  Ângelo,  que  é  um  militante  na  área  da
juventude do PT,  e o  meu filho  Bruno Júlio,  que é o secretário-geral  nacional  do
PMDB, para participarem, a convite do governador, da Subsecretaria de Juventude. O
nosso nobre colega parlamentar, futuro secretário, foi para o jornal O Tempo e disse
que  não  aceitaria  essa  indicação,  pontinho,  pontinho  -  acréscimo  meu  -  do
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governador porque não queria filhos de deputados na secretaria para os deputados
não ficarem colocando o bedelho na secretaria dele.

Primeiro, se o nobre deputado-secretário é desocupado, não somos e temos mais o
que  fazer.  Segundo,  ele  é  parlamentar  e  necessitava  de  uma  aprovação  deste
Parlamento. Agora agride o filho do líder de governo e de um colega do PMDB. Se o
deputado-secretário não disse isso, não foi para o mesmo jornal dizer que não disse.

Então, nobre secretário, estamos votando a reforma, aliás, com a criação da sua
secretaria  porque  somos  governo.  Respeito  é  bom  e  todo  o  mundo  o  merece,
principalmente quando é um secretário que também é parlamentar. Se V. Exa. não
tem o que fazer, respeite aqueles que têm. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 18.
- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dilzon

Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Roberto Andrade - Sargento
Rodrigues - Tito Torres.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlete Magalhães

- Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho do
Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dalmo Ribeiro Silva -
Dirceu  Ribeiro  -  Douglas  Melo  -  Doutor  Jean  Freire  -  Durval  Ângelo  -  Emidinho
Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Geixa Teixeira - Gilberto
Abramo - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Magalhães - Leandro
Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário
Henrique Caixa - Nozinho - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago
Cota - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

O presidente  -  Votaram “sim”  20  deputados.  Votaram “não”  44 deputados.  Está
rejeitada  a  Emenda  nº  18.  Votação  da  Emenda  nº  21.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.
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O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de ter
a atenção dos deputados Durval Ângelo, nosso líder de governo, e Rogério Correia,
líder do bloco, para dizer que a Emenda nº 21 facilitará a vida do governo Fernando
Pimentel.  Disse isso aqui  várias  vezes durante o encaminhamento da votação do
Projeto de Lei nº 4.170. O que diz a Emenda nº 21? “Acrescente-se onde convier...
Art. 4º, § 2º - Será admitida a prorrogação dos contratos de que trata o inciso V do
caput do art. 2º para além do limite estipulado do inciso III do § 1º”, ou seja, a Lei nº
18.185 prevê que o contrato do agente penitenciário será de três anos prorrogados
por mais três anos. Agora vencem esses contratos porque a Lei nº 18.185 é de 2009,
portanto, 3 três mais três. O governo de Fernando Pimentel terá que aprovar essa
emenda ou o projeto semelhante.

Se  não  aprovar,  teremos  milhares  e  milhares  de  agentes  penitenciários
socioeducativos  nas  ruas.  A  emenda  diz  “enquanto  não  for  realizado  concurso
público”.  Isso deve ficar  claro.  Portanto,  é  uma emenda que traz solução para  o
problema.

Deputado  Rogério  Correia,  estive  com  o  secretário  de  Defesa Social,  Bernardo
Santana,  na  sexta-feira  passada,  a  fim  de  levar  o  problema  dos  agentes
penitenciários do concurso de 2012. Quando comentei a respeito do projeto de lei, o
próprio secretário disse que precisamos aprová-lo. Eu disse a ele que, enquanto o
projeto não tramita, apresentaríamos uma emenda na reforma administrativa. Essa
emenda, a Emenda nº 21, permitirá que o governo de Fernando Pimentel não coloque
nas ruas milhares de agentes penitenciários socioeducativos. Portanto, faço um apelo
aos deputados da base de governo para  que fiquem atentos  à votação,  pois,  na
prática,  ela impedirá que essas pessoas sejam demitidas. Se a linha é a mesma
exposta pelo deputado Rogério Correia, espero que a emenda seja acatada.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o deputado Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia* - Vamos debater esse tema. O deputado Rodrigues
quer uma emenda em que o prazo para a contratação dos agentes penitenciários seja
maior do que três anos até a realização do concurso. Entretanto, ele votou contra
para que as professoras tivessem a prorrogação até dezembro. Engraçado, não é?
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Disse que o Supremo definiu, porque é inconstitucional. Vai entender a oposição, é
muito engraçado!

O caso dos agentes penitenciários é o seguinte: entre os concursados, só faltam
169 para serem chamados. Hoje, um foi chamado. O governo tem o compromisso de
chamá-los até o final de março. No mais tardar, até abril. Já foram chamados, num
total de 7 mil, quase todos. Faltam 169. Estamos chamando os que passaram no
concurso,  conforme deve ser  feito.  Essa foi  uma imensa luta que travamos aqui,
desde o ano passado, e eles estão sendo chamados. Depois disso, o governo abrirá
outro concurso. Funciona assim. A Constituição fala em concurso público. Não se
pode ir criando cargo, chamando e nomeando. Isso era assim antes da Constituição
de 1988. Nessa época, não havia concurso público, logo era possível ir chamando,
contratando, até deputado nomeava pessoas. Depois, veio a Constituição de 1988 e
passou-se a estabelecer o concurso público. Não pode mais ficar indicando pessoas.
Nós, agora, podemos e devemos fazer o concurso público, o que acontecerá. Antes,
até deputado podia indicar. Professor, o deputado ia lá e indicava, naquele tempo,
antigo. Mas há deputados que acham que, ainda hoje, deveria ser assim. Eu não
acho.  Deputado  não  pode  ficar  indicando  quem  dará  aulas.  É  preciso  concurso
público, não é assim que funciona? O mesmo deve acontecer no caso dos agentes
penitenciários. Não dá para aprovar a emenda do Rodrigues. É preciso estabelecer
concurso público, e este será feito. O secretário está atento e propôs oferecer um
curso aos que lá estão, aos designados, para que tenham melhores condições para
participar do concurso público. Esse é o pensamento do secretário Bernardo Santana,
que está preocupado com a situação. Teremos um bom encaminhamento. Tive uma
boa conversa com o secretário, que está preocupado com o tema. A boa notícia aos
agentes penitenciários é que continuaremos chamando os 169 que faltam. Por isso,
votamos não.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 21.
- Registram “sim”:
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago -

Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado -
Felipe Attiê - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - João
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Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Santiago - Sargento
Rodrigues - Tito Torres - Wander Borges.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano
Silveira -  Cristina  Corrêa  -  Dirceu Ribeiro -  Doutor  Jean Freire  -  Durval  Ângelo  -
Emidinho Madeira -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem -  Geixa Teixeira -  Gilberto
Abramo -  Glaycon Franco -  Hely  Tarqüínio  -  Iran  Barbosa  -  Isauro  Calais  -  Ivair
Nogueira - João Alberto - João Magalhães - Léo Portela - Leonídio Bouças - Marília
Campos - Mário Henrique Caixa - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto
Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Fred Costa -  Presidente,  gostaria  que fosse registrado o meu voto
"não".

O deputado Douglas Melo - Presidente, registre meu voto “não”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 21 deputados. Votaram “não” 43

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 21. Votação da Emenda nº 25. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o deputado Antônio Jorge.

O deputado Antônio Jorge* - Presidente, caríssimos deputados, essa emenda de
nossa autoria traz um contributo para a sociedade mineira e também para o governo
e  para  o  segmento  que  milita  nessa  agenda  tão  complexa  e  espinhosa  de
enfrentamento  do  fenômeno,  cada  vez  mais  crescente,  do  abuso  de  substâncias
como o álcool, outras drogas e o crack.

Como gestor da saúde e militante do SUS há 30 anos, tenho um acúmulo muito
grande de trabalho, sucessos e insucessos. Muitas vezes a contribuição decisiva para
o  coletivo  é  o  relato  dos  insucessos,  caríssimos  deputados.  Nos  últimos  anos,
avançamos  na  política  de  álcool  e  drogas  no  Estado,  mas  também  tivemos
problemas.  Entretanto,  neste  momento,  a  Casa  pode  nos  dar  uma  contribuição
decisiva para a sociedade.

Minas Gerais, urge reconhecer, não só nas experiências nacionais, mas também
internacionais, tem o protagonismo da área social, incluindo o protagonismo da saúde
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na  condução  das  políticas  contra  as  drogas.  Todas  as  experiências  calcadas  na
repressão, no protagonismo isolado da polícia ou no protagonismo mais intenso dos
aparatos de repressão mostraram insucesso, seja pelo viés econômico, seja pelos
indicadores de prevalência, seja pelo viés das cadeias superlotadas. São muitas as
possibilidades de repressão.

Em Minas Gerais, um fruto muito grande da política foi o avanço das parcerias com
as  comunidades  terapêuticas,  e  aqui  quero  me  eximir  de  qualquer  discussão
fundamental  sobre  as  comunidades  que  tangenciam  questões  de  fundamentação
religiosa ou espiritual, já que apoiamos todas elas como gestores no trabalho das
comunidades terapêuticas. A verdade é que as comunidades terapêuticas estão sob
ameaça.

O dispositivo constitucional dos 12% fez com que o nosso governo passado e o
governo atual - eu tenho convicção disso -, cada vez mais, deputado Dilzon Melo e
deputado João Leite, drenem os recursos da política de drogas para a saúde. Essa é
uma  questão  óbvia.  Qual  governante  vai  gastar  R$40.000.000,00  ou
R$50.000.000,00  numa  política  de  saúde  fora  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,
tendo que cumprir os 12%? - Concluirei em poucos segundos presidente. Por isso,
além das questões conceituais, além da experiência clara de que o protagonismo tem
papel social, evocamos aqui as experiências do PT, que há de ser saldada em São
Paulo, do PSB, em Recife, e tantas outras experiências exitosas em que fortaleceram
a ação no meio social e na saúde. Que fique claro que a nossa emenda só faz a
transposição da Secretaria de Drogas, que hoje está indo para a Defesa.

Os acordos políticos, quem vai ser o gestor, não cabe a este deputado de oposição
discutir.  Isso  deve  ser  respeitado  porque  é  o  jogo  da  democracia,  mas  vamos
salvaguardar o futuro das comunidades, senão nós seremos os responsáveis, daqui a
um ano, por ver as nossas comunidades minguando porque o orçamento está na
Saúde, e não na Defesa.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Léo Portela.
O deputado Léo Portela* - Sr. Presidente, deputados e deputadas. Há cerca de 12

anos  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  vem  sendo  usada como joguete
político  nesse  Estado.  A  cada  hora,  a  cada  sabor  do  vento,  por  conchavos
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eleitoreiros,  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas,  para  saciar  a  sanha
“nomeatória” dos acordos e dos conchavos, vai de uma secretaria para a outra, ora
para a Sedese, ora para a Defesa Social, ora para a Saúde, sem que o protagonismo
seja  um  horizonte  tangível,  um horizonte  alcançável,  sem  que  haja  a  certeza  da
execução da política sobre drogas e do relacionamento dessa subsecretaria com os
principais  atores  desse  processo  que  são  as  comunidades  terapêuticas.  As
comunidades  terapêuticas  não  podem  estar  à  mercê  dos  conchavos  e  dos
apaniguamentos políticos que a cada hora trazem a Subsecretaria de Políticas sobre
Drogas para um lado e para outro.

O que me causa estranheza é como uma pessoa pode sugerir que a política sobre
drogas, a partir de então, esteja em uma secretaria, se à frente da secretaria esse ato
não foi empreendido. Qual é agora a intenção de colocar a Subsecretaria de Políticas
sobre Drogas na Saúde, senão a de ligá-la à luta manicomial, se sabemos muito bem
o que a luta antimanicomial pensa da Secretaria de Políticas sobre Drogas, o que a
luta antimanicomial pensa das comunidades terapêuticas e da espiritualidade ligada
ao tratamento?

Por isso, deputadas e deputados, nós não admitimos mais o apaniguamento político
e o uso ao sabor do vento da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Por isso, pelo
protagonismo  das  políticas  sobre  drogas  de  Minas  Gerais,  nós  encaminhamos,
presidente, o voto não.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 25.
- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cássio

Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro -
Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Roberto
Andrade - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tito Torres - Wander Borges.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlete Magalhães

- Arnaldo Silva - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Celise
Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor
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Jean Freire - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fábio Cherem -
Fred Costa - Geixa Teixeira - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Iran
Barbosa - João Alberto - João Magalhães - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio
Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique Caixa - Nozinho - Paulo
Lamac  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -
Vanderlei Miranda.

O presidente  -  Votaram “sim”  23  deputados.  Votaram “não”  40 deputados.  Está
rejeitada a Emenda nº 25.

Para  ser  justo,  conforme  fomos  com  os  outros,  a  presidência  vai  conceder  a
palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, ao deputado Antônio Jorge.

O deputado Antônio Jorge* - Sr. Presidente, caros parlamentares, especialmente o
prezadíssimo  deputado  Léo  Portela.  Espero  que  o  debate  se  paute  sempre  pela
presença  de  argumentos  com  substância.  Quando  não  existem  argumentos,
deputado Dilzon, contra o conteúdo, muitas vezes o argumento vem contra aquele
que  propala  o  conteúdo.  Então,  queria  muito  dizer  aos  parlamentares  para
salvaguardar a minha história de coerência nessa agenda. Enquanto gestor estadual,
apesar  de  voto  vencido,  talvez pelos  motivos que o deputado aqui  revela,  fomos
vencidos na posição da secretaria estadual em relação à política de drogas ser mais
protagonista  do  que  foi.  Mas,  vejam  os  senhores,  na  defesa  das  comunidades
terapêuticas, sob nossa gestão, em dois anos, o governo do Estado credenciou 72, e
28 estão em processo de credenciamento, sob a gestão da Saúde. Aumentamos as
diárias que eram praticadas em parceria com as comunidades terapêuticas e criamos
1.200 vagas de tratamento, enquanto um mecanismo menos republicano, talvez mais
clientelístico, onde vigora a hegemonia dos convênios discricionários pelos gestores.
Pasmem os senhores. Há 20 anos, praticamente as mesmas comunidades recebem
o apoio  daqueles  que  estão  tomando  conta  dessa  agenda  com  um  pensamento
menor.  Está  na  saída  republicana  dos  ritos  do  SUS,  nos  pactos  tripartites,
principalmente com resoluções que respeitam a vigilância sanitária, a transparência
dos contratos, com um ideal de fortalecimento das comunidades terapêuticas, dentro
do rito republicano, fazendo com que aquilo aconteça, acima de tudo, reconhecendo-
as como devem ser reconhecida, para aqueles que não estão trabalhando com elas
somente na fundamentação religiosa.
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Estaremos tendo a comunidade como um ponto de atenção, como uma grande rede
psicossocial que precisa ser cada vez mais fortalecida. Insisto, Sr. Presidente, falo
somente com argumentos técnicos. Jamais, deste parlamentar, sairá conteúdo crítico,
qualquer que seja a ideia, que atente contra a honra ou a história de qualquer pessoa
da nossa convivência durante os próximos anos.

O presidente - Conforme o parágrafo único do art. 164 do Regimento Interno, a
palavra  somente  será  concedida  a  um  deputado  por  representação  partidária.
Portanto, com a palavra, o deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela* - Sr. Presidente, causa-me estranheza esse discurso a
favor  de  as  comunidades  terapêuticas  estarem  ligadas  à  Secretaria  de  Saúde.
Sabemos bem o que algumas pessoas ligadas à saúde disseram das comunidades
terapêuticas  nos  últimos  quatro  anos.  Disseram  que  comunidades  terapêuticas
ligadas às igrejas são pequenas empresas, grandes negócios; e isso não é verdade.
Quem conhece a labuta diária, o sofrimento daqueles que militam na luta contra as
drogas,  contra  o  uso  e  o  abuso  do  álcool  e  do  crack,  sabe  da  importância  da
espiritualidade  no  tratamento  e  na  recuperação  dos  viciados.  Acompanhamos  o
debate  histórico,  nos últimos quatro anos,  que foi  levantado com essas palavras:
igrejas que se metem com comunidades terapêuticas são pequenas igrejas, grandes
negócios.  Não  admitimos  que  as  igrejas,  que  fazem  um  serviço  tão  sério  na
recuperação dos dependentes químicos sejam tratadas dessa forma, como o foram
por pessoas ligadas à saúde.

Sr. Presidente, nesse sentido foi o nosso voto pelo encaminhamento contrário, para
resguardar  o  protagonismo  das  políticas  sobre  drogas  no  nosso  estado,  e,
principalmente, para salvaguardar a espiritualidade e as comunidades terapêuticas
ligadas às igrejas cristãs, aos trabalhos religiosos, no nosso estado.

O presidente  -  Votação  da Emenda  nº  28.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo - Meus companheiros da Assembleia, peço-lhes a atenção
para alguns esclarecimentos. Coube a mim fazer a defesa da Emenda nº 28. Quero
confidenciar  que  o  Bloco Verdade  e  Coerência  tem  feito  inúmeras  reuniões  para
aprender a ser oposição, assim como o bloco do governo está fazendo reuniões para
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aprender a ser governo. Mas garanto-lhes que, em todas as nossas reuniões, há o
consenso de que o bloco  jamais  ficará  contra o trabalhador  do  Estado de Minas
Gerais.  O Bloco Verdade e Coerência estará sempre disposto  a  caminhar  com o
progresso do Estado, ajudando o governador a melhorar a qualidade dos serviços
públicos. Aqui faço menção ao meu amigo particular,  que muito admiro, deputado
Durval  Ângelo,  quando  disse  que  há  necessidade  de  impacto  financeiro  para
determinados serviços quando se quer resultado. E aqueles que são competentes
têm de receber melhor. Por isso a minha tranquilidade em aqui apresentar a emenda
que solicita  13,1% para os  funcionários  da educação.  E quero  ver  a coragem de
vocês de se posicionarem contra, pois sempre trabalharam pela boa remuneração
dos funcionários. O meu amigo Rogério Correia, cujo nome cito de forma elogiosa,
tem de mostrar a sua coerência nesse sentido, já que sempre solicitou aumento para
o funcionário público.  E não me venham com essa história  de que não podemos
apresentar  emenda  que  cria  despesa,  porque  estamos  aqui  repetindo  o  que  foi
aprovado em Brasília, pelo governo de vocês. E também não me venham com aquela
conversa de que a carga horária de Minas Gerais é menor, e que o professor ganha
mais que o teto. Vocês estão se esquecendo de que, além das cinco horas na escola,
ele ainda leva duas ou três horas de serviço para casa. Portanto, é carga horária
completa, horário completo. Solicitamos, meu amigo Rogério, que se faça justiça, o
que  você sempre  pregou:  paguemos  bem àqueles  que  educam  nossas  crianças,
trabalhemos para que o Estado apresente bons resultados na educação.

A qualidade na educação começa com bons salários, e nós, do Bloco Verdade e
Coerência, vamos trabalhar para isso, como estamos fazendo ao lutar para que a Lei
nº 100 seja resolvida de uma vez e não seja empurrada com a barriga até dezembro,
como querem fazer.  Vamos resolver esse assunto de vez, porque o funcionalismo
merece e os professores merecem. Não é preciso nem falar do seu sacrifício porque,
por via de regra, muitas das professoras são chefes de família  e precisam desse
aumento. Então 13,1% é muito pouco para quem trabalha tanto.

Vou dirigir-me ao governador Fernando Pimentel: cumpra o seu compromisso de
campanha e comece a remunerar bem os professores, porque eles merecem. Muito
obrigado.
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O presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Fábio
Cherem.

O  deputado  Fábio  Cherem*  -  Meus  colegas,  presidente,  este  é  um  momento
importante  deste  Parlamento,  pois,  se  a  esperança  dos  mineiros  se  renova  na
eleição, renova-se também, na Assembleia Legislativa, no início de cada mandato, a
perspectiva de que o governo eleito realmente consiga implantar as suas políticas e o
seu modelo de governo. É com essa esperança que este Parlamento recebe hoje a
reforma  administrativa  proposta  pelo  governador  Fernando  Pimentel.  É  com
satisfação que percebemos a vontade e a determinação do governador em governar
com verdade e coerência, mantendo a comunicação não só com os servidores da
educação, mas com todos os servidores do Estado.

Com todo o respeito aos parlamentares que me antecederam, percebemos que o
problema da Lei  nº  100,  que,  se não me engano,  iniciou-se em 2007,  criou  uma
fantasia e trouxe uma expectativa a vários servidores, que programaram suas vidas
baseados em uma mentira, em uma inconstitucionalidade, hoje determinada de plano
pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam a situação em que nos encontramos agora:
manter  essa  falsa  esperança,  essa  falsa  realidade,  essa  falsa  segurança,  em
detrimento daqueles que merecem o nosso respeito? Um caminho de interlocução
com a verdade deve ser criado com esses servidores. Por isso valorizo a coragem do
encaminhamento e do relatório proposto pelo deputado Rogério Correia, que partiu
da verdade  da situação posta.  E  qual  é  a  situação que está  posta?  O Supremo
Tribunal  Federal  disse  que  esses  servidores  terão  de  ser  demitidos.  Ora,  somos
fazedores de lei, e o Judiciário é quem determina a correta aplicação das leis. Vejam
bem a nossa situação: qual de nós nesta Casa descumpriria uma ordem judicial do
Supremo Tribunal Federal? Seria fomentar a fantasia em qualquer servidor criar uma
situação em que prevalecesse uma lei declarada inconstitucional de plano. Ao criar
uma realidade, estamos criando...

Além  disso,  não  é  atribuição  do  Legislativo  determinar  aumento  a  qualquer
categoria. Se fosse assim, creio que o representante dos militares estaria propondo
nesta  Casa não 13,1% de aumento,  mas 30% de aumento.  Também o deputado
Doutor Wilson Batista, nosso colega de bloco, que sabe da labuta dos médicos no
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Estado,  proporia  um  aumento  de  15% a 20%.  Assim,  o  presidente  e  todos  nós,
parlamentares,  produziríamos  aumentos  em  cascata  para  atender  à  realidade  de
todos os servidores. Mas não é isso o que determina a Constituição do Estado. O
aumento é atribuição do Executivo, que calcula o impacto financeiro.

Assim, o encaminhamento que fazemos à nossa bancada é que votemos “não”,
porque essa emenda é ilegal de plano.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito seja feita a leitura da
emenda.

O presidente - Solicito ao secretário que proceda à leitura da Emenda nº 28.
O secretário  (deputado  Ulysses  Gomes)  -  (-  Lê  a  Emenda nº  28,  publicada na

edição do dia 6/3/2015.).
O presidente - Em votação, a Emenda nº 28.
- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Arnaldo Silva - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Felipe Attiê - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ione Pinheiro - Ivair Nogueira - João Leite -
Lafayette de Andrada - Léo Portela - Luiz Humberto Carneiro - Nozinho - Sargento
Rodrigues - Tito Torres.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Arlete Magalhães - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina
Corrêa  -  Dirceu  Ribeiro  -  Douglas  Melo  -  Doutor  Jean  Freire  -  Durval  Ângelo  -
Emidinho Madeira - Fábio Cherem - Fred Costa - Geixa Teixeira - Gilberto Abramo -
Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Iran Barbosa - João Alberto - João Magalhães -
Leonídio Bouças - Márcio Santiago - Marília Campos - Mário Henrique Caixa - Paulo
Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério Correia - Rosângela Reis - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  21  deputados.  Votaram  “não”  36  deputados,
totalizando 57 votos. Está rejeitada a Emenda nº 28. Votação da Emenda nº 42. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  solicito  o  projeto  de  lei,  por  favor.
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Informo ao pessoal que está marcando o tempo que estou recebendo o projeto.
Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  há  três  anos,  neste  mesmo

Plenário, o então bloco de oposição colocou em votação emenda de sua autoria, que
agora V. Exas. rejeitaram poucos minutos atrás. Quero somente perguntar aos nobres
pares se as afirmações deste parlamentar coincidem com a verdade e com o que
está  sendo  proposto  nesta  Casa.  Senhoras  e  senhores,  esta  Casa  está  criando
cargos para que o governo possa dar  a outras pessoas? Sim. Esta Casa e seus
membros estão reajustando os vencimentos dos secretários de Estado? Sim. Esta
Casa  está  contribuindo  com o  rendimento  daqueles  que  são  comissionados  pelo
governador? Sim. E este parlamentar,  com o intuito  tão somente de preservar  os
nossos servidores, propõe a emenda - e ela é constitucional, está na Constituição do
Estado - que dispõe que o governo do Estado reajustará, até o mês de outubro do
ano anterior, o vencimento dos servidores.

Sei  que,  depois  de  mim,  alguém  que  talvez  não  estivesse  aqui  e  não  tenha
vivenciado o que V. Exas. vivenciaram virá tentar tapar o sol com a peneira. O partido
que hoje governa com seus aliados não deixou tramitar o aumento dos servidores.
Essa  é  a  verdade.  Agora,  não  sei  que  desculpa  arrumou  para  votar  contra  os
trabalhadores.

Meus  caros  colegas,  Sras.  Deputadas,  um  governo  não  pode  cuidar  dos  seus
comissionados e  abandonar  os  seus trabalhadores.  Um governo não pode cuidar
daqueles que representam seus partidos políticos e esquecer-se de quem trabalha
pelo Estado. A emenda deste parlamentar é para tão somente fazer justiça. Estamos
aumentando o secretariado? Sim. Mas não vamos nos esquecer dos trabalhadores,
dos funcionários do Estado. Peço a você que está em casa nos assistindo agora que
preste bastante atenção. Após minha fala, surgirão considerações talvez de pessoas
que não estiveram presentes em outubro de 2014 para saber que o próprio partido
que hoje governa o Estado proibiu a votação dos 4,6% legais, prescritos na nossa
Constituição.  Hoje  temos  a  oportunidade  de  reparar  esse  dano.  Fui  favorável  à
criação de novas secretarias? Não.

Fui favorável à majoração do salário dos secretários? Também não. Estamos agora
tratando  dos  funcionários  do  Estado  que  carregam  Minas  nos  ombros,  são
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sofredores. Neste momento todos nós temos a oportunidade de votar a favor dos
trabalhadores. Pela aprovação, eu encaminho “sim” na nossa emenda em favor dos
trabalhadores. Obrigado.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Iran
Barbosa.

O deputado Iran Barbosa - Srs. Deputados, fiz questão de vir aqui porque acho que
há um bloco nesta Casa que deveria se chamar dor na consciência. É muito carma
para pagar, num mandato apenas, você querer propor tudo o que barrou por 12 anos.
E não é somente isso. Duvido que algum deputado desta Casa consiga me mostrar,
nessa emenda ou na emenda anterior, qual o seu exato impacto financeiro. E não
precisa falar de onde virá o dinheiro, basta falar  o quanto a proposta custará aos
cofres  públicos.  Quando era  vereador  de  Belo  Horizonte,  eu  estudava o  que  iria
propor, eu dizia: estou propondo essa emenda, mas ela custará tanto. Essa é uma
questão de verdade e coerência. A parte da verdade é a seguinte: só podemos propor
algo de cujo impacto sabemos e algo que sabemos que pode ser feito. A parte da
coerência é mantermos, nos próximos 4 anos, a mesma posição que mantivemos nos
últimos 12 anos. Não vejo absolutamente ninguém da parte do governo se negando a
votar  esse  tipo  de  aumento.  A  diferença  é  que  não  se  trabalha  dessa  forma
absolutamente  inconstitucional,  equivocada,  mal  estudada  e  principalmente  não
medida. É isso o que acho mais grave, Sr. Presidente.

Fui da oposição durante seis anos na minha vida. Há vários vereadores aqui que
eram  da  situação durante  meus  mandatos  e  que  podem  testemunhar  que nunca
propus algo que fosse inexequível. Ao apresentar uma emenda, dizia de onde sairia o
dinheiro, quanto ela custaria e por que eu a propunha. Sabem como isso se chama?
Responsabilidade. E oposição precisa ter isso também. Não somos mercadores de
sonhos, somos propositores  de mudanças reais.  Eu acredito  que toda base,  toda
oposição deve ter um ponto de convergência. Portanto, peço a todos os deputados
um pouquinho mais de verdade e de coerência. Obrigado.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 42.
- Registram “sim”:
Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo
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Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares  -  Ione  Pinheiro  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Luiz  Humberto
Carneiro - Sargento Rodrigues - Tito Torres.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva

- Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  Celinho do Sinttrocel -  Celise Laviola - Cristiano
Silveira - Cristina Corrêa - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Durval
Ângelo  -  Emidinho Madeira  -  Fábio  Cherem -  Geixa  Teixeira  -  Gilberto  Abramo -
Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João
Alberto - João Magalhães - Léo Portela - Leonídio Bouças - Marília Campos - Mário
Henrique Caixa - Nozinho - Paulo Lamac - Ricardo Faria - Roberto Andrade - Rogério
Correia - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 40

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 42. Está, portanto, aprovado, em turno único,
o Projeto de Lei nº 5.706/2015 na forma do Substitutivo nº 2, salvo o art. 11 da Lei
Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o art. 6º. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O deputado Duarte Bechir - Presidente, saímos hoje deste Parlamento menores do

que entramos. Saímos deste Parlamento talvez desconhecendo uma história que era
contada, e começo a notar que não se tratava de uma história em que se pudesse
absorver  alguns pontos para nos guiar  futuramente.  A história  era momentânea e
enchia de orgulho muitas pessoas que estavam nessa galeria.  Eram pessoas que
vinham ouvir discursos inflamados da oposição à época. Fui relator do projeto de lei
que  institui  o  piso  da  educação.  Presidente,  naquela  oportunidade,  o  bloco  de
oposição -  os  deputados sabem de quem estou  falando -,  propôs o  aumento do
vencimento dos professores e pediu que o sindicato fosse a todas as escolas colocar
a  foto  dos  possíveis  deputados  que  eram,  naquela  oportunidade,  julgados  como
inimigos da educação. Os tempos mudaram. A eleição passou. Quem era oposição
passa a ser governo e quem era governo passa a ser oposição. Porém hoje a vítima
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de todo esse processo foi  o  trabalhador  e  a  educação de  Minas  Gerais.  Hoje  o
deputado Dilzon Melo fez uma defesa histórica em favor dos servidores da educação.
Tentou,  em  vão,  convencer  aqueles  que,  no  passado,  diziam  que  era  preciso
reconhecer o valor dos servidores da educação. Não é à toa que a presidente da
Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais já tem-se manifestado nas redes
sociais dizendo que algum partido político mudou o seu rumo, que algum político que
hoje governa o Estado ou que colabora com ele está mudando o seu rumo e a sua
consciência.  Diz  ela  ainda  que  as  nossas  superintendências  educacionais  estão
sendo colocadas nas mãos de pessoas despreparadas e que,  no passado,  foram
adversários políticos. Presidente Adalclever Lopes, guardo comigo essa história de
coerência,  e vou sempre guardá-la.  Se há alguns anos fui  tachado de inimigo da
educação, quem me atacou, quem me atirou pedras e colocou meu retrato na internet
e nas escolas hoje procede e vota contra a educação, achando que o tempo passou e
que  as  pessoas  vão  se  esquecer  de  tudo.  A nossa  consciência,  Sr.  Presidente,
senhoras  e  senhores,  damos  conta  dela  toda  noite  quando  deitamos.  Então,  ao
deitarmos,  façamos  o  exame  de  consciência  se  fomos  os  mesmos  homens,
repeitamos os mesmos valores e seguimos os mesmos caminhos que nos deram, no
passado, glória momentânea, duvidosa. Foi o que aconteceu nesta Casa, presidente
Adalclever Lopes. Quero aqui deixar registrado que o deputado Duarte Bechir, no seu
terceiro mandato,  nesta data,  11/3/2015,  votou pela melhoria da educação; e que
aqueles  que,  no  passado,  zombaram e criticaram votaram contra a  educação de
Minas. A nossa proposta era de tão somente resguardar o que há hoje, o que a base
de governo plantou no passado. Não fomos nós que plantamos. Fico preocupado
quando  a  atual  base  de  governo  vem  explicar,  por  exemplo,  que  extinguiu  dois
escritórios:  um  criado  por  Mílton  Campos,  em  1950,  e  outro  pelo  ex-governador
Newton  Cardoso,  em  1989.  Newton  Cardoso  cria  o  escritório,  mas  vem  seus
companheiros e o descriam, arrematam e se vangloriam pensando que fizeram um
serviço bom a Minas Gerais. Não é essa a leitura. Quando se criaram os escritórios,
isso era necessário,  e foi  o  Newton Cardoso que os criou em 1989.  Não foi  nas
costas  de  nenhum  outro  político.  E,  ao  mesmo  tempo  que  atrapalha  os  dois
escritórios, que rompe, aumenta-se o escritório que ficará em Brasília. Ora, saio daqui
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hoje  muito  triste,  mas  a  minha  consciência  está  tranquila.  Votei  a  favor  das
professoras, das diretoras e dos servidores da educação e nunca irei mudar a minha
consciência -  em situação como hoje mudaram - pela conveniência momentânea.
Registro o meu voto, Sr. Presidente.

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, esta
Casa sai maior hoje com toda certeza. Sai maior porque prevaleceu o diálogo e o
entendimento. Sai maior porque governo e oposição souberam conversar e dialogar
em cima de propostas e ideias. Agora o meu amigo Duarte Bechir confessa aqui uma
situação contraditória e paradoxal. Ele disse que, como relator do piso salarial dos
professores, não aceitou emendas de outros deputados e que hoje essas emendas
foram rejeitadas. Pergunto, deputado Hely Tarqüínio, lembrando um belo conto de
Machado de Assis:  Mudou o Natal ou mudei eu? Então ele admite que era tratado
como  inimigo  da  educação  no  passado,  porque  votava  contra  ela,  e  hoje  se
transforma num paladino de defesa dela. Agora eu, deputado Hely Tarqüínio, com
todo o respeito e a consideração pelo amigo Duarte Bechir, digo a ele: Duarte, estou
aqui como líder do governo, mas tendo a mesma postura que eu tinha na oposição.
Não mudei. Lembro-me do poeta que não tem o caminho novo. Posso ter um jeito
novo de caminhar. No passado, na oposição, eu era contra qualquer medida radical
ou oposição pela oposição. V. Exa. foi meu amigo e companheiro na Comissão de
Direitos  Humanos.  Nunca  procurei  fazer  nada  que  fosse  uma política  menor  em
relação ao governo a que eu fazia oposição. Sempre debati e discuti procurando o
diálogo e o consenso na comissão, dando sempre conhecimento a esse líder e a
outros deputados de governo das matérias que estavam sendo apreciadas. Tivemos
um único momento de tensão, em 20 anos em que estive na Comissão de Direitos
Humanos, com reuniões até de madrugada, mas que resolvemos no diálogo. Então
estou mantendo a mesma coerência. Deputado Duarte Bechir, o que votamos hoje?
Votamos  parte  de  um  programa de  governo,  anunciado  pelo  Fernando  Pimentel
durante  as  eleições.  Esse  programa  foi  vitorioso.  Ele  anunciou  aos  servidores
públicos  que  criaria  a  secretaria  de  recursos  humanos  específica,  votamos  hoje;
anunciou  que  criaria  a  secretaria  de  questões  e  reforma  agrária,  votamos  hoje;
anunciou ao setor hoteleiro, numa grande reunião no Ouro Minas, que recriaria, a
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Secretaria de Turismo; anunciou para os movimentos de direitos humanos que criaria
a  secretaria  de  direitos  humanos;  numa  reunião  com  negros  e  em  outra  com
mulheres,  disse  que  transformaria  as  coordenadorias  em  subsecretarias.  O  que
estamos colocando nas mãos do governador Pimentel? Aquilo que o povo já deu pelo
voto. Não há incoerência dos deputados do bloco independente ou de partidos que
estavam  na  situação  no  passado.  Eles  não  estão  mudando  de  lado.  Eles  estão
aceitando o que é fundamental na democracia, a vontade popular, que fez Fernando
Pimentel  vitorioso  com  52%  dos  votos  no  1º  turno  das  eleições.  Simplesmente,
admitem  isso  e  dão  condições  ao  governador  Fernando  Pimentel  de  colocar  em
prática o seu programa. Quando há alguém aqui que me vaia, nunca digo que foi
trazido  pela  oposição,  pelo  outro  lado.  Hoje  estava  aqui  o  presidente  de  uma
federação dos trabalhadores em agricultura do Estado de Minas Gerais, havia mais
de  50  presidentes  de  sindicatos  de  trabalhadores  rurais,  toda  a  organização  da
agricultura familiar no Estado, lutadores do movimento dos sem-terra e lideranças do
movimento de atingidos por barragens, que votaram no Pimentel e vieram apoiá-lo.
Dizer  que foram trazidos  por  alguém, por  um deputado,  isso  descaracteriza.  Não
preciso  concordar  com a forma acintosa que reagiram com algum deputado,  não
concordo. Já fui vítima disso, sou vítima e não concordo. O que quero dizer, deputado
Duarte Bechir? Hoje o Parlamento saiu maior,  porque essa é a vontade do povo,
manifestada  em  outubro  do  ano  passado.  Estamos  dando  condições  para  que
Fernando  Pimentel  coloque  seu  programa em  prática,  comece  a  governar  Minas
Gerais.

O  deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  neste  dia  ouvimos  algumas  coisas
impressionantes.  Primeiro  ouvimos  muitas  inverdades.  Fui  secretário  de
Desenvolvimento  Social  e  Esportes,  em  2003.  Havia  quatro  subsecretarias  do
governador Aécio Neves. Aliás, eu nem estava lembrando do mais querido, o Aécio
Neves.  Entretanto eles  não se esquecem do mais querido.  Hoje é aniversário do
senador e aproveitamos a permanente homenagem que fazem ao mais querido e
mandamos um abraço para o senador, o mais lembrado, o mais querido. Quando ele
criou essa secretaria, com ela vieram quatro subsecretarias, entre elas a do Trabalho
e  Assistência  Social,  e  a  da  Criança  e  do  Adolescente.  Sou  do  tempo  em  que
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tomávamos banho em bacia. Minha mãe tinha muito cuidado em não jogar no quintal,
para apagar a poeira, a água da bacia com a criança dentro. Eles conseguiram fazer
um projeto e esqueceram da criança e do adolescente.  Vieram correndo com um
substitutivo, não sei se nº 10 ou nº 20, e aí veio uma superintendência da criança e do
adolescente. Vejam como é injusto. Esqueceram da criança e do adolescente. Não
estava previsto, neste governo, uma política para a criança e para o adolescente.
Havia  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas.  Deputado  Antônio  Jorge,  o
subsecretário era o Prof. Elias Murad. Imaginem, o Prof. Elias Murad, um ícone, um
exemplo da luta contra as drogas não apenas no nosso país mas também no mundo.
Ele deixou artigos e livros sobre isso. Mas a verdade é que aqui esse tema foi tratado
como se a política sobre drogas no governo Aécio Neves tivesse sido jogada para lá e
para cá. E o trabalho de V. Exa. no tocante ao Cartão Aliança pela Vida? Realmente,
ouvimos muitas aberrações hoje. Imaginem que aqui foi dito que os designados da
educação querem essa emenda apresentada. Na semana passada, ouvimos a vaia
dos  funcionários  da  educação neste  Plenário.  Estão  vaiando e  fazendo oposição
porque estão sendo jogados fora, jogados no lixo depois de servirem ao Estado por
tanto tempo. E ainda querem nos fazer acreditar que não pode haver aumento para
servidor público. Estão querendo comparar essa situação com o passado. O PT é
interessante.  Outro  dia,  a presidente  Dilma estava falando da crise de  1929,  nos
Estados Unidos. A presidente está jogando a culpa da situação do Brasil na crise de
1929.  É uma verdadeira aberração.  Ouvimos cada coisa  aqui.  É surreal.  O PT é
surreal.  Imaginem que o governador Fernando, do PT,  deu uma entrevista para o
Estadão  e disse que Minas Gerais está quebrada, mas aumenta o salário dele e o
salário do subsecretário e ainda mantém uma quantidade de cargos que impacta o
orçamento em R$57.000.000,00. Não adianta dar explicações aos deputados Antônio
Jorge, Gil  Pereira, Duarte Bechir  e Arlen Santiago porque não acreditamos. Agora
expliquem isso aos servidores do Estado. Coloquem a cara de vocês para começar a
explicar e falar de herança maldita, de crise de 1929 nos Estados Unidos, e de D.
Pedro II. Nada disso explica o que vocês fizeram neste dia na Assembleia Legislativa.
Nada explica a emenda que coloca para fora do serviço público pessoas que serviram
ao Estado durante 25 anos. Não me venham dizer que foi o Aécio, porque o Hélio
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Garcia já havia feito contratações no Estado, ainda no seu primeiro governo. Depois
vieram o Newton Cardoso e o Itamar Franco.  Vocês acham que as pessoas vão
engolir mais essa? Não. Sei que estou certo, meu querido amigo Duarte Bechir, que
mantém a sua vida limpa. V. Exa. foi líder do governo passado e continua a manter a
sua  postura  neste  Plenário.  Agora  expliquem.  Como  dizia  o  nosso  Manoel  dos
Santos,  Mané  Garrincha,  expliquem  isso  aos  russos.  Vocês  combinaram  com  os
russos, com os designados da educação? A carinha de vocês vai estar lá no dia 1º de
abril, deputado Hely Tarqüínio, em que 79 mil pessoas irão para a rua. A Assembleia
Legislativa colocou essas pessoas na rua.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de voto, o
deputado Gil Pereira.

O  deputado  Gil  Pereira  -  Presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,  deputados  e
deputadas. Quero falar justamente sobre os designados. Acho que ainda dá tempo de
esta  Casa  reparar  a  questão  dos  designados,  dessas  79  mil  famílias.  Deputado
Duarte Bechir, a angústia é muito grande. Essa PEC está pronta para ser votada.
Aliás, o deputado João Leite já nos convocou. Estamos todos aqui para defendê-la.
Os interessados são pessoas do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste de Minas Gerais,
e ainda 6 mil trabalhadores da Apae. Só isso já justifica a aprovação da PEC nº 3.
Assim sendo,  apelo aos deputados que não estão querendo votar essa PEC que
reflitam  sobre  ela.  Peço  que  se  coloquem  no  lugar  dessas  pessoas,  deputados
Antônio  Jorge e  João Leite,  que  estão  em casa  com  suas  famílias,  angustiadas,
vivendo essa crise nacional que atravessamos. A mesma crise imensa que o Estado
de  Minas  Gerais  também  está  atravessando.  Essas  pessoas  vão  ficar
desempregadas  e  não  têm  condição  de  fazer  um  concurso  e  serem  aprovadas.
Sábado passado eu estava em Monte Azul e tinha uma turma fazendo concurso para
15 vagas em Espinosa. Uma mãe de família chegou com lágrimas no rosto e me
disse: “Gil, me salva. Eu não tenho para onde correr. Tenho 21 anos de Estado e não
tenho  como  procurar  outro  emprego”.  Chego  a  arrepiar.  Falou  que  ia  fazer  o
concurso,  mas  tinha  certeza  de  que  não  ia  passar  porque  estava  dando  200
candidatos por vaga. Então, Dr. Wilson, presidente Hely, temos que fazer esse apelo
para  que  todos  os  deputados  tenham  a  sensibilidade  de  votar  favoravelmente  à
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Proposta de Emenda Constitucional nº 3 para que possamos resolver, de uma vez por
todas, a questão dos contratados. Muito obrigado.

O deputado Doutor Wilson Batista - Presidente, eu gostaria aqui de expressar o
meu pensamento porque vejo que hoje esta Casa avançou. Mas existe uma grande
preocupação com relação ao futuro e como estão se desenhando as posições de
determinados colegas. No passado não podiam e hoje podem. Temos que entender
que o governo passado,  durante 12 anos,  teve a oportunidade de fazer  todas as
transformações necessárias para Minas Gerais. Fez o que pôde, mas hoje é um novo
governo. É um governo que está iniciando e estabelecendo na sua administração um
marco zero. Então nós não podemos, nesta Casa, trazer os vícios do passado. Temos
que reconhecer o passado para não repetir os erros cometidos, mas não podemos
levar  as  disputas  do  passado  para  o  próximo  mandato  nesta  Casa,  para  não
perdermos a oportunidade de fazer as transformações que a nossa sociedade mineira
precisa. Reconheço que, em em nível federal, o governo hoje não está sendo capaz
de corrigir os erros cometidos. Em Minas Gerais temos que lembrar o passado, mas
não podemos ficar aqui nos debatendo e torcendo contra esse novo governo. Temos
que  dar  oportunidade  a  ele  de  fazer  as  transformações  em  que  Minas  Gerais
demonstrou  acreditar  nas  urnas,  elegendo-o  democraticamente.  Nós,  do  Bloco
Compromisso com Minas, vamos honrar a nossa consciência, honrar o mandato que
nos foi outorgado nessas eleições, defendendo aqui a luta relativa às necessidades
dos  trabalhadores,  às  dificuldades  por  que  hoje  passa  o  povo,  as  dificuldades
enfrentadas na saúde, na segurança, com o desemprego que ameaça milhares de
famílias. É assim que vamos pautar a nossa consciência nesta Casa. Nós vamos aqui
estimular uma luta de classes, uma luta que só prejudica a população. Não vamos
condenar pessoas, não vamos discutir mandato de Aécio Neves e outros governantes
de Minas Gerais. Não vamos ficar aqui discutindo a vida de pessoas, de cada um
desses representantes que Minas já teve. Vamos aqui defender com o nosso Bloco
Compromisso com Minas, as dificuldades do cidadão mineiro. Não vamos ficar aqui
discutindo todos esses absurdos cometidos por A ou por B. Todos cometeram erros
em suas administrações, assim como o partido que hoje comanda o governo federal.
Também temos de reconhecer que, no passado, o governo de Minas Gerais esteve
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12 anos na mão de quem hoje defende a perpetuação desse governo. Minas Gerais
quis  uma mudança  e  essa mudança está  aí.  Não podemos  condenar  esse  novo
governo que está se iniciando simplesmente pelos erros que são cometidos em nível
federal. Hoje vamos defender as propostas que são necessárias e importantes para
suprir  as  dificuldades  que  o  povo  mineiro  tem  enfrentado.  Vamos  defender  as
pessoas, não vamos defender governo A ou B, condenar um ou outro governo. Temos
de  apoiar  as  iniciativas  que  são  importantes  para  as  transformações  que  Minas
Gerais  espera.  Não vamos levar  esse discurso  do passado,  que acho absurdo e
chocante.  Precisamos  trazer  para  esta  Casa  o  debate,  a  sinceridade  e  a
responsabilidade  que  temos  com  os  nossos  eleitores  que  acreditam  no  nosso
trabalho. Os eleitores nos escolheram individualmente, não foram aliados a partido A
ou B. É assim, meu caro presidente, que vamos pautar o nosso trabalho na Casa.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, vimos hoje na Assembleia um
espetáculo  lamentável.  A  Assembleia  Legislativa  acabou  de  aprovar  a  reforma
administrativa  encaminhada  pelo  governador,  que  não  teve  o  nosso  voto.  Nessa
reforma foi  aprovada a  criação de cargos e  de  secretarias,  aumento  no  valor  da
remuneração  de  vários  cargos  do  alto  escalão  -  aumentos  substantivos.
Lamentavelmente, a Assembleia, os deputados da bancada do governo, PT, PMDB e
os  demais  partidos  coligados  votaram  contra  o  aumento  da  remuneração  dos
profissionais da educação. Foi proposto aqui que o governo de Minas concedesse o
mesmo índice de aumento que o governo federal concedeu para o piso nacional da
educação. E a Assembleia, os partidos governistas votaram “não”. Não permitiram
nem um centavo de aumento aos servidores da educação. A nossa proposta era que
fosse dado o mesmo índice concedido pelo governo federal. Minas Gerais deu zero.
Outra votação foi o projeto que já tinha sido encaminhado no ano passado. Voltamos
a insistir hoje durante a reforma administrativa: reposição da inflação, 4,5% para os
servidores do Estado de Minas Gerais. Novamente, PT, PMDB e partidos coligados
governistas  votaram  “não”.  Impediram  o  aumento  para  os  servidores  públicos  do
Estado de Minas Gerais. Pela primeira vez, os servidores de Minas Gerais, depois de
12 anos, não tiveram nem um centavo de aumento. O PT, o PMDB, que sempre
pregaram que era preciso valorizar os servidores públicos, viraram as costas para
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eles e votaram “não”.  Impediram que lhes fosse dada a correção da inflação.  De
modo,  Sr.  Presidente,  que  só  temos  a  lastimar  o  que  aconteceu  esta  tarde  na
Assembleia Legislativa. Tenho a convicção de que hoje o governo de Minas mostrou a
sua  cara,  virando  as  costas  para  os  nossos  trabalhadores.  Muito  obrigado,  Sr.
Presidente.

O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo de Minas Gerais,
estamos vendo  a  destruição do  Brasil  pelo  PT,  na  quarta  vez seguida  no  Poder.
Prometeram que não mexeriam de jeito nenhum nos direitos trabalhistas e mexeram.
Cortaram  fundo  no  coração  dos  trabalhadores.  Não  mais  terá  direito  ao  seguro-
desemprego;  haverá aumento  dos impostos na folha de pagamento e demissões,
demissões e demissões. Mas o número de ministérios aumentando, aumentando, 39,
mais cargos. Mas atenção à turma que ganha muito. Peço àqueles que não estão
vendo obras no Brasil  que acessem o Facebook do senador  Álvaro Dias  e verão
barragens maravilhosas feitas pelo PT, BRTs também feitas pelo PT, em Moçambique,
em  Nicarágua,  na  Bolívia,  assim  como  o  metrô  de  Caracas,  com  o  dinheiro  do
BNDES, dinheiro esse que não está sendo usado aqui,  no Brasil.  A presidente da
República disse a uma senhora, no debate, que ela teria direito a fazer o Pronatec
porque se encontrava desempregada,  mas o Pronatec não está sendo pago.  E o
Fies, caros jovens do Brasil, oportunidade criada há dezenas de anos para que o
jovem de menor poder aquisitivo pudesse estudar? E agora todo mundo está sendo
jogado na lata do lixo. Esse é o exemplo que se dá a Minas Gerais. Aqui diziam:
vamos votar no PT da Dilma porque virá dinheiro do governo federal para melhorar o
salário dos professores. E, em outubro, novembro, queriam votar um projeto, enviado
pelo governo, de apenas 4,6% de reposição. Era constitucional e poderia ser votado,
mas o  PT foi  contra.  E o PT da pátria  educadora é o mesmo cujo secretário  de
Educação  falou  coisas  horríveis  sobre  as  professoras,  inclusive  que  elas  não
merecem  ganhar  mais.  Esse,  que  foi  governador  do  Ceará,  foi  convocado  pelo
Congresso  a  prestar  esclarecimentos.  No  mês  de  março  ou  abril,  farei  um
pronunciamento,  pelo  art.  70,  em  que  não  direi  nenhuma  frase  minha,  apenas
repetirei  frases  pronunciadas  neste  Plenário  sobre  o  que  era  possível  ser  feito.
Lembro-me do governo Itamar, de que fazia parte o PT, com pessoas eminentes,
como o deputado Adelmo Carneiro Leão, que foi secretário de Saúde, o Gen. Carlos
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Patrício, que assinou R$300.000.000,00 em convênios com os prefeitos, sendo que
nem um centavo foi pago a eles. Os professores estão vendo o que fazem aqueles
que os defendiam. Isso sem falar no brutal aumento da energia elétrica, que chegará
a 80%, em franco prejuízo ao pequeno produtor. Hoje conversei com o vereador Nego
Viana, pois conseguimos uma emenda para levar água a um distrito que fica a 120km
de lá, mas o prefeito não quer se dispor de R$3.000,00 para construir um pé para a
caixa d'água. Esse é o PT de Brasília, da Dilma, que promete uma coisa, que manda
a vaca tossir, e a vaca vai tossindo... E o Fernando, aqui, quer copiar a Dilma. Não
faça isso, governador. Nós confiamos no senhor; Minas Gerais confiou no senhor. Vá
lá e traga o dinheiro que a Dilma lhe prometeu e aumente o salário dos professores.
Lá o piso é aumentado em 13%, mas aqui o mesmo partido da Dilma vai contra os
professores, mais uma vez. Deputado Hely Tarqüínio, disseram que hoje esta Casa
saiu grande, mas acho que quem saiu pequena foi  a educação de Minas Gerais,
porque as pessoas que diziam ter dinheiro para dar aumento não mais querem fazer
isso.  E  olhem  de  quanto  será  o  aumento  do  ICMS,  da  energia  elétrica  e  do
combustível...  Como o coitadinho que tem um botequim em uma esquina de uma
pequena cidade vai pagar a luz elétrica para usar o refrigerador? Como o povo ainda
vai ao supermercado, deputado Antônio Jorge? O povo não tem mais coragem de
entrar em um supermercado. Agora, com todo o desemprego que vivemos, o PT vai
botar na rua 79 mil mães de família, que estiveram aqui e souberam esclarecer a
alguns deputados a  situação do passado e a  situação do presente.  No passado,
falavam que não tinha dinheiro, mas o PT falava que tinha dinheiro. Agora, não tem?
Minas está quebrada? Vamos lá: agora o governo federal é do PT, com a Dilma, e o
governo estadual é do PT; é pegar dinheiro lá e trazer para cá, em vez de sacrificar
os servidores com essa pequena reposição.  Nos últimos  12 meses,  a inflação já
passou de 8%. O que estamos querendo é dar 13% depois de dois anos. É isso aí.
Caros  professores,  fiquem atentos.  Olhem para  o  painel  e vejam quem mudou o
discurso.  Se  o  projeto  de  reposição  era  inconstitucional...  Para  concluir,  agora
queremos ter a certeza de que a Dilma vai chamar o governo de Minas, do PT, e falar
que não foi desse jeito que queriam fazer: vamos dar aumento para os professores e
os funcionários, não só para os cargos de confiança.
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O deputado Antônio Jorge - Sem problemas, presidente. Gostaria de cumprimentar
o  presidente  e  os  bravos  heróis  da  resistência  -  pelo  que  vejo  ali,  completamos
8h7min de reunião - e me dirigir aos que de sua residência acompanham o relevante
trabalho desta Casa, nessa tarde e nesta noite. O comentário que gostaria de fazer é
atinente ao momento da nossa reunião, que se encaminha para o encerramento, e
diz respeito aos votos que fizemos, já que estamos com a palavra para declaração de
voto.  Queria  dizer  aos telespectadores  e  aos  parlamentares presentes  que  tenho
alguns lamentos a fazer em relação a esse processo. Na verdade, fiquei satisfeito em
falar antes do nobre deputado Rogério Correia, porque acho que tivemos um rico
debate. Como sempre na democracia, as posições são exploradas com um conjunto
de argumentos e juízos, e o contraditório prevaleceu. Prevaleceu também aquilo que
é a lógica desta Casa: as composições, que neste momento estão majoritariamente
agregadas  ao  campo  do  governo.  Por  isso,  a  maior  parte  das  votações  tiveram
resultado  absolutamente  condizente  com  o  script.  Mas  quero  lamentar,  deputado
Rogério Correia, algumas coisas. Muitas vezes devemos lembrar dos episódios mais
pelas perdas de oportunidades do que pelos acertos ou erros que tivemos. E acho
que é o que deveríamos fazer hoje, nesta Casa, neste processo da reforma. Aliás,
deputados,  acho  forte  o  termo  reforma  administrativa.  Fora  a  criação  de  alguns
cargos, por compromisso de governo, o que é muito legítimo, uma verdadeira reforma
administrativa  deve  atingir  o  âmago  da  gestão,  que  são  os  seus  processos  de
trabalho e a modernização da máquina. O que tivemos aqui não foi isso; não tivemos
uma  mudança  de  governança.  Acho,  então,  um  exagero  falar  em  reforma
administrativa. Acho que é preciso, primeiro, assumir  o aspecto que tivemos aqui,
com retidão do governo - não vejo qualquer absurdo nisso -, da criação de cargos,
como compromissos de campanha. Tanto é assim que não vi qualquer membro da
oposição se colocar contra a criação das Secretarias de Direitos Humanos, Fundiária
ou da Agricultura Familiar. Não escutei dos parlamentares que ocuparam essa tribuna
votos contrários  ao compromisso que Fernando Pimentel  assumiu.  O que escutei
talvez tenha sido votos contrários, primeiro, à ausência do debate prévio, deputado
Rogério Correia. Pasmem aqueles que aqui resistem: votamos um substitutivo que
chegou  a  esta  Casa  há  poucos  minutos.  Isso  prejudica  o  debate.  Perdemos  a
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oportunidade  de  aprofundar  o  debate  de  coisas  que  são  contributivas  para  a
sociedade mineira e para o governo. Não votamos com a devida relevância a criação
da Secretaria de Direitos Humanos no que tange, por exemplo, à subsecretaria de
defesa do idoso. V. Exa. é médico e sabe que nosso grande desafio epidemiológico
são os idosos, já que a população envelhece. Criamos com correção, com o apoio de
muitos  parlamentares,  a  Subsecretaria  da  Mulher,  houve  a  preocupação  com  as
minorias. E os idosos, que são o nosso grande desafio? Cito esse aspecto para dizer
do  prejuízo  para  a  sociedade  mineira  quando  a  base  do  governo  se  vale
simplesmente da sua maioria. Esse episódio, que acrescenta muito ao currículo desta
Casa e ao debate, não deve repetir-se. Vamos fazer um clamor ao líder do governo e
às lideranças políticas do campo do governo para que tenham sempre respeito a esta
Casa para antecipar  o debate.  Este  é um parlamentar  que quer  contribuir  com a
sociedade mineira e, quando houver coincidência com as propostas do campo político
do  atual  governo,  será  absolutamente  favorável.  Perdemos  a  oportunidade  de
avançar na política de drogas. Perdemos a oportunidade de avançar na política dos
idosos. Perdemos a oportunidade de tirar esse binarismo da discussão, muitas vezes
empobrecida da posição de ontem e da posição de hoje. Quero dizer da satisfação,
presidente Hely,  de resistir  ao debate até este momento, um aprendizado.  Vamos
sinalizar sempre na Assembleia que a casa do contraditório tem de se valer do debate
das  ideias,  não  do  debate  pessoalizado,  mas  quando  elas  tiverem  condição  de
frutificar - com tempo, com antecedência e com respeito ao contraditório.

O  deputado  Paulo  Lamac  -  Muito  obrigado,  presidente.  Vários  deputados  me
antecederam, e as temáticas que se sucederam foram bastante repetidas, mas eu
não poderia deixar de fazer uma ponderação, Sr. Presidente e nosso líder. É preciso
destacar um ponto ao telespectador que ainda estiver nos acompanhando pela TV
Assembleia,  um  dos  poucos  aspectos  que  ainda  não  foram  devidamente
esclarecidos.  Boa  parte  dos  parlamentares  que  aqui  vêm  manifestar-se,
especialmente os que hoje se encontram na oposição e que estiveram no governo
durante  muito  tempo,  não  tinham  tido  a  oportunidade  de  discutir  uma  reforma
administrativa.  Em  tantos  anos,  nenhum  deles  teve  oportunidade  de  debater  a
organização administrativa do Estado de Minas Gerais, porque isso foi feito sempre
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por  lei  delegada.  Se  hoje  estamos  discutindo  a  forma  como  se  organiza  a
administração estadual, isso, por si só, já é um avanço, uma inovação e um ponto
importante na demonstração dos compromissos do governador Fernando Pimentel.
Nos últimos governos,  em mais  de  uma década,  os  parlamentares do  Estado de
Minas Gerais não tiveram oportunidade de votar uma reforma administrativa. Eles
votavam depois,  apenas ratificavam as ações do governo,  que já tinham sido até
implementadas através de leis delegadas. Hoje temos uma demonstração de altivez
do Parlamento de Minas Gerais. É uma demonstração do respeito com que o novo
governo  estadual  trata  esta  Casa e  a  população  de  Minas.  Estivemos  aqui  hoje,
durante  todo  o  dia,  fazendo  o  que  não  se  fez  nos  últimos  12  anos,  discutindo
publicamente  e  abertamente a  estruturação da administração estadual,  coisa  que
jamais  houve  na  Casa  nos  últimos  três  governos,  porque  era  feito  de  maneira
impositiva, dentro dos gabinetes, à completa revelia da população ou do Parlamento
de Minas  Gerais,  que depois  via  descortinar-se  à  sua frente  a  realidade de uma
administração  construída  sob  os  interesses  nem  sempre  republicanos  de  quem
esteve no governo por  tanto  tempo.  Gostaria  de  deixar  essa ponderação.  Muitos
foram os debates,  vários  acalorados.  Muitas  foram as boas informações  e outras
foram informações um pouco complexas, especialmente a análise bastante pouco
clara  para  a  população  da  problemática  que  envolve  a  Lei  nº  100.  Certamente
teremos  um  esclarecimento  profundo  nos  próximos  dias.  Aguardamos  ainda  o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas já demos um passo importante.
Caso o Supremo não se manifeste favoravelmente, teremos um vácuo na situação
dos profissionais da Lei nº 100, dos estudantes e dos familiares dos alunos da rede
estadual de ensino. Ficou demonstrada a forma democrática, participativa e clara com
que  o  governador  Pimentel  trata  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Também  demos  um
passo  muito  importante  para  não  vivermos  o  caos  decorrente  de  uma  lei
irresponsavelmente  aprovada há vários  anos,  afrontando um princípio  básico  que
todos  nós  brasileiros  consideramos  um  avanço,  que  é  o  concurso  público.
Infelizmente não há como negar. Agradeço a oportunidade, presidente, e parabenizo
os colegas parlamentares que estiveram aqui durante o dia cumprindo o papel que
lhes  foi  confiado,  que  é  representar  dignamente  todos  os  mineiros  e  todas  as
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mineiras. Muito obrigado. Boa noite a todos.
O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio. Fiz questão

de ficar para fazer uma declaração de voto, porque aprovamos pontos fundamentais
e acreditamos que eles ajudarão os mineiros, especialmente os mais pobres. Faço
isso com a convicção evidente de quem apoiou o governador Fernando Pimentel e o
vice-governador  Antônio  Andrade nas  eleições  e fundamentalmente  um programa.
Fazíamos três críticas ao governo passado e nos propusemos a mudar. Uma delas
era em relação ao que o governo chamou de choque de gestão. Nessas críticas,
pensávamos que o serviço público e o servidor eram tratados de forma equivocada. O
governo propôs criar uma secretaria de recursos humanos para iniciar um novo tipo
de debate com o servidor para melhorar o serviço público. Então aprovamos essa
proposta e demos ao governador um instrumento importante. O governador e nós
também criticamos a ausência de uma política social.  Faltava uma secretaria  que
discutisse  políticas  públicas  de  direitos  humanos,  que  promovesse  cidadania  aos
jovens, aos negros, às mulheres, aos homossexuais. Hoje aprovamos também um
instrumento fundamental para o governador Pimentel exercer essa política proposta
por ele. A terceira crítica se referia à agricultura familiar, que me é muito cara, porque
fui um batalhador por projetos de lei para essa área e também para a secretaria. E
hoje conseguimos. Fico feliz ao receber pelo celular mensagens, por via WhatsApp,
Facebook  e  Twitter,  agradecendo  àqueles  que  vieram  de  longe.  Vimos  aqui,  na
Assembleia Legislativa, pessoas de Pirapora, Paracatu, Buritizeiro, assim como vimos
a companheirada de Montes Claros, do Norte de Minas, da Zona da Mata, da Fetraf,
da Fetaemg e do MST. Todos agradeceram esperançosos a criação da Secretaria de
Agricultura Familiar. Portanto, só tenho a comemorar o que foi aprovado aqui. Temos
de comemorar também com as professoras que estavam agoniadas, pois, no dia 31,
elas  corriam  o  risco  de  ir  para  a  rua  imediatamente.  Demos  uma  solução  que,
evidentemente,  é  paliativa,  porque  todos  sabem  que  não  podemos  efetivar  sem
concurso público. Por mais que alguns prometam, esse não é o nosso papel, não
podemos fazer isso. Mas adiamos o problema e, durante esse período, daremos um
tratamento para acolher  os  profissionais  quanto  ao  INSS, garantindo àqueles  que
adoeceram a previdência. Foi isso que fizemos hoje. Votei com muita consciência e
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digo  que  saímos  maiores  desse  procedimento.  Lembrou  bem  o  deputado  Paulo
Lamac: fizemos com o dever do Parlamento e não com lei delegada. Mais de 200 leis
delegadas foram feitas nesse aspecto. Há 12 anos, não se discute publicamente o
que  deve  ser  feito  no  Estado  de  Minas  Gerais  quanto  a  modificações  na  sua
estrutura.  Fizemos  essa  modificação  abertamente.  Presidente,  isso  precisa  ser
discutido.  Gostaria  de  ter  aprofundado  a  discussão  em  em  alguns  pontos  e,  se
dependesse apenas de mim, conseguido sua aprovação. Não escondo isso e já falei
com  o  deputado  Antônio  Jorge  que  concordo  com  ele.  A  questão  de  política
antidrogas tem de ser uma discussão de saúde pública. Concordo com isso. Espero
que  façamos  a  discussão  e  avancemos  no  assunto.  Não  foi  possível  fazer  a
discussão hoje por conjecturas políticas e partidárias comuns dentro do Parlamento,
mas concordo com a análise e o conteúdo apresentados pelo  deputado,  embora,
repito,  não  tivéssemos  condições,  na  minha  avaliação,  de  hoje  resolver  esse
problema. Veja bem, foram debates ricos. Ao final, alguns vieram aqui desabafar com
ódio. Parece que o sangue escorre pela boca para xingar o PT pelo que fizemos. Por
esse motivo xingaram tanto o PT. Saíram desabafando, com ódio. Quem os escuta
falar pensa que o ódio é predominante na política, e não deve ser assim. O que deve
predominar na política é a razão, o debate sério das ideias, e não o ódio. Ora, houve
uma eleição. Um projeto político ganhou essa eleição. O PT ganhou as eleições com
o PMDB e outros partidos e vai governar por quatro anos. Não haverá impeachment
da Dilma nem do Pimentel.  Esses deputados que perderam a eleição têm de ter
menos ódio. Tudo bem, sei que a derrota é amarga, mas, repito, que eles tenham
menos  ódio,  debatam  um  pouco  mais  o  conteúdo  e  façam  menos  ataques  aos
partidos,  porque  isso  não  engrandece  o  parlamento  nem  a  política.  Isso  tira  da
política a qualidade que deve ter, que é a de construir o parlamento. E isso foi feito
aqui  entre  a  situação e  a  oposição,  tirando  aqueles  que  preferiram o  ódio  como
instrumento de fazer política. Quem faz política com a razão e o debate engrandece o
nosso povo. O presidente Lula sempre diz que não gostam de política os ricos e os
poderosos, porque a política feita pelo capital é sempre daqueles poderosos que vão
mandar. O que pode alterar em favor dos pobres é o fazer político. Mas se os mais
pobres e os trabalhadores não fazem política, o capital sempre mandará. Então, está
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de parabéns este Parlamento hoje. Muito obrigado, presidente.
O presidente - Acredito que a álgebra dos trabalhos de hoje deu resultado. Estão de

parabéns todos os deputados da Maioria e da Minoria. Vamos sempre tentar cumprir
nossa missão aqui.

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 11, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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  (Requerimento  nº  60/2015,  do  deputado
Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Itatiaiuçu pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 109/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Piranguinho  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 110/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Itambé do Mato Dentro pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 111/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Ibirité pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 112/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Araponga  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 113/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Igarapé pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 114/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Andradas  pelo  aniversário  desse
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município (Requerimento nº 115/2015, do deputado Ivair Nogueira);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Camacho  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 116/2015, do deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com a comunidade de Caeté pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 117/2015, do deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com a comunidade de Tiros pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 118/2015, do deputado Ivair Nogueira);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Alvinópolis  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 119/2015, do deputado Ivair Nogueira);
de congratulações com a comunidade de Guapé pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 120/2015, do deputado Ivair Nogueira);
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  (Requerimento  nº
138/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 150/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 151/2015, do deputado Cabo Júlio);

de 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 (Requerimento nº 155/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/1/2015, em Belo Horizonte, que
resultou  na  recuperação  de  um  carro  roubado  e  na  prisão  de  quatro  pessoas
(Requerimento nº 156/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  envolvidos  na  ocorrência,  em
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13/2/2015, em Sabará, que resultou na apreensão de um veículo e drogas e na prisão
de três homens (Requerimento nº 157/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 160/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
163/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 165/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 166/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 167/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 168/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  6º
Batalhão  de  Bombeiros  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 (Requerimento nº 169/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª
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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 (Requerimento nº 170/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 171/2015, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de Polícia Militar e no 53º Batalhão 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 (Requerimento nº 172/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 173/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº  174/2015,  do
deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº  175/2015,  do deputado
Cabo Júlio);

de  aplauso  pela  nomeação  dos  excedentes  ao  cargo  de  agente  de  segurança
prisional, referente ao Edital Seplag/Seds Nº 03/2012 (Requerimento nº 201/2015, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2015

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os  deputados  Fred  Costa,  Wander  Borges  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fred
Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do
deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e
votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 180 a 188 e 198/2015. 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 276/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  proposta  de  emenda  à  Lei  Orgânica  de  Belo
Horizonte,  que  visa  permitir  a  construção  de  equipamentos  públicos  de  saúde,
educação  e  assistência  social  em  áreas  de  proteção:  praças,  parques,  reservas
ecológicas e espaços tombados no limite de 15% da área protegida;

nº 277/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  os  custos  das  obras  do  BRT/Move  em Belo
Horizonte;

nº 278/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Ipatinga, e após, nos demais
municípios,  o  Plano  Master  de  Desenvolvimento  do  Vetor  Leste  do  Estado,
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desenvolvido pela Fiemg que mapeará as potencialidades de todos os municípios no
entorno da BR-381, de Belo Horizonte até Governador Valadares;

nº  280/2015,  do deputado João Alberto, em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Lagamar  pelo  seu  52º  aniversário  de
emancipação política;

nº  281/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião, no Município de Santa Rita do Sapucaí, para debater, em audiência pública,
o  desenvolvimento  socioeconômico  daquela  localidade,  considerando  as  políticas
municipais  e  estaduais  de apoio ao setor  eletroeletrônico,  bem como dificuldades
enfrentadas por aquele segmento;

nº 282/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento  de  Estradas de Rodagem de Minas Gerais  -  DER-MG -  pedido  de
informações sobre os trechos rodoviários atualmente em recuperação ou melhoria,
juntamente com seu cronograma de obras, abrangidos pelo Programa Estruturador
Caminhos de Minas;

nº 391/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Participação
Popular,  o  Sistema  BRT-Move  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  por
solicitação do Observatório de Políticas Públicas de Santa Luzia - Osluz.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 386/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Estatuto da Metrópole e suas repercussões na
elaboração  dos  Planos  Diretores  de  Desenvolvimento  Integrado  das  Regiões
Metropolitanas;

nº 387/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a qualidade e as condições de trabalho dos artesãos
da Feira de Artes e Artesanatos da Afonso Pena, no período das chuvas;

nº 388/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Ipatinga, questões relativas ao
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Centro  de  Perícias  Integradas  e,  especialmente,  sobre  as  condições  do  Instituto
Médico Legal - IML;

nº 389/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -
pedido  de  providências  para  que  seja  mantido  o  Escritório  Regional  do  Instituto
Estadual de Florestas instalado no Município de Ouro Fino há mais de 20 anos;

nº 390/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao  Governador  do  Estado  e  ao  Diretor-Geral  do  Departamento  de  Estradas  e
Rodagem  -  DER  -  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizadas  obras
emergenciais na Rodovia MG 290, que liga o Município de Pouso Alegre à Divisa com
o Estado de São Paulo, via Ouro Fino.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2015.
Fred Costa, presidente - Rosângela Reis - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 70 E O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO

PROJETO DE LEI Nº 5.706/2015*
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 730/2015, o projeto de lei em análise “altera a Lei Delegada nº 179, de
1º  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da
administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências”.

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
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manifestação desta Casa, nos termos do §1º do art. 208 do Regimento Interno. O
relator emitiu parecer favorável ao projeto.

A  proposição  recebeu  substitutivo  do  governador  do  Estado,  por  meio  da
Mensagem nº 6/2015, e 70 emendas. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno,
compete a este relator emitir parecer sobre o substitutivo e as emendas.

Fundamentação
O projeto, na sua forma original, propõe uma reestruturação administrativa do Poder

Executivo  do  Estado,  por  meio  da  criação  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento  Agrário  e da  Secretaria  de Estado de Recursos Humanos,  bem
como do desmembramento da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes em duas
pastas  distintas.  Além  disso,  prevê  a  criação,  no  âmbito  da  Governadoria,  da
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.

Outras medidas propostas são: a modificação das remunerações do chefe e do
subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília,
de que trata a Lei  Delegada nº 108,  de 29 de janeiro de 2003,  e a alteração da
denominação do Escritório de Prioridades Estratégicas, de que trata a Lei Delegada
nº 181, de 20 de janeiro de 2011, para Escritório de Projetos. 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, de 1º de janeiro de
2011,  e  dos  cargos  de  coordenador  de  núcleo  do  Escritório  de  Prioridades
Estratégicas, criados pela Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de 2011.

Por meio da Mensagem nº 6/2015, do governador do Estado, foi  apresentado o
Substitutivo nº 1 ao projeto,  que prevê,  em síntese:  a estrutura orgânica de cada
secretaria  criada,  bem  como  as  suas  competências;  a  criação  da  Secretaria  de
Estado  de  Direitos  Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania;  a  alteração  da
nomenclatura, da composição e de parte das competências dos órgãos responsáveis
pelas ações de coordenação do planejamento e da gestão do governo do Estado; a
transferência  das  competências  relativas  à  agricultura  familiar  e  à  regularização
fundiária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -
para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  -  Seda  -,  com  a
transferência  dos  contratos,  convênios  e  acordos  celebrados  no  âmbito  dessas
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competências, e a alteração da vinculação da Fundação Ruralminas da Seapa para a
Seda; a transferência das competências relativas à promoção dos direitos humanos
da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  e  à  temática  da
juventude para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania, com a transferência dos contratos, convênios e acordos celebrados no
âmbito dessas competências, bem como a vinculação a ela da Comissão da Verdade
e dos conselhos ligados à temática da nova pasta; a transferência das competências
relativas a recursos humanos e a saúde ocupacional  da Secretaria  de  Estado de
Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Recursos
Humanos, com a transferência dos contratos,  convênios  e acordos celebrados no
âmbito dessas competências; a alteração da vinculação do Departamento Estadual
de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel-Mg  -  da  Secretaria  de  Estado  de
Cultura para a Seplag; a criação de macrorregionais e regionais de serviços locais de
recursos  humanos;  a  alteração  da  nomenclatura  das  Assessorias  de  Gestão
Estratégicas e Inovação para Assessoria de Planejamento; a extinção dos Escritórios
de Representação  do  governo  do  Estado  de Minas  Gerais  no  Estado  do Rio  de
Janeiro  e  no  Estado  de  São  Paulo;  a  transformação  da  Intendência  da  Cidade
Administrativa  em  uma Subsecretaria  da  Seplag;  a  transformação  dos  cargos  de
Intendente da Cidade Administrativa,  Gestor  de que trata o § 4º do art.  6º  da Lei
Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, coordenador de Núcleo do Escritório de
Prioridades Estratégicas, Ouvidor e Subsecretário em DADs-unitários; a criação de
mais um nível:  de DAD-unitário (DAD-12) no valor de R$9.000,00,  de DAI-unitário
(DAI-30) no mesmo valor, de GTE-unitário (GTE-5) no valor de R$2.000,00, de FGD-
unitário  (FGD-10)  no  valor  de  R$1.620,00  e  de  FGI-unitário  (FGI-9)  no  valor  de
R$1.500,00; a transformação da pontuação utilizada para o cálculo da remuneração
dos  empreendedores  públicos  (EP-unitário)  em  DAD e  GTE;  a  transformação  de
DADs-unitários em unidades de FGD-unitário e GTED-unitário; a transformação do
valor correspondente ao quantitativo total de cargos de provimento em comissão de
Analista de Patrimônio Cultural I e II e de Analista de Pesquisa e Ensino I e II em
unidades de DAD-unitário; e a previsão de que o Executivo publicará as alterações no
Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, decorrentes da lei.
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Em decorrência da modificação de competências e da criação de novas secretarias,
são propostas também alterações de técnica legislativa nas leis de estrutura e de
vencimento básico de algumas carreiras tratadas no substitutivo.

O governador do Estado afirma na citada mensagem que “o substitutivo tem por
finalidade  o  aperfeiçoamento  da  estrutura  da  organização  administrativa  e  do
desenvolvimento do Estado, readequando as unidades administrativas e o número de
órgãos,  para  que  a  administração  pública  do  Poder  Executivo  possa  cumprir
plenamente  os  objetivos  e  competências  estabelecidos  pela  Constituição  da
República Federativa do Brasil e pela Constituição do Estado de Minas Gerais”.

Ressaltamos  que,  de  acordo com o  Ofício  GAB.  SEC.  Nº  012/2015,  o  impacto
financeiro anual do projeto, em sua forma original,  era de R$1.016.882,67. Com a
apresentação  do  substitutivo  pelo  governador,  foi  encaminhada  nova  análise  de
impacto financeiro-orçamentário. De acordo com Ofício GAB.SEC. nº 83/15, com as
mudanças  contidas  no  substitutivo,  o  impacto  gerado  pela  criação  e  extinção  de
cargos,  no  montante  de  R$585.527,60,  será compensado pela  extinção de DAIs-
unitários.

Da análise do Substitutivo nº 1 proposto, extrai-se que as medidas são adequadas
e pertinentes à garantia de maior eficiência e dinâmica para a administração pública
do Estado. Observamos que são extintos os cargos de diretor-presidente e diretor
vice-presidente  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  bem  como  altera-se  a
remuneração do chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais
em Brasília para R$9.000,00.

Dessa forma, promovemos adequações de técnica legislativa e incorporamos as
modificações propostas no Substitutivo nº 1, apresentado pelo governador do Estado,
no Substitutivo nº 2, ao final deste parecer apresentado.

Ressalvamos que, por solicitação do Poder Executivo, foi suprimida da proposta do
Substitutivo  nº  1  o  art.  78  e  a  Subsecretaria  de  Ouvidoria-Geral  na  estrutura  da
Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania e  os
dispositivos correlatos à sua criação, bem como foi mantida a Superintendência de
Gastronomia  na  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Turismo.  Modificamos  a
estrutura  da  Seapa  para  conter  as  Subsecretarias  de  Agronegócio  e  do
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Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  em  conformidade  com  as  suas  novas
competências, bem como a estrutura da Seplag para incluir  o Núcleo Central dos
Canais  de  Atendimento  Eletrônico  e  o  Núcleo  Central  de  Políticas  de
Telecomunicações. Alteramos a vinculação do Fundo Estadual do Idoso da Secretaria
de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  para  a  Sedpac,  em  razão  da
transferência  das  competências  relativas  ao  idoso  ocorrida  entre  as  pastas.
Acrescentamos  atribuições  fundamentais  para  a  implementação  da  Política  de
Direitos  Humanos  nas  competências  da  Sedpac.  Modificamos  a  Presidência  do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGPPP -, que estava a cargo do
governador e passa a ser exercida pelo Secretário de Planejamento e Gestão. Além
disso, incluímos no art. 33 do substitutivo os cargos de subcontrolador e de chefe da
Assessoria  Técnico-Legislativa,  que  serão  transformados  em  unidades  de  DAD-
unitário, bem como procedemos a outras alterações na estrutura orgânica e rol de
competências da Sedese, Seda e Sedru.

Acrescentamos,  também,  dispositivo  assegurando  a  designação,  até  31  de
dezembro  de  2015,  dos  servidores  da  educação  atingidos  pelo  julgamento  de
inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de
2007, nas vagas nas quais foram efetivados. Além disso, propomos outro dispositivo
estabelecendo  que  o  provimento  dos  aprovados  em  concurso  público  implica  a
dispensa de seu ocupante precário e que o Executivo elaborará calendário com a
previsão de nomeação dos servidores aprovados em concurso público. Tal medida
visa garantir a continuidade do serviço público de educação até que sejam adotadas
todas as providências necessárias para o cumprimento da decisão proferida na ADI nº
4876.

Outro dispositivo incluído refere-se àquele que dá nova redação ao art. 70 da Lei nº
7.109, de 13 de outubro de 1977, para deixar clara a possibilidade de remoção do
servidor que esteja em estágio probatório.

Foram apresentadas setenta emendas, sendo uma do deputado Paulo Guedes, que
recebeu o nº 1; quatro do deputado Gustavo Valadares, que receberam os nºs 2 a 4 e
28; sete do deputado Felipe Attiê, que receberam os nºs 5 a 11; quatro do deputado
Paulo Lamac, que receberam os nºs 12 a 15; duas do deputado Iran Barbosa, que
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receberam os nºs 16 e 17; uma do deputado Carlos Pimenta, que recebeu o nº 18;
uma do deputado Antonio Jorge, que recebeu o nº 25; seis do deputado Sargento
Rodrigues, que receberam os nºs 19 a 24; uma emenda do deputado Cabo Júlio, que
recebeu  o  nº  26;  duas  dos  deputados  Gustavo  Valadares  e  Duarte  Bechir,  que
receberam os nºs 29 e 34; duas do deputado Gustavo Corrêa, que receberam os nºs
30 e 36; uma dos deputados Sargento Rodrigues e Duarte Bechir, que recebeu o nº
35; oito dos deputados Gustavo Corrêa e Duarte Bechir, que receberam os nºs 31 e
37a  43;  uma do  deputado Arlen  Santiago,  que recebeu  o  nº  32;  vinte  e  seis  do
deputado Duarte Bechir, que receberam os nºs 27, 33, 44 a 67; três da deputada
Celise Laviola e dos deputados Cabo Júlio, Iran Barbosa, Vanderlei Miranda, Leonídio
Bouças, João Magalhães e João Alberto, que receberam os nºs 68 a 70.

Passamos à análise das citadas emendas.
Verificamos a ausência de pertinência temática em relação às Emendas de nºs 1,

19 a 21, 24, 35. As Emendas de nºs 28, 42 e 70 importam em aumento de despesa. O
Supremo Tribunal Federal - STF - vem decidindo reiteradamente que “as emendas
parlamentares  aos  projetos  de  lei  de  iniciativa  privativa  do  Poder  Executivo  e
Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e
não importem em aumento de despesas” (ADI 2583, Relator(a): Min. Cármen Lúcia,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  1º/8/2011).  Dessa  forma,  as  referidas  emendas  não
merecem acolhida.

As  Emendas  de  nºs  2  a  18,  22  e  23,  25  a  27,  29  a  34,  36  a  67  e  70,  por
contrariarem a estrutura  administrativa,  a sistemática remuneratória  dos cargos,  a
nomenclatura  e  a  composição  dos  órgãos,  o  critério  temporal  de  vigência  das
alterações e outras medidas estabelecidas no substitutivo, não merecem acolhida.

As Emendas de nº 68 e 69 propõem, respectivamente, a alteração da vinculação da
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - e
da Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS - da Seplag para Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e a supressão da alínea “c” do inciso II do art. 214
da Lei Delegada nº 180, de 2011. Tal conteúdo está sendo incorporado parcialmente
no Substitutivo nº 2.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.706/2015 na forma do Substitutivo

nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 70.
Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado pelo governador do Estado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  Delegada  n°  179,  de  1°  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a
organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do
Estado,  e a Lei  Delegada n° 180,  de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os incisos I, XIII, XV, XVIII e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1°

de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados
ao mesmo artigo os seguintes incisos XX a XXIII:

“Art. 5° - (…)
I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
a) Subsecretaria de Agronegócio;
b) Subsecretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável;
(...)
XIII - Secretaria de Estado de Governo:
a) Subsecretaria de Assuntos Municipais;
b) Subsecretaria de Comunicação Social;
c) Subsecretaria de Assuntos Parlamentares.
(...)
XV - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
a) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento;
b) Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental;
c)  Subsecretaria  de  Tecnologia  e  Modernização de Políticas  de  Atendimento  ao

Cidadão;
d) Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio;
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e) Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa;
(...)
XVIII - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
a) Subsecretaria de Infraestrutura;
b) Subsecretaria de Regulação de Transportes;
c) Subsecretaria de Projetos;
XIX - Secretaria de Estado de Turismo;
XX - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário:
a) Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária;
b) Subsecretaria de Agricultura Familiar;
XXI - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania:
a) Subsecretaria de Participação Social;
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;
c) Subsecretaria de Juventude;
d) Subsecretaria de Mulheres;
e) Subsecretaria de Igualdade Racial;
XXII - Secretaria de Estado de Esportes;
XXIII - Secretaria de Estado de Recursos Humanos:
a) Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos;
b) Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor.”.
Art. 2° - Os incisos VI e XIX do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo os seguintes
incisos XX a XXIII:

“Art. 6° - (…)
VI - Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;
(…)
XIX - Secretário de Estado de Turismo;
XX - Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário;
XXI - Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania;
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XXII - Secretário de Estado de Esportes;
XXIII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.”.
Art. 3º - O inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 11 - (…)
II - subordinado à Secretaria de Estado de Governo: Escritório de Representação

do Governo de Minas Gerais em Brasília;”.
Art. 4° - Os incisos V e XVI do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados,  ao  inciso  XII  do  mesmo
artigo, a seguinte alínea “e”, e ao caput, o seguinte inciso XVII:

“Art. 12 - (…)
V - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas Gerais: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
Idene;

(...)
XII - (...)
e) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;
(...)
XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de Turismo:  Companhia  Mineira  de  Promoções  -

Prominas;
XVII - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário: Fundação Rural Mineira

- Ruralminas.”.
Art.  5°  -  As  Assessorias  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação  das  secretarias  de

Estado,  dos  órgãos  autônomos,  das  fundações  e  das  autarquias,  subordinadas
tecnicamente à Subsecretaria  de  Gestão da Estratégia Governamental,  passam a
denominar-se Assessoria de Planejamento - Asplan.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no caput, fica substituída, no texto da
Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011, a expressão “Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação” pela expressão “Assessoria de Planejamento”.

Art. 6º - Os arts. 8º a 14 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 8º - As ações de coordenação do planejamento e da gestão do governo do
Estado  serão  exercidas  pelo  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  -
CPGE - e pela Câmara de Orçamento e Finanças -  COF -, previstos, nos termos
desta lei delegada, como instâncias consultivas e deliberativas das políticas públicas
de planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma integrada, com o objetivo
de garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a efetividade das
ações governamentais.

Art.  9º  -  O Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica  tem por  finalidade
coordenar  e  integrar  as  decisões  estratégicas  de  governo  e  deliberar  sobre  a
ampliação ou a redução das despesas na implementação das políticas públicas pelos
órgãos e entidades do Estado.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações do Colegiado de Planejamento
e Gestão Estratégica serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  O  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  tem  a  seguinte
composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;
II - Secretário de Estado de Governo;
III - Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;
IV - Secretário de Estado de Fazenda;
V - Controlador-Geral do Estado;
VI - Advogado-Geral do Estado;
VII - Secretário de Estado de Recursos Humanos.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  do  Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  será
exercida pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 10 - Para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 108, de 29 de maio
de 2001, o órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle das
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente pelo Estado, na qualidade de patrocinador de plano de previdência
complementar, é o Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.

Parágrafo  único  -  Compete  às  entidades  vinculadas  ao  Estado  encaminhar  à
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Secretaria de Estado de Fazenda, para avaliação prévia do Colegiado, com parecer
conclusivo  da  respectiva  diretoria,  as  alterações  nos  estatutos  das  entidades  de
previdência  complementar  patrocinadas  e  nos  regulamentos  dos  planos  de
benefícios, bem como em qualquer contrato ou convênio que implique obrigação de
natureza financeira.

Art. 11 - A Câmara de Coordenação de Empresas Estatais - CCEE -, no âmbito do
Colegiado  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica,  na  qualidade  de  instância  de
compartilhamento  de  gestão,  tem  como  objetivo  propor  diretrizes  e  estratégias
relacionadas à participação acionária do Estado nas empresas estatais.

§  1º  -  A composição  da  Câmara  de  Coordenação  de  Empresas  Estatais  e  as
matérias sujeitas à sua análise serão detalhadas em decreto.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda prestará suporte técnico e administrativo
à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais.

Art. 12 - Compete à Câmara de Coordenação de Empresas Estatais:
I -  opinar sobre propostas a serem submetidas ao Colegiado de Planejamento e

Gestão Estratégica;
II - orientar atuações conjuntas, tendo em vista a melhoria da gestão e a otimização

de gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo
Estado;

III - propor diretrizes e estratégias de atuação da Secretaria de Estado de Fazenda
no que se refere à participação acionária do Estado nas empresas estatais;

IV - cumprir as deliberações do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.
§ 1º - No exercício de suas competências, a Câmara de Coordenação de Empresas

Estatais  proporá  diretrizes  e  estratégias  relacionadas  à  participação  acionária  do
Estado nas empresas estatais, com vistas:

I - à observância dos interesses do Estado como acionista;
II  -  à  promoção  da eficiência  na  gestão  e  à  adoção  das  melhores  práticas  de

governança corporativa;
III - à expectativa de retorno do capital investido pelo Estado;
IV - à sistematização das informações consignadas nos relatórios da administração

e demonstrações contábeis e financeiras das empresas estatais.
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§ 2º - Sem prejuízo das diretrizes deliberadas pelo Colegiado de Planejamento e
Gestão Estratégica, a Câmara de Coordenação de Empresas Estatais fará constar
das  suas  orientações  e  manifestações,  se  constatados,  os  riscos  fiscais,  seus
impactos  orçamentários  e  financeiros  de  curto  e  médio  prazos  e  sugestões  de
tratamento.

Art. 13 - A Câmara de Orçamento e Finanças tem por objetivo apoiar o Governador
na  condução  da  política  orçamentário-financeira  estadual  e  deliberar  sobre  sua
execução.

§ 1º - As competências e o escopo das deliberações da Câmara de Orçamento e
Finanças serão estabelecidos em decreto.

§  2º  -  A  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  funcionará  sob  a  supervisão  da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda e tem a seguinte composição:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidirá;
II - Secretário de Estado de Fazenda;
III - Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão;
IV - Secretário de Estado Adjunto de Fazenda.
§  3º  -  Nos casos  de  impedimento  do  Secretário  de  Estado de Planejamento  e

Gestão,  a  presidência  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças  será  exercida  pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 14 - Poderão ser instituídos, no âmbito do Colegiado de Planejamento e Gestão
Estratégica  e  da  Câmara  de  Orçamento  e  Finanças,  outros  comitês  para  o
desenvolvimento de estudos e assessoramento técnico específicos.”.

Art. 7° - O art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
-, a que se refere o inciso I do art.  5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por
finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar
e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao
desenvolvimento  do  agronegócio,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do
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meio  rural,  à  gestão  de  qualidade,  ao  transporte,  ao  armazenamento,  à
comercialização  e  à  distribuição  de  produtos  e  à  política  agrária  do  Estado,
competindo-lhe:

I - formular, coordenar e implementar a política estadual de agricultura, pecuária e
abastecimento,  bem como coordenar e supervisionar sua execução nas entidades
que integram sua área de competência;

II  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento  sustentável  do  agronegócio  no  Estado,  bem  como coordenar  e
executar, direta, supletivamente ou em cooperação com outras instituições públicas
ou privadas, políticas de desenvolvimento sustentável para a produção de bens e
serviços relativos à agricultura, à pecuária, à silvicultura, à aquicultura, à apicultura, à
agroindustrialização, à energia de biomassa e correlatos;

III  -  formular,  coordenar,  implementar,  no âmbito da política agrícola estadual,  a
política  estadual  de  florestas  plantadas  com  finalidade  econômica,  de  espécies
nativas ou exóticas, excluídas as florestas vinculadas à reposição florestal, bem como
promover,  coordenar,  supervisionar,  disciplinar,  fomentar  e  executar,  direta,
supletivamente ou em cooperação com instituições públicas ou privadas,  projetos,
programas e ações que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de base
florestal;

IV -  formular  planos e programas em sua área de competência,  observando as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

V - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrícola do governo
federal;

VI - formular, coordenar e implementar políticas públicas voltadas para a promoção
da  gestão  integrada  do  sistema  de  abastecimento  e  comercialização,  visando  à
regularidade na produção, no abastecimento, na distribuição e na comercialização de
alimentos;

VII - promover, coordenar, supervisionar, regular e executar, direta, supletivamente
ou  em  articulação  com  outras  instituições  públicas  ou  privadas,  a  gestão
administrativa, financeira, contábil e operacional das unidades de Mercado Livre do
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Produtor  -  MLP  -  e  das  demais  áreas  pertencentes  ao  Estado,  localizadas  nas
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasaminas -, discriminadas na Lei nº
12.422, de 27 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 40.963, de 22 de março de
2000, bem como gerir as receitas diretamente por elas arrecadadas;

VIII  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica e ambiental das propriedades rurais, com foco na sustentabilidade e
na retribuição por serviços ambientais prestados, bem como formular, coordenar e
executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com  instituições  públicas  ou
privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a  adequação  dessas
propriedades;

IX - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal;

X - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou em
cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do setor
do agronegócio;

XI  -  promover  e  incentivar  estudos  socioeconômicos  e  ambientais,  pesquisas  e
experimentos com vistas ao desenvolvimento do agronegócio;

XII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural, em articulação com outros órgãos e entidades;

XIII - realizar análise de conjuntura econômica do agronegócio, bem como organizar
e manter atualizado um banco de dados do setor;

XIV - incentivar e fomentar a modernização do setor rural;
XV - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural;
XVI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do agronegócio;

XVII  -  realizar  o  zoneamento  agrícola  do  Estado,  no  que  diz  respeito  ao
agronegócio, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e
federal;
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XVIII - formular,  implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada,
com  foco  no  agronegócio,  como instrumento  de  planejamento  e  apoio  às  ações
governamentais para a dinamização e expansão da agricultura irrigada no Estado,
respeitadas  as  diretrizes  da  política  agrícola  estadual  e  do  Plano  Estadual  de
Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos, observadas
as vocações e peculiaridades regionais;

XIX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra  no
agronegócio, contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis,
observada a diretriz governamental;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - exercer atividades correlatas.
Parágrafo único - A execução da competência de que trata o inciso III deste artigo

dar-se-á de maneira articulada e compartilhada com os demais órgãos e entidades da
administração  pública  estadual,  em  especial  com  o  Sistema  Estadual  de  Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema.”.

Art. 8° - Os incisos VIII e IX do art. 75 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 75 - (...)
VIII - Subsecretaria de Agronegócio:
a) Superintendência de Política e Economia Agrícola;
b) Superintendência de Interlocução e Agroindústria;
IX - Subsecretaria do Desenvolvimento Rural Sustentável:
a) Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário;
b) Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental.”.
Art. 9° - A alínea “g” do inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 119 - (…)
III - (...)
g) Diretoria de Radiodifusão e Telecomunicações;”.
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Art. 10 - Ficam acrescentados ao  caput do art. 157 da Lei Delegada nº 180, de
2011, os seguintes incisos XVII e XVIII:

“Art. 157 - (…)
XVII  -  promover  a  discriminação  e  a  arrecadação  de  terras  devolutas  urbanas,

realizar a sua gestão e administrar as terras arrecadadas até que recebam destinação
específica;

XVIII  -  organizar,  implantar  e  coordenar  a  manutenção  do  cadastro  urbano  do
Estado,  bem  como identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária.”.

Art. 11 - O caput do art. 168 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -,
a que se refere o inciso IX do art.  5°  da Lei  Delegada n° 179, de 2011,  tem por
finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do
Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de
ações relativas à assistência social para o enfrentamento da pobreza, ao provimento
de condições para a superação da vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento
das políticas públicas de trabalho e emprego, competindo-lhe:”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao caput do art. 195 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o
seguinte inciso XVII, passando o inciso XVII a vigorar como XVIII:

“Art. 195 - (...)
XVII  -  coordenar  e  estruturar  os  Fóruns  Regionais  de  Governo,  observadas  as

determinações legais;”.
Art.  13  -  O art.  196  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento;
III - Assessoria de Comunicação Social;
IV - Assessoria Jurídica;
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V - Auditoria Setorial;
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Projetos;
b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;
c) Superintendência Central de Convênios e Parcerias;
d) Núcleo de Informações Municipais;
VII - Subsecretaria de Comunicação Social:
a) Assessoria de Gestão da Comunicação;
b) Núcleo de Auditoria Setorial;
c) Superintendência Central de Publicidade;
d) Superintendência Central de Imprensa;
e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;
VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
a) Superintendência de Apoio aos Fóruns Regionais de Governo;
b) Superintendência de Diálogo Social, Articulação e Mídias;
X - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares:
a) Superintendência de Acompanhamento e Controle Legislativo;
b) Superintendência de Articulação Legislativa.”.
Art. 14 - O caput do art. 211 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 211 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a que se

refere o inciso XV do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade
coordenar a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas visando ao
desenvolvimento  econômico,  social  e  institucional  do  Estado e  propor  e  executar
políticas  públicas de  orçamento,  recursos  logísticos  e  tecnologia  da  informação e
comunicação e modernização administrativa, bem como exercer a coordenação geral
das ações de governo e a gestão da estratégia governamental, competindo- lhe:”.

Art.  15  -  O art.  212  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a
seguinte redação:

“Art.  212  -  A Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  tem  a  seguinte
estrutura orgânica básica:
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I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídico-Administrativa;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Coordenação Especial de Planejamento e Gestão de Tecnologia da Informação;
VII - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento:
a) Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária;
b) Superintendência Central de Captação e Monitoramento de Recursos;
VIII - Subsecretaria de Coordenação da Ação Governamental:
a) Núcleo Central de Informações e Apoio às Políticas Estratégicas;
b) Núcleo Central de Modernização Institucional e Apoio ao Desenvolvimento de

Projetos;
c) Núcleo Central de Parcerias Governamentais;
IX - Subsecretaria de Tecnologia e Modernização de Políticas de Atendimento ao

Cidadão:
a) Núcleo Central dos Canais de Atendimento Eletrônico;
b) Núcleo Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado - UAI;
c) Núcleo Central de Modernização e Desenvolvimento de Políticas de Atendimento

ao Cidadão;
d) Núcleo Central de Políticas de Telecomunicações;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
XI - Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio:
a) Coordenadoria Jurídica;
b) Coordenadoria de Normatização;
c) Coordenadoria de Auditoria;
d) Superintendência de Tecnologia e Processos;
e) Superintendência de Compras;
f) Superintendência de Patrimônio;
g) Superintendência de Serviços;
h) Superintendência de Execução de Despesas;
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XII - Subsecretaria de Gestão da Cidade Administrativa:
a) Superintendência de Humanização do Ambiente Ocupacional;
b) Superintendência de Manutenção e Logística;
c) Superintendência de Suprimentos e Serviços.
§ 1° - As UAIs, até o limite de trinta unidades, subordinam-se ao Núcleo Central de

Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, e têm sede nos municípios definidos
em decreto.

§ 2º - As Assessorias de Planejamento ou unidades que possuem competências
correlatas,  integrantes  das  estruturas  orgânicas  das  secretarias  de  Estado,  dos
órgãos autônomos, das fundações e das autarquias são unidades de execução da
Subsecretaria  de  Coordenação  da  Ação  Governamental,  à  qual  se  subordinam
tecnicamente.”.

Art. 16 - Fica acrescentada ao inciso II do art. 214 da Lei Delegada nº 180, de 2011,
a seguinte alínea “c”, passando a alínea “c” a vigorar como “d”:

“Art. 214 - (…)
II - (...)
c) o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.
Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo XVIII da Lei Delegada nº 180, de 2011, a

seguinte Seção III, constituída pelos arts. 221-A e 221-B:
“CAPÍTULO XVIII

DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
(...)

Seção III
Do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais

Art.  221-A -  O Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de Minas Gerais  -
Detel-MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada n° 179,
de  2011,  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de
telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
competindo-lhe elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à repetição
e à retransmissão de sinais de televisão.

Art. 221-B - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:



1388
____________________________________________________________________________

I - Direção Superior: Diretor-Geral;
II - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Diretoria de Manutenção.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará apoio

logístico e operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.
Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 244 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XI:
“Art. 244 - (...)
XI - Subsecretaria de Projetos:
a) Superintendência de Projetos de Edificações;
b) Superintendência de Projetos de Infraestrutura.”.
Art. 19 - O Capítulo XXII da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a denominar-se:

“Da Secretaria de Estado de Turismo”.
Art. 20 - Os arts. 253 a 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, a que se refere o inciso XIX

do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar e
fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria
da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a
divulgação do potencial turístico do Estado, competindo-lhe:

I - propor e coordenar a política estadual de turismo, o Plano Mineiro de Turismo e
os demais  planos,  programas e  projetos  relacionados  ao apoio e ao incentivo  ao
turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
III  -  implementar  a  política  estadual  de  turismo,  em  articulação  com  órgãos  e

entidades das esferas de governo federal, estadual e municipal;
IV - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;
V -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira,  em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;
VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;
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VII  -  propor  normas  visando ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no
âmbito de sua atuação;

VIII - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura
turística;

IX  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  projetos  específicos  para  implantação de
receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o
turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou
áreas assemelhadas;

X - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo;
XI - exercer atividades correlatas.
Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo:
I - por subordinação administrativa: o Conselho Estadual do Turismo;
II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.
Art.  255 -  A Secretaria de Estado de Turismo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria de Planejamento;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Auditoria Setorial;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Superintendência de Políticas de Turismo;
VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.
Art.  256  -  A Secretaria  de  Estado  de  Turismo  é  o  órgão  gestor  do  Fundo  de

Assistência ao Turismo - Fastur.”.
Art. 21 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIII, constituído pelos arts. 256-A, 256-B, 256-C, 256-D e 256-E:
“CAPÍTULO XXIII

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Art. 256-A - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - Seda -, a que se

refere o inciso XX do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, em consonância com a
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política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  e  com  a  política  estadual  de
desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, tem por finalidade planejar,
promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar e avaliar as ações
setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento e ao desenvolvimento do espaço
rural  e  da  agricultura  familiar,  abrangendo  as  atividades  agrossilvipastoris,  ao
desenvolvimento sustentável do meio rural, à gestão de qualidade, ao transporte, ao
armazenamento, à comercialização e à distribuição de produtos e à política agrária e
fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

I  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, bem como coordenar e executar,
direta,  supletivamente  ou  em  cooperação  com  outras  instituições  públicas  ou
privadas, ações que propiciem o fortalecimento e o fomento das organizações e dos
empreendimentos rurais familiares para a produção de bens e serviços, observados
os princípios da segurança alimentar;

II  -  formular  planos  e  programas  em sua área  de  competência,  observadas  as
diretrizes  governamentais,  em  articulação  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

III - acompanhar e apoiar a efetivação, no Estado, da política agrária do governo
federal;

IV  -  definir,  observada  a  legislação  em  vigor,  diretrizes  para  a  adequação
socioeconômica  e  ambiental  das  propriedades  rurais  familiares,  com  foco  na
sustentabilidade  e  na  retribuição  por  serviços  ambientais  prestados,  bem  como
formular,  coordenar  e  executar,  direta,  supletivamente  ou  em  articulação  com
instituições  públicas  ou  privadas,  projetos,  programas  e  ações  voltados  para  a
adequação dessas propriedades;

V - definir, observada a legislação em vigor, diretrizes para o desenvolvimento de
atividades  regulatórias  e  exercer  a  fiscalização  no  cumprimento  de  normas  de
produção,  controle  de  qualidade  e classificação de produtos  de  origem vegetal  e
animal, nas propriedades rurais familiares;

VI - incentivar, promover, apoiar, acompanhar e avaliar, direta, supletivamente ou
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em cooperação com instituições públicas ou privadas, processos de certificação do
setor agrícola familiar;

VII - promover e coordenar ações relacionadas com a conservação do solo e da
água no espaço rural familiar, em articulação com outros órgãos e entidades;

VIII -  realizar análise de conjuntura econômica da agricultura familiar, bem como
organizar e manter atualizado um banco de dados do setor;

IX - incentivar e fomentar a modernização do setor rural familiar;
X - promover a socialização de conhecimentos técnicos no meio rural familiar;
XI  -  manter  intercâmbio  com  entidades  nacionais  e  internacionais,  públicas  e

privadas,  a  fim  de  obter  cooperação  técnica  e  financeira  objetivando  o
desenvolvimento sustentável do meio rural familiar;

XII - realizar o zoneamento agrícola do Estado, no que diz respeito à agricultura
familiar, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e federal;

XIII - formular, implementar e coordenar o Plano Diretor de Agricultura Irrigada, com
foco no espaço rural e na agricultura familiar, como instrumento de planejamento e
apoio  às  ações governamentais  para a  dinamização e a  expansão  da  agricultura
irrigada no Estado, respeitadas as diretrizes da política agrícola estadual e do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, assegurando o uso sustentável dos recursos hídricos,
observadas as vocações e peculiaridades regionais;

XIV - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra no meio
rural,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,
observada a diretriz governamental;

XV - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com
os da União, dos municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária
rural e da reforma agrária;

XVI - formular, coordenar e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento rural,
com ações dirigidas à agricultura familiar,  aos assentados da reforma agrária,  aos
pescadores,  aos  extrativistas,  às  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  às
agroindústrias familiares e às cooperativas rurais e urbanas;

XVII - promover o desenvolvimento rural, com foco na elevação da qualidade de
vida, na produção de alimentos de qualidade e na soberania alimentar e com base na
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compreensão do meio rural como um modo de vida para além da produção e dos
negócios;

XVIII  -  fortalecer  as  cadeias  produtivas  das  economias  de  base  familiar  e
cooperativa,  conjugando  melhoria  de  renda,  qualificação  tecnológica  e
sustentabilidade social e ambiental;

XIX - executar a política agrária do Estado, de acordo com o programa estadual de
reforma agrária;

XX - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou
privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à  consecução de  sua finalidade
institucional;

XXI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito
fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXII - desenvolver ou fomentar ações de apoio voltadas para a consolidação dos
projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;

XXIII - promover e incentivar estudos socioeconômicos e ambientais, pesquisas e
experimentos com vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar;

XXIV - exercer atividades correlatas.
Art.  256-B - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário tem a seguinte

estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria Jurídica;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária:
a) Superintendência de Ação Discriminatória e Arrecadação de Terras;
b) Superintendência de Crédito Fundiário e Regularização Fundiária Rural;
VIII - Subsecretaria de Agricultura Familiar:
a) Superintendência de Apoio à Produção Sustentável;
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b) Superintendência de Infraestrutura Rural;
c) Superintendência de Acesso a Mercados e Comercialização;
d) Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
Art.  256-C  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Agrário:
I - por subordinação administrativa, os seguintes órgãos colegiados:
a) Conselho Diretor Pró-Pequi;
b) Colegiado Gestor do PAA Familiar;
c) Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf-MG;
d) Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais - CEPCT-MG;
II - por vinculação: Fundação Rural Mineira - Ruralminas.

Seção I
Da Fundação Rural Mineira

Art. 256-D - A Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, a que se refere o inciso XVII
do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver,
dirigir, coordenar, fiscalizar e executar projetos de logística de infraestrutura rural e de
engenharia,  com vistas  ao  desenvolvimento  social  e  econômico do meio  rural  no
Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Agrário, competindo-lhe:

I  -  gerir  planos,  programas  e  projetos  de  infraestrutura  rural  e  de  engenharia
agrícola e hidroagrícola, abrangendo ainda:

a) a construção e a recuperação de estradas vicinais;
b) a recuperação de áreas degradadas;
c) o desassoreamento de cursos fluviais;
d) a construção e a recuperação de barramentos de água;
e) a implantação de poços artesianos;
f) a eletrificação e o saneamento do meio rural;
g) a construção e a implantação de tanques de piscicultura;
h) a operação e a manutenção de barragens de perenização;
i)  a  construção  e  a  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  ao

desenvolvimento do meio rural e de sua atividade agrícola;



1394
____________________________________________________________________________

II - incentivar e apoiar programas de desenvolvimento social e econômico do meio
rural, observada a orientação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;

III - executar serviços de motomecanização e de engenharia agrícola;
IV  -  manter  intercâmbio  com  instituição  pública  ou  privada,  nacional  ou

internacional, a fim de obter cooperação técnica, científica e financeira;
V - planejar, coordenar, fiscalizar e executar programas de desenvolvimento rural no

âmbito estadual, em articulação com outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
VI  -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e executar  projeto público  de  irrigação e

drenagem, no âmbito da administração pública estadual;
VII - propugnar pela preservação dos princípios da legislação ambiental;
VIII - administrar, diretamente ou por meio de terceiros, e fiscalizar o funcionamento

do sistema de irrigação do  complexo  do  Projeto  Jaíba,  segundo as diretrizes  da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário;

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar
sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas
provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,
bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à
especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;
XII - exercer atividades correlatas.
Art. 256-E - A Ruralminas tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Conselho Curador;
II - Direção Superior: Presidente;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Diretoria Técnica;
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g) Escritórios Regionais.
Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de sete unidades, terão sua

subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.
Art. 22 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXIV, constituído pelos arts. 256-F, 256-G, 256-H e 256-I:
“CAPÍTULO XXIV

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL
E CIDADANIA

Art.  256-F -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos, Participação Social  e
Cidadania - Sedpac -, a que se refere o inciso XXI do art. 5º da Lei Delegada nº 179,
de 2011, tem por finalidade planejar,  dirigir,  executar,  controlar  e avaliar  as ações
setoriais a cargo do Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da
população,  por  meio  de  ações  relativas  à  garantia  e  à  promoção  dos  direitos
humanos, competindo-lhe:

I - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de
atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,
executar,  de  forma  direta  ou  indireta,  as  ações  relativas  à  igualdade  racial,  à
diversidade sexual e aos direitos:

a) da criança e do adolescente;
b) do idoso;
c) da mulher;
d) da pessoa com deficiência;
g) de outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção

e proteção de direitos;
II -  promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na
Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja
signatário;

III  -  manter  atividades  de pesquisa  e  acompanhamento  de  cenários  de  direitos
humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;
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IV - promover ações que visem a estimular o desenvolvimento do associativismo e
do  voluntariado  jovem,  bem  como apoiar  a  relação  do  Estado  com  associações
juvenis e entidades equiparadas e segmentos da juventude;

V - fomentar a cultura do empreendedorismo jovem, em articulação com as demais
esferas de governo e com a sociedade civil;

VI - promover ações de capacitação e desenvolvimento do jovem, em perspectiva
individual e coletiva, que estimulem o surgimento de lideranças jovens em diversos
segmentos, como o político, o educacional, o artístico e o esportivo;

VII - promover, em articulação com órgãos e entidades com atividades correlatas, o
acesso de jovens a bens públicos, equipamentos esportivos, educacionais e culturais
e  a  atividades  que  favoreçam  o  desenvolvimento  e  a  utilização  de  aptidões
profissionais e sociais, a fim de contribuir para a construção da consciência e para a
prática cívica pelo jovem;

VIII - promover a realização de estudos, debates, conferências e pesquisas sobre a
realidade e a situação do jovem mineiro, a fim de contribuir para a elaboração de
propostas  de  políticas  públicas  que  visem  a  assegurar  e  ampliar  os  direitos  da
juventude;

IX - formular, coordenar e monitorar as políticas públicas de pesquisa, promoção,
garantia, proteção e restauração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do
exercício da cidadania e da participação social;

X - desenvolver ações intersetoriais e transversais de integração e articulação com
as  secretarias  de  Estado  e  com  organismos  governamentais,  primando  pela
indivisibilidade e pela interdependência dos direitos humanos;

XI - exercer atividades correlatas.
Art.  256-G - A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania possui a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Comunicação Social;
V - Assessoria de Planejamento;
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VI - Subsecretaria de Participação Social:
a) Superintendência de Prevenção e Mediação de Conflitos;
b) Superintendência de Informação e Monitoramento Digital;
VII - Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos:
a) Superintendência de Promoção de Direitos Humanos;
b)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;
c) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepca;
d) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;
e) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;
VIII - Subsecretaria de Juventude:
a) Superintendência de Intersetorialidade;
b) Superintendência de Articulação;
IX - Subsecretaria de Mulheres:
a)  Superintendência  de  Políticas  do  Trabalho  e  Autonomia  Econômica  e  de

Articulação Institucional;
b) Superintendência de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres;
X - Subsecretaria de Igualdade Racial:
a) Superintendência de Políticas Afirmativas e Articulação Institucional;
b) Superintendência das Comunidades Tradicionais;
XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
Art. 256-H - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania, por subordinação administrativa:
I - o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;
II - o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;
III - o Conselho Estadual da Mulher - CEM;
IV - o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca;
V - o Conselho Estadual de Direitos Difusos - Cedif;
VI - o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;
VII - o Conselho Estadual do Idoso - CEI;
VIII - o Conselho Estadual da Juventude;
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IX  -  o  Comitê  Gestor  Estadual  para  a  Criança  e  o  Adolescente  do  Semiárido
Mineiro;

X - a Comissão da Verdade em Minas Gerais.
Art.  256-I  -  A Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania participa da gestão dos fundos a seguir mencionados como órgão gestor e
integrante do grupo coordenador:

I - Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif;
II - Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;
III - Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.”.
Art. 23 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXV, constituído pelos arts. 256-J, 256-K e 256-L:
“CAPÍTULO XXV

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
Art. 256-J - A Secretaria de Estado de Esportes - Seesp -, a que se refere o inciso

XXII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, dirigir,
executar, controlar e avaliar as atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao
desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,
competindo-lhe:

I - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as
ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

II - articular-se com o governo federal, os governos municipais, os órgãos estaduais,
o terceiro setor e o setor privado, objetivando a promoção da intersetorialidade das
ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da prática esportiva e do
lazer;

III - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que
visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

IV -  garantir  o  acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos
territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios
legais, incluído o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados
para a aferição da eficiência de sua atuação;

V - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes



1399
____________________________________________________________________________

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os
objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

VI - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados a
atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados
para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

VII  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória
esportiva no Estado;

VIII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, estimulando sua criação
em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos setoriais, a
fim  de  ampliar  a  cooperação  mútua  e  estabelecer  estratégias  comuns  de
implementação de políticas públicas;

X - exercer atividades correlatas.
Art. 256-K - A Secretaria de Estado de Esportes tem a seguinte estrutura orgânica

básica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Auditoria Setorial;
IV - Assessoria Jurídica;
V - Assessoria de Planejamento;
VI - Superintendência de Programas Esportivos;
VII - Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;
VIII - Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
X - Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos.
Art. 256-L - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Esportes, por

subordinação administrativa, o Conselho Estadual de Desportos.”.
Art. 24 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte Capítulo

XXVI, constituído pelos arts. 256-M, 256-N, 256-O, 256-P e 256-Q:
“CAPÍTULO XXVI

DA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS
Art. 256-M - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos - Serh -, a que se refere
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o inciso XXIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade coordenar
a formulação, a execução, a avaliação, a orientação técnica e o controle, assim como
a execução de atividades,  em nível  central,  de  políticas  públicas  voltadas  para a
gestão  de  recursos  humanos  de  órgãos  e  entidades  da  administração  direta,
autárquica e fundacional, competindo-lhe:

I - estabelecer normas, ações e políticas de recursos humanos direcionadas para o
recrutamento e a seleção, o treinamento e o desenvolvimento, a qualidade de vida no
trabalho, a valorização do servidor público e o monitoramento de ações de recursos
humanos,  assim  como  orientar,  coordenar,  acompanhar  e  supervisionar  sua
implementação;

II  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de perícia médica, bem como gerir a política de
saúde ocupacional no âmbito do Poder Executivo;

III  -  promover  a  orientação  normativa,  a  supervisão  técnica,  a  fiscalização,  a
execução e o controle das atividades de administração e pagamento de pessoal da
administração pública do Poder Executivo;

IV - executar serviços de recursos humanos, buscando garantir a correta evolução
da  vida  funcional  e  do  pagamento  do  servidor  público  da  administração  direta,
autárquica e fundacional;

V  -  formular,  propor,  planejar  e  coordenar  a  ação  governamental  de  recursos
humanos,  mediante  a  elaboração,  o  acompanhamento  e  o  controle  de  planos,
programas e projetos globais e regionais e a proposição de diretrizes para o bom
funcionamento  das  unidades  setoriais  de  recursos  humanos,  colaborando  para  a
execução do planejamento estratégico do governo, por meio do fomento de ações de
gestão de pessoas;

VI -  coordenar, supervisionar e executar as atividades correlatas à prestação de
serviços de recursos humanos nas regionais de atendimento ao servidor público do
Poder Executivo do Estado;

VII  -  conduzir  o  processo de negociação entre  o governo e  representantes dos
servidores públicos civis e militares, subsidiando as decisões governamentais;

VIII - propor, executar e acompanhar a implementação de procedimentos e rotinas
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de  recursos  humanos,  instituindo  processos  organizacionais  sustentáveis  que
busquem a simplificação da relação do Estado com os servidores;

IX - coordenar as atividades de natureza técnica para subsidiar análises referentes
aos processos de gestão de pessoas, assim como elaborar estudos técnicos para
fornecer à AGE subsídios e elementos que possibilitem a representação do Estado
em juízo, bem como apoiar as instâncias recursais de recursos humanos, emitindo
pareceres, nos casos de recursos hierárquicos dos processos de gestão de pessoas;

X - exercer atividades correlatas.
Art. 256-N - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos tem a seguinte estrutura

orgânica básica:
I - Gabinete;
II - Auditoria Setorial;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Assessoria de Planejamento;
V - Assessoria de Comunicação Social;
VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
VII - Subsecretaria de Gestão da Folha de Pagamento e dos Serviços de Recursos

Humanos:
a) Superintendência Central de Administração de Pessoal;
b) Superintendência Central de Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal;
c) Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos;
VIII - Subsecretaria de Política de Gestão de Pessoas e Saúde do Servidor:
a) Assessoria de Relações Sindicais;
b) Superintendência Central de Política de Gestão de Pessoas;
c) Superintendência Central de Saúde do Servidor.
§ 1º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite de

seis unidades, e as Regionais de Serviços Locais de Recursos Humanos, até o limite
de setenta e três unidades, subordinam-se, no que tange aos assuntos técnicos de
saúde ocupacional, à Superintendência Central de Saúde do Servidor.

§ 2º - As Macrorregionais de Serviços Locais de Recursos Humanos e as Regionais
de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  subordinam-se  administrativamente  à



1402
____________________________________________________________________________

Coordenadoria Central dos Serviços Locais de Recursos Humanos.
§  3º  -  O  cronograma  de  implantação,  as  competências  e  a  jurisdição  das

Macrorregionais  e  Regionais  de  Serviços  Locais  de  Recursos  Humanos  serão
estabelecidos em decreto.

Art. 256-O - Integra a área de competência da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos, por vinculação, a Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. - MGS.

Art. 256-P - O cronograma de migração dos órgãos e das entidades para o modelo
de atendimento regionalizado de prestação de serviços de recursos humanos será
estabelecido em decreto.

Art.  256-Q  -  A Secretaria  de  Estado  de  Recursos  Humanos  integra  o  Grupo
Coordenador do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip.”.

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sucederá a Intendência
da Cidade Administrativa nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos
e obrigações.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Planejamento
e  Gestão  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais  e  a  execução  dos  contratos,  dos
convênios,  dos  acordos  e  de  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela
Intendência da Cidade Administrativa até a data da publicação desta lei, procedendo-
se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
apostilamento.

Art.  26  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Agrário - Seda - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, dos
convênios, dos acordos e de outras modalidades de ajustes relativos especificamente
à temática de agricultura familiar e regularização fundiária celebrados pela Secretaria
de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seda o monitoramento e o acompanhamento da
execução e da prestação de contas dos contratos, dos convênios, dos acordos e de
outras modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art.  27  -  Ficam transferidos para a  Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,
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Participação Social e Cidadania - Sedpac - os arquivos, as cargas patrimoniais e a
execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes
relativos especificamente à garantia e à promoção dos direitos humanos, celebrados
pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,  e à temática da
juventude,  celebrados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  até  a  data  da
publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às
ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Sedpac o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 28 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos -
Serh - os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes relativos especificamente às temáticas de
recursos humanos e de saúde ocupacional celebrados pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando
necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Serh o monitoramento e o acompanhamento da
execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 29 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Esportes - Seesp - os
arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a execução dos contratos, dos convênios,  dos
acordos e de outras modalidades de ajustes relativos especificamente às ações de
esporte e lazer e de administração de estádios próprios ou de terceiros celebrados
pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes até a data da publicação desta lei,
procedendo-se, quando necessário, às adequações, às ratificações, às renovações
ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à Seesp o monitoramento e o acompanhamento da
execução e da prestação de contas dos contratos, dos convênios, dos acordos e de
outras modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 30 - O art. 5º-A da Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  5º-A  -  Fica  criada  a  Conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  Pró-Pequi,
administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e destinada à
arrecadação dos recursos previstos no inciso I do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.883, de
2 de outubro de 1992, que serão integralmente utilizados nas ações previstas no art.
2º desta lei, conforme dispuser o regulamento.”.

Art.  31  -  Ficam transformados em 709,06 (setecentos e nove vírgula zero  seis)
unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007, os seguintes cargos:

I - o cargo de Intendente da Cidade Administrativa, a que se refere o § 2° do art. 13
da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - o cargo de Gestor de que trata o § 4° do art. 6° da Lei Delegada nº 179, de 2011;
III - os cargos de Coordenador de Núcleo do Escritório de Prioridades Estratégicas,

de que trata o art. 4º da Lei Delegada n° 181, de 20 de janeiro de 2011;
IV - os cargos de Subsecretário, a que se refere o § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº

179, de 2011;
V - os cargos de Subcontrolador, a que refere o art. 44 da Lei Delegada nº 182, de

2011;
VI - o cargo de Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, a que se refere o art. 29

da Lei Delegada nº 182, de 2011.
Art. 32 - Ficam extintos os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Diretor- Presidente

do Escritório de Prioridades Estratégicas, de que trata o art. 13 da Lei Delegada nº
179, de 2011.

Art. 33 - O cargo de Chefe de Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, de que trata o art. 6º da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003, passa a ter a remuneração de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 34 - O cargo de Subchefe do Escritório de Representação do Governo de Minas
Gerais em Brasília, criado pelo art. 47 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de
2011, passa a ter a remuneração de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Art. 35 - O § 2º do art. 19 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 - (...)
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§ 2º - O CGP será presidido pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e
terá em sua composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do Estado e os
Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, de Transportes
e  Obras  Públicas,  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e,  como membro eventual,  o  titular  da
secretaria diretamente relacionada com o serviço ou a atividade objeto de parceria
público-privada.”.

Art. 36 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos do grupo a que se refere o caput do art. 1º são graduados em
doze níveis,  correspondendo a cada nível  um valor em DAD-unitário e o valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 37 - O caput do § 1º e o inciso III do § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 8°:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  doze  níveis  DAD,  nos  termos  do  art.  2º,

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III  -  para  os  cargos  de  níveis  8  a  12,  preferencialmente  nível  superior  de

escolaridade.
(...)
§ 8° - Os Subsecretários ocuparão cargos DAD 12.”.
Art. 38 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em dez níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.
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Art. 39 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e, por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 10.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
10 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos
da administração direta do Poder Executivo.".

Art. 40 - Os arts. 28 e 30 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  28 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário-Geral,  Chefe do
Gabinete Militar do Governador, Advogado-Geral do Estado, Comandante-Geral da
Polícia Militar,  Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,  Chefe da Polícia
Civil, Controlador-Geral do Estado e Ouvidor-Geral do Estado têm as prerrogativas,
as vantagens e o mesmo padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado.

(...)
Art.  30  -  Os  cargos  de  Secretário-Geral  Adjunto,  Controlador-Geral  Adjunto  do

Estado,  Ouvidor-Geral  Adjunto  do  Estado,  Ouvidor,  Advogado-Geral  Adjunto  do
Estado, Chefe Adjunto da Polícia Civil,  Chefe do Estado Maior da Polícia Militar e
Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar têm as vantagens e o mesmo
padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto.”.

Art. 41 - O caput do art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Os cargos a que se refere o  caput do art.  1º são graduados em trinta
níveis,  correspondendo  a  cada  nível  um  valor  em  DAI-unitário  e  o  valor  do
vencimento específico, nos termos do Anexo I desta lei delegada.”.

Art. 42 - O  caput do § 1º, o inciso III do § 3º, e os §§ 5º e 7º do art. 3º da Lei
Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)
§  1º  -  A graduação  dos  cargos  nos  trinta  níveis  DAI,  nos  termos  do  art.  2º,



1407
____________________________________________________________________________

obedecerá ao grau de complexidade de suas atribuições, observados os seguintes
indicadores:

(...)
§ 3º - (...)
III - para os cargos de níveis 25 a 30, nível superior de escolaridade.
(...)
§ 5º - Os cargos de níveis 1 e 2 terão jornada de trabalho de trinta horas semanais,

e os de níveis 3 a 30, jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
(...)
§ 7º - Nas entidades para as quais a lei preveja jornada de trinta e quarenta horas

semanais, poderá haver redução da jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de
níveis 3 a 30, em caráter excepcional, para trinta horas semanais, condicionada ao
interesse  da  administração  da  entidade  de  lotação,  mediante  pagamento  de
vencimento proporcional a essa jornada.”.

Art. 43 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 8º - (...)
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em nove níveis, em razão

da complexidade das atribuições e considerados os indicadores a que se referem os
incisos I e II do § 1º do art. 3º desta lei delegada.”.

Art. 44 - Os §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º - (...)
§ 4º - Serão exercidas, preferencialmente, por servidores que tenham completado o

nível médio de escolaridade as funções gratificadas de níveis 1 e 2, e por servidores
graduados em nível superior de escolaridade, as de níveis 3 a 9.

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a
9  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das
entidades da administração indireta do Poder Executivo.".

Art. 45 - Ficam extintas 64,91 (sessenta e quatro vírgula noventa e um) unidades de
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DAI-unitário,  de  que  trata  o  art.  2°  da  Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,  em
compensação à criação de cargos prevista nesta lei.

Parágrafo único - Os cargos correspondentes ao quantitativo extinto nos termos do
caput deste artigo serão identificados em decreto.

Art. 46 - Ficam transformadas:
I - em 1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula zero três) unidades de DAD-unitário

1.137,03 (mil cento e trinta e sete vírgula zero três) unidades de EP-unitário, previstas
no Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011;

II  -  em 279,89 (duzentos e  setenta e nove vírgula oitenta e nove)  unidades de
GTED-unitário  106,02  (cento  e  seis  vírgula  zero  duas)  unidades  de  EP-unitário,
previstas no Anexo VII da Lei Delegada nº 182, de 2011.

Parágrafo  único  -  O  quantitativo  transformado  nos  termos  deste  artigo  será
destinado  à  Secretaria  de  Estado  e  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  será
identificado em decreto.

Art. 47 - Ficam transformados em 800 (oitocentas) unidades de FGD-unitário 200
(duzentas) unidades de DAD-unitário, de que trata o art. 2° da Lei Delegada nº 174,
de 2007.

Art. 48 - Ficam transformadas em 400 (quatrocentas) unidades de GTED-unitário
151,52 (cento e cinquenta e uma vírgula cinquenta e duas) unidades de DAD-unitário,
de que trata o art. 2° da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam transformados em 123,48 (cento e vinte e três vírgula quarenta e
oito) unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos
de  provimento  em  comissão  de  Analista  de  Patrimônio  Cultural  I  -  APC-I  -  e  de
Analista de Patrimônio Cultural II - APC-II --, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336,
de 2 de agosto de 2012.

Art. 50 - Ficam transformados em 353,03 (trezentos e cinquenta e três vírgula três)
unidades de DAD-unitário o valor correspondente ao quantitativo total de cargos de
provimento em comissão de Analista de Pesquisa e Ensino I - APE-I - e de Analista de
Pesquisa e Ensino II - APE-II -, de que trata o art. 27 da Lei Delegada n° 182, de
2011.

Art. 51 - Os quantitativos transformados nos termos dos art. 46 a 49 desta lei serão
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identificados e terão sua destinação estabelecida em decreto.
Art. 52 - Os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações

temporárias estratégicas necessários à criação das secretarias previstas nos incisos
XIX a XXIII do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, serão remanejados de outros
órgãos da administração direta do Poder Executivo por meio de decreto, nos termos
do art. 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - O Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo I desta lei.

Art. 54 - O item II.1 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na
forma do Anexo II desta lei.

Art. 55 - O Anexo III da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo III desta lei.

Art. 56 - O Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo IV desta lei.

Art. 57 - O Anexo II da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo V desta lei.

Art. 58 - O Anexo III da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do
Anexo VI desta lei.

Art. 59 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, na Secretaria de Estado de
Esportes - Seesp -, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
-  Seapa  -,  na  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  -  Seda  -,  na
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - Sedpac
-,  na Fundação de Educação para o  Trabalho  de Minas Gerais  -  Utramig  -  e  na
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência
RMBH -, cargos das carreiras de:”.
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Art. 60 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.

Art. 61 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Sedese,  Sedru,  Sede,  Seapa,  Utramig,  Agência  RMBH,  Setur,  Seesp,  Seda  e
Sedpac”.

Art. 62 - O título do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “Quantitativo
dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e das
Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - Sedese, Sedru, Sede, Seapa, Utramig, Setur, Seesp, Seda e
Sedpac”.

Art. 63 - O caput do inciso I e o caput do inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos - SRH -, na Controladoria-Geral do Estado - CGE -, na
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,  na Secretaria de Estado de Governo -
Segov  -,  na  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -
ERMG-BR  -,  na  Advocacia-Geral  do  Estado  -  AGE  -  e  no  Gabinete  Militar  do
Governador, cargos das carreiras de:

(...)
II - na Seplag, na SRH, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais, no ERMG-BR, na AGE, no Gabinete Militar do Governador
e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais - OGE -, cargos das carreiras de:”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1 -
Seplag, SRH, SEF, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 65 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2 -
Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.
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Art. 66 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.1
-  Seplag,  SRH, Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  Gabinete  Militar  do  Governador  e
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 67 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser: “II.2
- Seplag, SRH, Segov, CGE, AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador
e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 68 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  SEF,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 69 - O título do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser:
“III.1  -  Seplag,  SRH,  AGE,  Segov,  AUGE,  ERMG-BR  e  Gabinete  Militar  do
Governador”.

Art. 70 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro
de 2005, passa a ser: “TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  -
SEDESE  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TURISMO  -  SETUR  -,  DA
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ESPORTES  -  SEESP  -,  DA SECRETARIA  DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA URBANA E  GESTÃO
METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  AGRÁRIO  -  SEDA -,  DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  DIREITOS  HUMANOS,  PARTICIPAÇÃO  SOCIAL  E  CIDADANIA  -
SEDPAC  -,  DA FUNDAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO  PARA O  TRABALHO  DE  MINAS
GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA  AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE  BELO HORIZONTE  -  AGÊNCIA RMBH  -  E  DA AGÊNCIA
REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 71 - O título do item X.1 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.1 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE
ESTADO  DE  PLANEJAMENTO  E  GESTÃO  -  SEPLAG  -,  DA SECRETARIA DE
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ESTADO DE RECURSOS HUMANOS - SRH -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA - SEF -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV -, DA
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - AUGE -, DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO -
AGE -, DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE
MINAS  GERAIS  EM  BRASÍLIA  -  ERMG-BR  -,  DO  GABINETE  MILITAR  DO
GOVERNADOR E DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS”.

Art. 72 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:
“X.2.  Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras  da Seplag,  SRH, Segov,  CGE,
AGE, OGE, ERMG-BR, Gabinete Militar do Governador e Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art.  73  -  A  administração  pública  adotará  providências  que  assegurem  a
continuidade do serviço público de educação, quando ultimadas as providências de
cumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4876.

§ 1° - A Secretaria de Estado de Educação editará resolução que mantenha como
designados os servidores atingidos pelo julgamento de inconstitucionalidade do art. 7°
da Lei Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, nas vagas nas quais foram
efetivados.

§ 2° - As designações ocorridas nos termos do § 1° deste artigo vigorarão até 31 de
dezembro de 2015.

Art.  74  -  O provimento,  por  concurso,  de vaga ocupada por  servidor  designado
implicará a dispensa de seu ocupante precário.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  elaborarão  calendário  com  a  previsão  de  nomeação  dos
servidores aprovados em concurso público.

Art. 75 - Fica acrescentado ao art. 70 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, o
seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte
redação:

“Art. 70 - (…)
§ 1º - A remoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe da existência

de vaga.
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§ 2º - A conclusão do estágio probatório não é exigência para a remoção de que
trata este artigo.”.

Art. 76 - Em decorrência das transformações e remanejamentos de que trata esta
lei,  o  Poder  Executivo  publicará,  no  prazo de noventa  dias  contados  da data  de
publicação desta lei, as alterações correspondentes no Anexo IV da Lei Delegada nº
174, de 2007.

Art. 77 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 565, de 29 de maio de 1950;
II - a Lei nº 9.958, de 25 de outubro de 1989;
III - o art. 29 e os itens IV.2.21-A e IV.2.13.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007;
IV - da Lei Delegada nº 179, de 2011:
a) a alínea “b” do inciso IX do art. 5º;
b) os §§ 3º, 4º e 5º do art. 6º;
c) o inciso II e o § 2º do art. 10;
d) a alínea “d” do inciso I do art. 11;
e) a alínea “c” do inciso I e a alínea “f” do inciso IV do art. 12;
f) o art. 13;
V - da Lei Delegada nº 180, de 2011:
a) o inciso VIII do art. 5º;
b) os arts. 16, 17, 57, 58, 81, 82, 165 e 166;
c) a alínea “a” do inciso I e a alínea “d” do inciso II do art. 29;
d) as alíneas “b” do inciso I e “c” do inciso II do art. 76;
e) os incisos VI, VII e VIII do art. 168;
f) o inciso VIII do art. 169;
g) as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “k” do inciso I do art. 170;
h) as alíneas “b” e “c” do inciso I e as alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 171;
i) as alíneas “b” e “c” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 197;
j) os incisos VII, VIII e IX do art. 211;
k) o inciso I e o item 2 da alínea “c” do inciso II do art. 214;
l) o inciso XX do art. 215;
VI - a Lei Delegada nº 181, de 2011;
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VII - o art. 27 da Lei Delegada n° 182, de 2011;
VIII - o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2012.
Art. 78 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem o caput do art. 1º e o caput do art. 2º, o § 6º do 3º e o inciso III do §

1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
* -  A espécie,  o nível,  o  valor  e o  DAD-unitário  dos Cargos de Provimento  em

Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder
Executivo foram publicados no Diário do Legislativo, de 17.3.2015.

ANEXO II
(a que se refere o art. 53 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o inciso III do § 1° do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)
II.1.TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
(a que se refere o art. 8° da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

* - A tabela de níveis e valores das funções gratificadas da Administração Direta do
Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.3.2015.

ANEXO III
(a que se refere o art. 54 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 14, o parágrafo único do art. 15 e o inciso III do § 1º do art. 16

da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)
TABELA DE NÍVEIS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA ESTRATÉGICA

- GTE
* - A tabela de níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.3.2015.
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 55 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO I
(a que se referem o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº 175, de 26

de janeiro de 2007)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO
PODER EXECUTIVO

* - O quadro com os Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi
publicado no Diário do Legislativo, de 17.3.2015.

ANEXO V
(a que se refere o art. 56 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO

*  -  A  tabela  de  níveis  e  valores  das  Funções  Gratificadas  da  Administração
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo,
de 17.3.2015.

ANEXO VI
(a que se refere o art. 57 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO III
(a que se referem o art. 12 e o § 1º do art. 13 da Lei Delegada nº 175, 

de 26 de janeiro de 2007)
TABELA DE NÍVEIS E VALORES DA GRATIFICAÇÃO 

TEMPORÁRIA ESTRATÉGICA - GTE
* - A tabela de  níveis e valores da Gratificação Temporária Estratégica - GTE foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.3.2015.
* - Republicado em virtude da não publicação do Substitutivo nº 2, que integra o

parecer, na edição de 12/3/2015.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/2/2015
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo Portela e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Resolução nº 1/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses). Cumprida
a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Gilberto Abramo, presidente - Léo Portela - Dilzon Melo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 26/2/2015

Às 9h43min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Douglas  Melo,
Dalmo Ribeiro Silva e Ivair Nogueira, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Douglas Melo, 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.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
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Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 56/2015. 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  269/2015,  dos
deputados Dalmo Ribeiro Silva, Douglas Melo e Ivair Nogueira, em que solicitam que
a comissão participe de audiência a ser marcada entre o Executivo Estadual e os
Ministros do Supremo Tribunal Federal com a finalidade de discutir  os efeitos dos
Embargos  de  Declaração  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  4.876,  que
declara inconstitucional a Lei Complementar nº 100/2007. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Paulo Lamac, presidente - Bosco - Wander Borges - Cristiano Silveira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/2/2015

Às  10h18min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,
Bosco, Glaycon Franco e Tony Carlos, membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Gil  Pereira,  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,  bem como fixar o dia e a hora das reuniões ordinárias.  A seguir,
registra-se a candidatura dos deputados Gil  Pereira para presidente e Bosco para
vice-presidente. Submetida à votação pelo processo nominal, ambos são eleitos, por
unanimidade, para os respectivos cargos. O presidente ad hoc proclama o resultado
da eleição, declara empossado como vice-presidente o deputado Bosco e passa-lhe a
direção dos  trabalhos.  O deputado  Bosco declara  empossado como presidente  o
deputado Gil Pereira e retorna-lhe a direção dos trabalhos. A presidência determina
que  as  reuniões  ordinárias  da  comissão  serão  às  quartas-feiras,  às  10  horas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a primeira reunião ordinária em 4/3/2015,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Gil Pereira, presidente - Bosco - Glaycon Franco - Dilzon Melo.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 2/2015, EM 4/3/2015

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do
Sinttrocel, Bonifácio Mourão, Arnaldo Silva (substituindo o deputado Deiró Marra, por
indicação da  liderança  do  BMM)  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  deputado Inácio
Franco, por indicação da liderança do BCMG), 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.  A presidência  informa que a  reunião se destina  a  eleger  o
presidente e o vice-presidente. A seguir, comunica o registro das candidaturas dos
deputados  Celinho  do  Sinttrocel  para  presidente  e  Bonifácio  Mourão  para  vice-
presidente. Submetidas as candidaturas a votação pelo processo nominal, cada uma
por sua vez, ambos são eleitos por unanimidade. O presidente  ad hoc proclama o
resultado da eleição,  declara empossado como presidente o deputado Celinho do
Sinttrocel, a quem passa a direção dos trabalhos. O presidente agradece a confiança
nele depositada e declara empossado como vice-presidente o  deputado Bonifácio
Mourão.  Ato contínuo, o presidente avoca a si  a  relatoria  da matéria.  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a reunião extraordinária em 11/3/2015, às 14h15min, com
a finalidade de proceder à arguição pública do indicado, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Inácio Franco - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. ROBERTO DO NASCIMENTO
RODRIGUES PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO,

EM 11/3/2015
Às  11h6min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Isauro  Calais,

Anselmo  José  Domingos,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Durval  Ângelo  (substituindo  o
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deputado Paulo Lamac, por indicação das lideranças do PT, do PMDB, do PC do B,
do PR, do PRB e do PROS), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Isauro Calais, 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
proceder à arguição pública do Sr. Roberto do Nascimento Rodrigues, indicado ao
cargo de presidente da Fundação João Pinheiro, a apreciar a matéria constante na
pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir o indicado e para proceder à sua arguição
pública, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos
ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, em turno único, da Indicação nº 3/2015 (relator: deputado Anselmo José
Domingos). Cumprida a finalidade da reunião e da comissão, a presidência agradece
a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Isauro Calais, presidente - Anselmo José Domingos - Dalmo Ribeiro Silva - Durval

Ângelo.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos  Pimenta  e  Doutor  Jean  Freire,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Bonifácio  Mourão  e  Antônio  Jorge.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é considerada aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail do
Sr. Paulo César Marques, recebido através do Fale com a Assembleia, informando
que a Gerência Regional de Saúde de Manhumirim está em vias de ser transferida
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para a cidade de Manhuaçu e pede a intervenção desta Casa junto ao governador do
Estado  para  que  a  gerência  se  mantenha  em  Manhumirim;  carta  do  Sr.  Ivanilto
Oliveira Souza e da Sra. Sueide Gomes da Silva, solicitando ajuda dos parlamentares
para conseguir cirurgia de transplante de intestino urgente para o menor P. G. O., filho
do  casal.  Comunica  também  que  a  visita  da  comissão  à  Santa  Casa  de  Belo
Horizonte  foi  tema  de  reportagem  do  jornal  “Santa  Casa  Notícias”,  edição  de
dezembro  de  2014,  para  averiguar  o  risco  de  fechamento  da  Maternidade  Hilda
Brandão pelo não pagamento de acordos financeiros por parte dos governos. 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  365/2015,  do  deputado Ricardo  Faria,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  municipal  de  Saúde de Belo  Horizonte  pedido  de  informações  sobre  a
inobservância da Lei Federal nº 12.994, de 2014, que institui piso salarial profissional
nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e
dos agentes de combate às endemias;

nº 366/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Conselheiro  Lafaiete  para  debater,  em  audiência  pública,  a
suspensão das obras de construção do hospital regional naquele município;

nº 367/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os recursos financeiros
despendidos pelo Estado, nos últimos 10 anos, em decorrência de ações judiciais
interpostas por terceiros referentes a demandas objetivando atendimento na área da
saúde;

nº 368/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
Conselho Estadual de Saúde para colher informações e demandas do órgão sobre a
saúde pública no Estado;

nº 369/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para ouvir a apresentação de sugestões para o desenvolvimento da
saúde  pública  no  Estado  dos  Conselhos  Regionais  de  Farmácia,  Enfermagem,
Medicina Veterinária, Odontologia e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas
Gerais;



1422
____________________________________________________________________________

nº 370/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita que os representantes do
Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica, do Sindicato dos Médicos e
da Associação dos Hospitais  de Minas Gerais  que comparecerem às reuniões da
Comissão de Saúde possam ser ouvidos acerca dos assuntos em debate, durante o
biênio 2015-2016, como convidados permanentes;

nº 371/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  criação  e  implantação  de  regiões  de  saúde
interestaduais próximas às áreas fronteiriças do Estado de Minas Gerais;

nº 372/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação da saúde dos servidores do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, tendo como convidado o
Sr. Hugo Vocurca Teixeira, presidente do órgão;

nº 374/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação da saúde dos servidores do Instituto
de Previdência  dos Servidores Militares  do  Estado de Minas  Gerais,  tendo como
convidado o diretor-geral do instituto;

nº 506/2015, dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta e Gil Pereira, em que
solicitam seja realizada reunião  no  Município  de  Montes Claros para  debater,  em
audiência pública, as demandas e dificuldades dos pequenos hospitais da região;

nº 507/2015, dos deputados Arlen Santiago, Elismar Prado, Tony Carlos, Antônio
Lerin, Felipe Attiê e Luiz Humberto Carneiro, em que solicitam seja realizada reunião
no  Município  de  Uberaba  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades dos pequenos hospitais da região;

nº 508/2015, dos deputados Arlen Santiago,  Missionário Márcio Santiago, Isauro
Calais, Antônio Jorge e Noraldino Júnior, em que solicitam seja realizada reunião no
Município  de  Juiz  de  Fora  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades dos pequenos hospitais da região;

nº 509/2015, dos deputados Arlen Santiago e Neilando Pimenta, em que solicitam
seja  realizada  reunião  no  Município  de  Teófilo  Otôni  para  debater,  em  audiência
pública, as demandas e dificuldades dos pequenos hospitais da região;

nº 510/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião
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conjunta  das  Comissões  de  Saúde  e  de  Segurança  Pública  para  debater,  em
audiência  pública,  a  realização  de  eventos  com  bebidas  liberadas  (open  bar)  ou
similares no Estado de Minas Gerais;

nº  511/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  que  o  tema
“judicialização  da  saúde”  seja  levado  para  debate  nas  reuniões  que  tratarem  da
saúde pública realizadas pela comissão no interior do Estado;

nº 519/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que
se  averigue  a  possibilidade  de  permanência  da  gerência  regional  de  Saúde  no
Município de Manhumirim;

nº 521/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Carlos Pimenta, em que solicitam
seja enviado ao Ministério da Saúde pedido de providências para auxílio ao menor P.
G. O. que necessita de um transplante de intestino com urgência.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  512/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a atenção aos pacientes com doenças raras;

nº 513/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Contagem para debater, em audiência pública, a assistência hospitalar
naquela localidade;

nº 514/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as metodologias de abordagem, acolhimento e
encaminhamento de usuários portadores de sofrimento mental em quadros agudos;

nº 515/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Divinópolis  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  do
Hospital São João de Deus que passa por sérias dificuldades;

nº 516/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Governador Valadares para debater, em audiência pública, a situação
da saúde na região do Vale do Rio Doce;

nº 517/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Saúde e de Defesa da Pessoa com Deficiência, para
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debater, em audiência pública, as causas do aumento da judicialização da saúde no
Estado e nos municípios mineiros;

nº 518/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado e às Secretarias de Estado de Fazenda e de Saúde pedido de
informações sobre o cancelamento de convênios, bem como sobre os convênios já
empenhados e não executados entre os municípios e o governo estadual;

nº 558/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para conhecer e debater, em audiência pública, a extensão dos problemas de saúde
dos  servidores  da  educação  em  Minas  Gerais,  em  especial  o  volume  de
afastamentos, as doenças recorrentes e o impacto financeiro dos afastamentos para
tratamento de saúde.

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

Sala das Comissões, 16 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente - João Leite - Antônio Jorge.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Lafayette de Andrada

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 4 a 6/2015 - Projetos de Lei nºs 488
a 536/2015 - Requerimentos nºs 252 a 297/2015 - Requerimentos Ordinários nºs 696
a 716/2015 - Comunicações: Comunicações dos deputados Tiago Ulisses e Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Arnaldo  Silva,  Hely
Tarqüínio, Gustavo Corrêa, Bonifácio Mourão e Lafayette de Andrada - Questão de
Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Jorge - Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão
- Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristina
Corrêa - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire - Duarte
Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fábio Cherem - Fábio de
Avelar - Felipe Attiê - Geisa Teixeira - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair
Nogueira -  João Alberto -  João Leite -  João Magalhães -  João Vítor  Xavier -  Léo
Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos - 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 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O  deputado  Antônio  Jorge,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Geisa Teixeira, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Simões Silva, coordenador-geral de Expansão e Gestão das Ifes da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 9.173/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Fernando Flávio Dias Rodrigues,  delegado de Polícia Federal,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  8.269/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr.  Renan  Calheiros,  presidente  do  Senado Federal,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 8.926/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Washington  Rocha  de  Aquino,  secretário  da  Assembleia  Legislativa  do
Estado da Paraíba, prestando informações relativas ao Requerimento nº 8.282/2014,
da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2015

Altera o art. 8º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, e dá
outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 8º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, passa a

ter a seguinte redação:
“Art. 8º - À servidora ou ao servidor efetivo que adotar ou obtiver guarda judicial de

criança para fins de adoção será concedida licença-maternidade, à conta de recursos
do Poder, do órgão ou da entidade responsável pelo pagamento da remuneração do
servidor ou da servidora.

§ 1º - (...)
§ 2º - O benefício previsto no caput deste artigo não poderá ser concedido a mais

de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os
cônjuges  ou  companheiros  estejam  submetidos  ao  Regime  Geral  de  Previdência
Social - RGPS - ou a outro regime próprio de previdência social.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: A legislação em vigor em Minas Gerais prevê a concessão da licença-

adotante nas seguintes condições: I - 120, se a criança tiver até um ano de idade; II -
60 dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade; III - 30 dias.
se a criança tiver de quatro a oito anos de idade.

A legislação federal  do  Regime Geral  de  Previdência  Social  -  RGPS -  também
previa  a  licença-adotante  com  esse  mesmo escalonamento  de  dias.  Em  2013,  o
RGPS mudou a legislação, através da Lei nº 12.873, de 2013, e unificou o período da
licença, tanto a licença-maternidade quanto a licença-adotante. A legislação federal
inovou, ainda, ao estender o direito à licença também aos homens, ficando vedada a
concessão de mais de uma licença em um mesmo processo de adoção.

Essas  medidas  visaram  ampliar  as  políticas  de  adoção  e  garantir  um  maior
acompanhamento  dos  filhos  adotados.  Nosso  projeto  de  lei  tem  como  finalidade
incorporar à legislação mineira esses importantes avanços; para isso, contamos com
o apoio dos colegas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2015
Fixa  teto  para  aposentadorias  e  pensões,  institui  o  regime  de  previdência

complementar para os deputados estaduais, altera a Lei Complementar nº 132, de
7/1/2014, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Aplica-se o teto de R$4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três

reais e setenta e cinco centavos) vigente no Regime Geral de Previdência Social -
RGPS -, de que trata o art. 201 da Constituição da República, às aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo Instituto de Previdência do Legislativo do Estado
de  Minas  Gerais  -  Iplemg  -  aos  deputados  que  tenham  iniciado  o  mandato
parlamentar  a partir  de fevereiro de 2015,  pela primeira  vez ou com retorno com
descontinuidade, independentemente de sua adesão a ele.

Parágrafo único - O valor fixado em reais no caput deste artigo será reajustado na
mesma época e com o mesmo percentual do aplicado pelo RGPS.

Art. 2º - A Lei complementar nº 132, de 7/1/2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
§  2º  -  O  regime  de  previdência  complementar  será  também  oferecido  aos

Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  desde que não
integrem  outro  regime  próprio  de  previdência  pública  de  qualquer  outro  ente  da
Federação.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: Este projeto de lei visa adequar a previdência dos deputados estaduais

- aposentadoria e pensão - aos dispositivos previstos na Emenda à Constituição nº
41, de 31/12/2013, que fixou o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS -
para  os  servidores  públicos  e  recomendou  a  implantação  da  previdência
complementar.

Este  projeto  adéqua  também  a  previdência  dos  deputados  mineiros  à  Lei
Complementar  Estadual  nº  132/2014,  que fixou  o  teto  do  RGPS e  implementa  a
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previdência complementar para os servidores estaduais mineiros, inclusive para os
membros da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como
para o conselheiro do Tribunal de Contas.

As regras que se propõe mudar só valerão para os novos deputados que iniciaram
o  mandato  a  partir  de  1º  de  fevereiro  de  2015,  bem  como  para  aqueles  que
retornaram  ao  Legislativo  mineiro  com  descontinuidade.  Os  demais  deputados
permanecerão sob as antigas regras do Iplemg, preservando direitos adquiridos.

Na nossa proposta, os deputados estaduais permanecerão vinculados ao Iplemg na
previdência básica até o teto de R$4.663,75 e contribuirão com 11% até esse teto.
Acima desse valor, eles se vincularão à Prevcom-MG, a previdência unificada dos
servidores estaduais, e contribuirão, acima do teto, com a alíquota de livre escolha,
tendo a contrapartida da Assembleia Legislativa até o percentual de 7,5%, conforme
prevê a Lei Complementar nº 132, de 2014.

A vinculação à Prevcom-MG se deve ao fato de os deputados estaduais não serem
uma  massa  de  segurados  suficiente  para  a  implementação  também  de  uma
previdência complementar própria.

Atualmente, o modelo do Iplemg prevê o seguinte: a aposentadoria dar-se-á: I - com
proventos integrais, tomando-se por base o estipêndio de contribuição do deputado,
aos trinta e cinco anos de exercício de mandato eletivo e cinquenta e três anos de
idade;  II  -  com  proventos  proporcionais  calculados  com  base  no  estipêndio  de
contribuição do deputado, correspondentes a 1/35 por ano de exercício de mandato
de deputado, exigido o mínimo de oito anos como contribuinte do Iplemg; aos trinta e
cinco anos de contribuição e cinquenta e três anos de idade.

Não temos dúvida de que a previdência básica com teto e a implementação da
previdência complementar correspondem ao modelo mais adequado e flexível para
os  deputados  estaduais.  Se não  cumprir  as  condições  para  a  aposentadoria  nos
moldes do Iplemg, caso não permaneça na Assembleia Legislativa, o deputado terá
que  manter-se  como  segurado  facultativo,  pagando  os  11%  mais  os  22%  da
Assembleia.  Caso  não  faça  esse  pagamento,  ele  poderá  averbar  o  tempo  de
contribuição  até  o  teto  em  outro  regime  de  previdência  social,  mas  perderá  as
contribuições superiores ao teto de R$4.663,75.
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Já  com  o  novo  modelo,  os  novos  deputados  contribuirão  com  11%  sobre
R$4.663,75 para o Iplemg, podendo aposentar com esse teto ou averbar o tempo em
outro instituto de previdência. E contribuirão, por exemplo, com os 11% atuais no que
ultrapassar o teto, tendo como contrapartida mais 7,5% da Assembleia Legislativa.
Com contribuições de 18,5%, os deputados poderão contar com valores expressivos
em  sua  previdência  complementar,  podendo,  ainda,  usufruir,  caso  deixem  a
Assembleia,  dos  dispositivos  legais:  manter-se  como  segurado  facultativo  na
Prevcom-MG;  transferir  os  recursos  para  outro  fundo  de  pensão  através  da
portabilidade e até mesmo sacar os recursos de suas contribuições, neste caso sem
a parte da contribuição da Assembleia.

Cabe ressaltar que a adoção do modelo de previdência sugerido fortalece o Poder
Legislativo junto à população, ao estabelecer uma isonomia com os demais cidadãos
dos setores público e privado; reduz os gastos da Assembleia com a diminuição de
22% para 7,5% da contribuição acima do teto do INSS e, no final das contas, é o
modelo de previdência mais adequado e flexível para nós, que exercemos o mandato
popular.

Finalmente, este projeto de lei visa adequar as regras do Prevcom-MG para que
passe a incluir e beneficiar os deputados que tenham iniciado o mandato parlamentar
a partir de fevereiro de 2015, pela primeira vez ou com retorno com descontinuidade,
de  modo  a  satisfazer  a  alteração,  também  de  nossa  autoria,  nas  regras  de
funcionamento do Iplemg.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 6/2015
Dá nova redação ao art. 4º, § 4º, da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  art.  4º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de  2002,  fica

acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 4º - (...)
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§ 6º - Ao casamento e à união estável homoafetiva são assegurados os mesmos
efeitos  previdenciários  e  assistenciais,  aplicando-se,  no  que  couber,  os  preceitos
normativos específicos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: A norma do art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal assegura ser um

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação. A Constituição Federal, além disso, preceitua no caput de seu art.
5º  que  “Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Em consonância com as diretivas e orientações da Constituição Federal, em 2001,
de forma pioneira, nossos colegas deputados da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro,  Carlos  Minc  e  Sérgio  Cabral,  apresentaram  o  Projeto  de  Lei  nº  2.385,
assegurando  os  direitos  previdenciários  aos  servidores  públicos  fluminenses  de
mesmo sexo em situação de união civil permanente. Em 2007, com Sérgio Cabral na
condição de governador do Estado, esse projeto foi retomado, aprovado pela ALERJ
e sancionado sob a forma da Lei nº 5.034, de 29 de maio.

Finalmente, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a
união estável  entre casais  do mesmo sexo como entidade familiar  e,  em 2013,  o
Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 175, obrigando os cartórios de
todo o País a celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Essa é uma realidade que não pode mais ser escamoteada nem pela sociedade
nem pelo  Estado.  O casamento entre  pessoas de mesmo sexo é  um  fato,  entre
tantos, que revela as mudanças pelas quais tem passado a família brasileira.  Em
2013,  pela  primeira vez,  o  Instituto Brasileiro  de Geografia  e Estatística  -  IBGE -
incluiu nas Estatísticas do Registro Civil o casamento entre pessoas do mesmo sexo
e apurou a realização de 3.701 casamentos desse tipo no País, sendo que nosso
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Estado comparece em 3º lugar  entre os  estados onde mais  ocorrem uniões civis
homoafetivas, com 209 casos.

Graças às inciativas como as aqui relatadas, essas famílias podem ter assegurados
direitos  como  herança,  comunhão  parcial  de  bens,  pensão  alimentícia  e
previdenciária, assistência médica, inclusão do companheiro como dependente em
planos de saúde, entre outros benefícios, usufruindo de uma vida plena.

Com essa convicção, apresento à apreciação dos colegas este projeto, certa de
poder contar com a boa disposição democrática e republicana desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 488/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.821/2013)

Dispõe sobre a a obrigatoriedade de devolução integral e em espécie do troco ao
consumidor de bens e serviços nos estabelecimentos situados no Estado e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de bens ou serviços no Estado obrigados a devolver

integralmente o troco em espécie ao consumidor, quando o pagamento for feito em
moeda corrente.

Art. 2º - Na falta de cédulas ou moedas para a devolução do troco, o fornecedor do
produto ou serviço deverá arredondar o valor em benefício do consumidor.

Art. 3º - Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos não
consentidos, prévia e expressamente, pelo consumidor.

Parágrafo único - Nos casos em que a substituição do troco por produto ou serviço
ofertado pelo estabelecimento, cujo valor não seja exato ao valor do troco, aplica-se a
regra prevista no art. 2º.

Art. 4º - Deverão ser afixadas placas informativas nos estabelecimentos comerciais,
as quais devem reproduzir o teor dos arts. 1º a 3º desta lei, em local visível, conforme
regulamentação.

Art.  5º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  a  imposição  das
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sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo  único  -  As  multas  de  que  tratam  o  caput deste  artigo  deverão  ser

destinadas  ao  Fundo  de  Defesa  do  Consumidor,  observadas  as  disposições  da
legislação específica.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O teor  da  proposição possui  como objeto  regras sobre  o  troco  ao

consumidor, na compra de mercadorias ou serviços no Estado.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, incisos IV e VI, assegura ao

consumidor o direito de pagar apenas por serviços efetivamente prestados, de modo
a  evitar  práticas  comerciais  desleais  e  que  lhe  causem  prejuízos  patrimoniais.
Ademais, os mencionados dispositivos asseguram o princípio da boa-fé contratual e a
vedação do enriquecimento sem causa, princípios gerais de direito.

Nada obstante a importância social da matéria, constata-se sua absoluta falta de
regulação  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  que  tem  permitido  aos
estabelecimentos particulares o manejo da cobrança irregular do preço dos produtos
e  serviços  em  desfavor  do  consumidor.  Na  ausência  de  cédulas  e  moedas  que
permitam a devolução correta do troco, é de praxe os responsáveis pela cobrança
arredondarem  o  valor  para  aquele  imediatamente  acima,  o  que  causa  prejuízos
financeiros e, por consequência, a usurpação de direitos genéricos insculpidos na
legislação consumerista.

Os  estabelecimentos  comerciais  também  costumam  substituir  o  troco  por
mercadorias de baixo valor e qualidade, como balas e doces, como única forma de
devolver o valor que é de direito dos consumidores.

Outra prática que resulta nesse abuso contra os  direitos  dos consumidores é a
propaganda de preços  com poucos  centavos  abaixo  de  um  valor  redondo,  como
R$1,99, como forma de convencimento do consumidor de que o valor compensa.

Pior  que  o  prejuízo  financeiro  individual  é  o  sentimento  de  impotência  dos
consumidores diante de práticas comerciais abusivas, mas difíceis de contornar.

Um contundente parecer do Ministério Público do Estado do Ceará assim apresenta
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a questão em análise: “Feita esta introdução, é indispensável que tragamos para a
discussão a prática comercial de disponibilizar produtos com preços poucos centavos
inferiores  a  valores  'fechados',  isto  é,  expor  à  venda  produtos  com  preços  mais
atrativos, como 'R$1,99' (um real e noventa e nove centavos) ou 'R$1,97' (um real e
noventa  e  sete  centavos),  por  exemplo.  Essa  forma  de  oferta  visa  à  captura  de
consumidores através do impacto psicológico causado pelo preço infimamente inferior
ao valor almejado pelo estabelecimento. Isto é, se o estabelecimento deseja vender
um produto por R$2,00 (dois reais), disponibiliza-o à R$1,99 (um real e noventa e
nove centavos), pois, para o consumidor, o produto custa um real e poucos centavos,
e não dois reais, como realmente pretendia o estabelecimento. Não há qualquer tipo
de restrição a essa prática comercial. Na verdade, sequer existe ilegalidade, porém, o
grande problema é  que a  utilização desses  preços,  no  mais  das  vezes,  gera  ao
consumidor subtotais com valores 'quebrados', como, por exemplo, dois produtos de
R$1,99  (um  e  noventa  e  nove)  totalizam  a  importância  de  R$3,98  (três  reais  e
noventa  e  oito  centavos),  impossibilitando  o  funcionário  do  caixa  de  devolver  ao
consumidor  o  valor  exato  do  seu  troco,  visto  que,  em  sua  grande  maioria,  não
possuem moedas de um centavo à disposição.

Se considerarmos que existem lojas atualmente que atendem milhares de pessoas
diariamente, não é exagero concluirmos que os 'extras' alcançados com essa prática
chegam a totalizar milhares, senão milhões de reais anualmente, os quais sequer são
declarados  à  Secretaria  da  Fazenda,  pois  não  são contabilizados na emissão do
cupom fiscal ou da nota fiscal de venda, tudo isso, diga-se, custeado pelos poucos
centavos não repassados aos consumidores no ato da compra do produto.

Vemos, assim, concretizada uma nova maneira de obtenção de lucro, através de
atos omissivos, em detrimento dos direitos consumeristas.

Acontece que, na impossibilidade de prestar  o troco exato, os estabelecimentos
devem prestá-lo a mais do que o consumidor realmente faz jus, e não a menos, como
é comumente realizado nos dias de hoje. Isso se deve ao fato de que o consumidor,
além de financeiramente vulnerável, não é obrigado a suportar ônus ao qual não deu
causa, principalmente quando decorrer de oferta da própria loja.

Se, de um lado, não tem o consumidor obrigação de aceitar receber o troco menor,
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de outro, o lojista não tem a obrigação de arcar com esses custos, pois o grande
problema é a indisponibilidade da moeda de um centavo no mercado.  Porém, se
existe alguém que certamente deve ser protegido desses resultados prejudiciais, essa
pessoa é o consumidor, decerto que recai ao lojista a obrigação de manter em seu
caixa o dinheiro necessário ao troco de seus clientes.

As  lojas  que  optem  por  ofertar  produtos  dessa  forma  chamam  para  si  a
responsabilidade de pagar ao consumidor o troco a mais acaso não consigam prestá-
lo de forma exata, independentemente da manifestação do consumidor, visto que este
último, no mais das vezes, por vergonha de submeter-se ao ridículo de cobrar poucos
centavos, prefere calar-se e suportar a imposição da vontade da loja.

Eis, assim, que a saída mais razoável para fatídica situação é a oferta de produtos
com valores preferencialmente terminados em 0 (zero) ou 5 (cinco) centavos, como
R$1,95 (um real e noventa e cinco centavos) e R$ 2,00 (dois reais), por exemplo, pois
esses  valores,  mesmo  quando  multiplicados,  sempre  terminarão  em  valores
“fechados”, passíveis de troco com as demais moedas circulantes no Brasil, pois a
única  moeda  cuja  circulação  foi  fatalmente  diminuída  é  aquela  mencionada  nos
parágrafos  anteriores.  Esse  resultado,  se  alcançado,  representaria  não  só  uma
conquista da classe consumidora, mas, igualmente, uma demonstração de boa-fé e
respeito aos consumidores por parte dos lojistas cearenses.

Desta forma, entendemos como irregular qualquer prática que dificulte, impossibilite
ou inviabilize a prestação do valor total do troco ao consumidor, sendo certo, desta
forma,  que  recai  aos  fornecedores  de  produtos  e  serviços  manterem  em  seus
respectivos caixas os valores necessários ao repasse do troco ao consumidor e, em
sendo este inviável, que seja prestado em valor superior e nunca inferior ao qual o
cliente-consumidor faz jus".

Diante de tais práticas de estratégias de  marketing,  nada mais coerente que os
estabelecimentos comerciais arquem com as consequências de tais políticas, e não o
consumidor, que, convencido pelo preço, ao final, é enganado, por ser obrigado ao
pagamento do valor arredondado.

Mesmo que o valor quebrado não seja resultado dessas estratégias de marketing,
os estabelecimentos comerciais devem ter condições para devolução do troco, sem
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que o prejuízo seja repassado àquele que é o hipossuficiente da relação comercial: o
consumidor.

Sobre  a  competência  legislativa  da  matéria,  cabe  mencionar  o  art.  24,  V,  da
Constituição Federal:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
V - produção e consumo;
(...)
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.
§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre  normas gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados”.
A Constituição  Estadual  também  expressa  tal  competência,  no  art.  61,  XVIII,

especialmente para garantir de forma específica e pormenorizada direitos genéricos
estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 61 - Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida
esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de competência
do Estado, especificamente:

(...)
XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da

República”.
Este projeto de lei busca, no estabelecimento de regras protetoras ao consumidor,

na cobrança dos produtos e dos serviços prestados no âmbito do Estado, o equilíbrio
nas relações de consumo, como determina o art. 4º da Lei nº 8.078, de 1990.

Pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos nobres pares
à 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.
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PROJETO DE LEI Nº 489/2015
Dispõe  sobre  a  implantação  no  Estado  de  pontos  de  entrega  voluntária  de

medicamentos  vencidos  ou  não,  institui  a  política  de  informação  sobre  os  riscos
ambientais  causados  pelo  descarte  incorreto  desses  produtos  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado, por meio dos órgãos competentes, implantará pontos de entrega

voluntária  de  medicamentos  vencidos ou  não,  instituindo a  política  de  informação
sobre  os  riscos  ambientais  causados  pelo  descarte  incorreto  desses  produtos,
considerados resíduos domiciliares tóxicos.

Art. 2º - A divulgação dos locais para recebimento dos medicamentos vencidos ou
não e a veiculação das informações sobre os riscos causados pelo descarte incorreto
desses  produtos  serão  efetivadas  através  de  campanhas  publicitárias  de
esclarecimento e conscientização.

Art.  3º  -  O  Estado,  por  meio  do  órgão  competente,  ficará  responsável  pelo
recolhimento e pela destinação final dos medicamentos vencidos ou não, coletados
em cada ponto implantado para esse fim.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei apontando os órgãos e entidades
que  serão  responsáveis  pela  sua  fiel  execução,  indicando,  inclusive,  os  locais  e
prazos de implantação de cada ponto para recebimento dos medicamentos.

Art. 5º - A secretaria designada para a coleta dos medicamentos a que se refere
esta lei poderá fazer parceria com entidades filantrópicas que prestam serviços em
comunidades para absorver os medicamentos que estejam no prazo de validade.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
parcerias firmadas entre a secretaria de Estado designada pelo Poder Executivo para
a coleta e laboratórios de medicamentos que tenham contrato com o Estado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Esta proposição tem por finalidade dar ao cidadão a oportunidade de

contribuir  com  a  preservação  do  meio  ambiente.  Não  só  serão  oferecidos  locais
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próprios para descarte de medicamentos vencidos ou não como também lhe será
oportunizada  a  tomada  de  consciência  sobre  a  importância  desse  gesto  para  a
proteção do meio ambiente.

É comum, após o uso de medicamentos ou o seu vencimento, as pessoas não
saberem  o  que  fazer  com  as  cartelas,  frascos  ou  caixas.  A falta  de  um  lugar
específico onde destinar as sobras desses medicamentos faz com que eles sejam
jogados no lixo.

Ocorre  que,  ao  fazê-lo,  as  pessoas  não  imaginam  os  danos  que  podem  ser
causados às pessoas que trabalham nos lixões, às crianças carentes que geralmente
vão aos lixões e que podem ingerir tais medicamentos e ao próprio meio ambiente.

Segundo estudos,  ao despejar sobras de remédios em ralos ou ao descartá-las
junto com o lixo comum, o indivíduo faz com que as substâncias químicas caiam em
rios,  ou  qualquer  outro  meio  de  distribuição  de  águas,  fazendo  com  que  sejam
encontrados fármacos nas águas consumidas  não só por  animais,  como também
pelos seres humanos. Além disso, tais componentes químicos contaminam o solo e o
ar (se forem substâncias voláteis) fazendo com que prejudiquem qualquer meio de
vida ali existente.

Pelo exposto, e em consideração à quantidade de benefícios que uma lei dessa
magnitude trará ao nosso ambiente, conto com os pares desta Casa Legislativa para
sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, 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 490/2015
Institui no Estado o Dia Estadual e a Semana Estadual de Proteção e Bem-Estar

dos Animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica instituído no Estado o Dia Estadual  de Proteção e Bem-Estar  dos

Animais, que será comemorado todo dia 25 de julho de cada ano.
Parágrafo  único  -  Por  proteção  dos  animais  entende-se  o  conjunto  de  ações

destinadas a promover o respeito à vida e à integridade física e psíquica dos animais,
visando ao seu bem-estar.
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Art. 2º - A semana que antecede o dia 25 de julho constituirá período de celebração
em comemoração à  data  em todo  o Estado,  sob a denominação de Semana de
Proteção e Bem-Estar dos Animais.

Parágrafo único - Na Semana de Proteção e Bem-Estar dos Animais, descrita no
caput deste artigo, as escolas da rede pública estadual poderão promover eventos
relacionados ao tema, como palestras, exibição de material audiovisual e atividades
artísticas  e  lúdicas,  visando  despertar  a  conscientização  dos  alunos  para  a
necessidade de proteção aos animais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A importância de instituir o Dia Estadual de Proteção de Bem-Estar dos

Animais no Estado iguala-se à necessidade do resgate do princípio da reverência à
vida, não importando a forma que esta assume.

Rememorando  a  história,  observamos,  em  vários  momentos,  as  lastimáveis
discriminações  para  com  os  animais  não  humanos,  inclusive  com  alguns  dos
infortúnios experimentados pela nossa atual e complexa sociedade.

Não obstante, nossa civilização tem dado significativo passo para o reconhecimento
da necessidade de proteção e cuidados aos animais. Nosso país, a exemplo disso,
vive  um  momento  importante  na  campanha  contra  os  maus-tratos  a  animais.
Inúmeros projetos de lei, em diversos estados do Brasil, propõem meios legais para
garantir o bem-estar e a proteção dos animais.

Este projeto pretende instituir no Estado um dia estadual dedicado à proteção e ao
bem-estar dos animais. Diante de todo o exposto, solicitamos aos nobres pares a
aprovação desta proposição.

-  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 491/2015
Restringe a venda de canetas laser no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  restrita  no  Estado  a  venda  de  canetas  laser a  professores  e
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palestrantes que comprovem a estrita necessidade da utilização do aparelho para sua
atividade laboral.

Parágrafo único - A venda será feita mediante assinatura de termo de compromisso,
que deverá conter os dados pessoais e profissionais e o endereço do comprador e
será  encaminhado  pelo  comerciante  ao  órgão  competente  designado  pelo  Poder
Executivo.

Art.  2º  -  O descumprimento  do disposto  nesta lei  acarretará  ao comerciante ou
vendedor infrator o pagamento de multa no valor de 10 a 100 Ufemgs (dez a cem
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - O valor da multa será graduado de acordo com a gravidade do
fato concreto, discriminado por meio de decreto do Poder Executivo, a ser aplicado
pelo órgão competente.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua promulgação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação:  Esta  proposição  pretende  restringir  a  venda  de  canetas  laser no

Estado,  que deverá ser  feita  somente para profissionais que comprovem a estrita
necessidade da utilização de tal produto em sua atividade laboral.

Professores  e  palestrantes  são  exemplos  de  profissionais  que  realmente
necessitam utilizar o  laser  para trabalhar.  Entretanto, o que ocorre atualmente é a
venda irrestrita do produto para recreação, sem controle algum, acarretando alguns
males à sociedade.

O  laser  é vendido com diversas potências, e as mais fortes, quando em contato
diretamente com o olho, prejudicam a saúde do indivíduo. Além disso, o produto está
prejudicando  atividades  esportivas  e  sociais,  quando  nas  mãos  de  crianças,
adolescentes ou de adultos mal-intencionados, que o utilizam para atrapalhar o bom
andamento das atividades.

O seu uso indiscriminado também pode prejudicar o transporte aéreo e rodoviário,
quando  utilizado  em  regiões  próximas  de  aeroportos  ou  rodovias  e  apontado
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diretamente  para  a  cabine  do  piloto  ou  de  motoristas.  Hoje  em dia  é  muito  fácil
comprar uma caneta laser de extrema potência.

Pelo exposto, peço a ajuda de meus nobres pares para a aprovação deste projeto
de lei.

-  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 492/2015
Dispõe sobre a cobrança de tarifa de serviço na venda de ingressos pela internet.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A cobrança de tarifa de serviço relativa a disponibilização, venda e entrega,

por  meio  eletrônico,  de  ingressos para  show,  teatro,  cinema, evento  esportivo  ou
qualquer espetáculo, via internet, fica limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
ingresso.

§ 1º - É vedada a cobrança se a venda de ingressos for realizada exclusivamente
pela internet, hipótese em que se presume estar a tarifa incluída no valor do bilhete.

§ 2º - Além do valor do ingresso e do serviço previsto nesta lei, nenhuma outra
importância poderá ser cobrada do consumidor.

§ 3º - A cobrança da tarifa está condicionada à identificação do encomendante e do
destinatário do ingresso, por nome, número da cédula de identidade e CPF ou CNPJ,
e, sempre que possível, o ingresso ou o bilhete correspondente deverá ser impresso
com a referida identificação.

§ 4º - Ao mesmo encomendante não poderão ser disponibilizados mais do que seis
ingressos.

§ 5º - Para facilitar o acesso do consumidor ao evento, será disponibilizado voucher
ou comprovante de  compra,  permutável  pelo  bilhete ou  ingresso,  que poderá  ser
impresso por meio eletrônico no local de maior comodidade para o consumidor.

§ 6º - No dia e horário do evento, assegurar-se-á ao portador do ingresso impresso
por meio eletrônico ou do voucher o acesso ao espetáculo diretamente nas catracas
ou  em  guichê  exclusivo,  sem  qualquer  outra  formalidade,  salvo  a  necessária
verificação da identidade do adquirente.
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§ 7º - O consumidor poderá, uma única vez e para cada ingresso, por intermédio do
encomendante, observada a antecedência mínima de 48 horas em relação à data da
realização do evento, solicitar a transferência do ingresso ou equivalente a terceiro,
adequadamente identificado, hipótese em que a permuta será feita em local e horário
indicados pelo organizador do evento ou seu representante.

Art.  2º  -  A segurança e  idoneidade do meio  eletrônico  são de responsabilidade
solidária  das  empresas ou pessoas  que participam da organização do evento ou
atuam como intermediárias na venda do ingresso ao consumidor.

Parágrafo único - Sem prejuízo da apuração de outros direitos, fica assegurado ao
consumidor que, por razão decorrente de falha na segurança do procedimento aqui
regulado,  for  indevidamente  impedido  de  assistir  ao  evento  o  direito  de  receber
indenização equivalente a vinte vezes o valor do ingresso, desde que prove haver
contratado e pago pela sua aquisição.

Art. 3º - A empresa ou prestadora de serviço que infringir esta lei ficará sujeita 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 de seus arts. 57 a 60.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  cobrança  de  uma  taxa  para  venda  de  ingressos  de  shows e

espetáculos em geral pela internet ou por telefone constitui atividade lícita e que, por
beneficiar o consumidor, deve ser incentivada.

Porém, a falta de regulamentação do tema tem propiciado abusos, sendo o mais
comum a cobrança de valores exagerados, que têm variado entre 15% e 20% sobre o
valor do ingresso, a título de tarifa de comodidade. Não raro, são também cobradas
mais de uma taxa ou tarifa incidente sobre o mesmo serviço, a título de custo de uma
operação que, em princípio, deveria ser suportada pelo prestador do serviço.

É o que acontece, por exemplo, com a chamada “taxa de entrega”, que já haveria
de estar embutida no valor do serviço, posto que toda a facilitação do acesso do
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consumidor ao ingresso interessa, também, ao sucesso do evento oferecido. Por tal
razão é que, no projeto apresentado, a entrega do bilhete ou ingresso ao consumidor
é obrigação inerente a quem se dispõe a vendê-lo por meio eletrônico.

De toda a forma, o setor frequentemente vem praticando cobranças abusivas que
ferem  o  art.  39  do  Código  de  Defesa do  Consumidor,  pois  beneficiam  apenas  a
empresa e oneram exageradamente a parte mais fraca da relação de consumo. A
tendência, ditada pelo avanço tecnológico, é o aumento de um sistema de vendas e o
gradativo abandono do outro, tudo a recomendar que a cobrança pelo serviço seja
efetivada em valores moderados, tendo em vista o interesse comum do prestador e
do tomador.

O  percentual  sugerido  para  a  cobrança  do  serviço  é  semelhante  ou  próximo
àqueles  praticados  na  intermediação  de  vendas  em  geral,  e  parece  ser  o  mais
adequado, considerando o equilíbrio sutil que existe na relação comercial ora tratada.
Se muito elevado o percentual, lesado será o consumidor, enquanto um percentual
muito reduzido pode resultar em inviabilização do meio eletrônico ou desestímulo da
atividade ora regulada, efeito que também será nocivo ao consumidor, eterno refém
dos  chamados  cambistas,  que  atuam  livremente  no  setor  do  entretenimento  de
massa.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 158/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 493/2015
Estabelece  tempo  máximo  de  espera  para  a  venda  de  ingressos  em  eventos

culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer realizados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  responsáveis  pela  promoção  de  eventos

culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer, de caráter público ou privado,
realizados  no  Estado  por  meio  de  aquisição  onerosa  de  ingressos,  obrigados  a
disponibilizar pessoal suficiente para que o atendimento na venda de ingressos seja
efetivado no tempo máximo de vinte minutos de espera.
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Parágrafo único - O disposto nesta lei se aplica tanto à venda no local do evento
quanto  aos  pontos  de  venda  instalados  em  outras  localidades,  ainda  que  em
municípios diversos, respeitado, em todo o caso, o horário de funcionamento do setor
de vendas, previamente divulgado pelo estabelecimento responsável pelo evento.

Art.  2º  -  O  controle  do  atendimento  caberá  exclusivamente  ao  estabelecimento
responsável  pelo  evento,  mediante  a  emissão  de  senhas  distribuídas  na  fila  aos
interessados na compra do ingresso ou por outro meio admissível de prova, cabendo
ao estabelecimento  efetivamente  comprovar  o  cumprimento  desta  lei  em  face da
inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará ao infrator multa no valor de
300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por autuação,
aplicada  em  dobro  em  caso  de  reincidência  contra  o  mesmo consumidor,  a  ser
aplicada pelos órgãos de defesa do consumidor, sem prejuízo das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos órgãos de defesa do consumidor a
fiscalização do cumprimento das disposições desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A relação de consumo estabelecida entre a empresa promotora de um

show ou outro tipo de evento e o seu público-alvo não pode ficar à mercê da boa
vontade  do  empresário,  sendo  absurda  a  demora  na  fila  para  a  aquisição  de
ingressos de alguns eventos de grande porte em nosso Estado. Mesmo atividades
simples, como ir ao teatro ou ao cinema, podem se tornar um grande transtorno, pois
muitas  vezes  nos deparamos com uma injustificada demora  no atendimento  para
compra  de  um  simples  ingresso,  sem  ter  com  quem  reclamar  ou  mesmo  um
instrumento hábil para coibir tal tipo de conduta contra os direitos do consumidor.

Dessa  forma,  esta  proposição  visa  instrumentalizar  o  consumidor  contra  esses
abusos, não para que este obtenha algum tipo de vantagem, mas sim para que o
estabelecimento se sinta desestimulado a tratar com desrespeito seu público-alvo. O
objetivo não é premiar o consumidor e sim punir a infração contra ele cometida pelo
estabelecimento, razão pela qual conto com o apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição.
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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 494/2015
Dispõe sobre a rotulagem de informação dos alimentos com altos teores de açúcar,

sódio e gorduras trans e saturadas comercializados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na comercialização de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de

gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional,
no  Estado,  é  obrigatória  a  presença de informação adequada,  ostensiva,  correta,
clara,  precisa e em língua portuguesa para os consumidores sobre os perigos do
consumo excessivo desses nutrientes.

§  1º  -  A  informação  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá  constar,
preferencialmente,  nas  embalagens  que  protegem  diretamente  o  produto  a  ser
ingerido.

§  2º  -  Quando as  dimensões  das  embalagens  referidas  no  §  1º  deste  artigo  o
recomendarem, poderá o fornecedor fazer constar a informação de que trata esta lei
em qualquer outro envoltório em que estejam contidos os produtos, ou em qualquer
outro meio que atinja a mesma finalidade.

§ 3º - A informação realizada na propaganda ou publicidade comercial do produto,
nos  termos  do  caput  deste  artigo,  dispensa  o  cumprimento  do  disposto  nos
parágrafos anteriores.

§  4º  -  O  disposto  no  art.  1º  se  aplica  às  amostras  grátis  de  alimentos  com
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e
de bebidas com baixo teor nutricional,  bem como em cupons de desconto para a
promoção desses alimentos.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - propaganda ou publicidade o conjunto de técnicas e atividades de informação e

persuasão  com  o  objetivo  de  divulgar  conhecimentos,  tornar  mais  conhecido  ou
prestigiado  determinado  produto  ou  marca,  visando  a  exercer  influência  sobre  o
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público  por  meio  de  ações  que  objetivem  promover  ou  induzir  a  prescrição,  a
aquisição, a utilização e o consumo de alimentos;

II  - alimento toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou
elaborada destinada ao  consumo humano,  incluídas  as  bebidas  e  qualquer  outra
substância  utilizada  em  sua  elaboração,  preparo  ou  tratamento,  excluídos  os
cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos;

III  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  açúcar  aquele  que  possui  em  sua
composição uma quantidade igual ou superior a 15g de açúcar por l00g ou 7,5g por
l00ml na forma como está à venda;

IV - alimento com quantidade elevada de gordura saturada aquele que possui em
sua composição uma quantidade igual ou superior a 5g de gordura saturada por 100g
ou 2,5g por 100ml na forma como está à venda;

V - alimento com quantidade elevada de gordura trans aquele que possui em sua
composição uma quantidade igual ou superior a 0,6g para 100g ou 100ml na forma
como está à venda;

VI  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  sódio  aquele  que  possui  em  sua
composição uma quantidade igual ou superior a 400mg de sódio por l00g ou l00ml na
forma como está à venda;

VII  -  embalagem  o  recipiente,  o  pacote  ou  o  envoltório  destinado  a  garantir  a
conservação ou facilitar o transporte e o manuseio de produtos;

VIII  -  fornecedor  toda pessoa física  ou  jurídica,  pública ou  privada,  nacional  ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de
produção,  montagem, criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica:
I - aos aditivos alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias;
II - às frutas, verduras e legumes (hortaliças);
III - aos sucos de frutas;
IV - às nozes, castanhas e sementes;
V - às carnes e pescados in natura, refrigerados e congelados;
VI - aos leites e derivados;
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VII - às leguminosas;
VIII - aos azeites, óleos vegetais e óleos de peixes.
Parágrafo único - A exceção de que trata este artigo é válida desde que o teor de

sódio, açúcar, gordura saturada e gordura trans sejam intrínsecos ao alimento.
Art. 4º - As embalagens dos produtos referidos no  caput do art. 1º não poderão

conter indicações, designações, denominações, símbolos, figuras ou desenhos que
possibilitem interpretação falsa, erro e confusão quanto à origem, à procedência, à
natureza,  à  qualidade,  à  composição  ou  que  atribuam  características  nutritivas
superiores àquelas que realmente possuem.

Art. 5º - As informações exigidas por esta lei devem ser apresentadas em cores que
contrastem com o fundo do anúncio,  estar  dispostas no sentido predominante  da
leitura da peça publicitária e permitir a sua imediata visualização, guardando entre si
as devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade e ao destaque.

Art. 6º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação em vigor, sujeita o infrator às seguintes sanções:

I - multa de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por cada ocorrência, dobrando-se sucessivamente em caso de reincidência;

II - apreensão do produto, na hipótese de não regularização dentro do prazo de dez
dias contados da notificação, nos termos do art. 5º desta lei;

III  -  suspensão  da  inscrição  estadual,  pelo  prazo  de  um  ano,  após  duas
reincidências;

IV  -  cassação  da  inscrição  estadual  no  caso  de  quatro  ou  mais  reincidências,
consecutivas ou não.

§ 1º - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se ocorrência:
I  -  a  reclamação  do  consumidor  ou  interessado perante  o  estabelecimento  que

comercializa o produto;
II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;
III  -  a  comunicação  da  infração  realizada  diretamente  ao  Procon,  à  autoridade

policial  ou à Promotoria do Consumidor do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.

§  2º  -  Na  hipótese  prevista  no  inciso  I  do  caput  deste  artigo,  a  aplicação  da
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penalidade dependerá da comunicação prevista no inciso  III,  mas a contagem do
prazo de que trata o inciso  II  do  caput deste artigo terá início com a notificação do
consumidor.

Art.  7º  -  Os  valores  arrecadados  pela  aplicação  desta  lei  serão  revertidos  à
Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Anvisa  editou,  em/15/6/2010,  a  Resolução nº  24,  disciplinando a

oferta, a propaganda, a publicidade, a informação e outras práticas correlatas, cujo
objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e
de bebidas com baixo teor nutricional.

O  objetivo  da  Anvisa,  claramente  exposto  no  art.  2º  da  referida  resolução,  é
assegurar  informações  indispensáveis  à  preservação  da  saúde  de  todos  aqueles
expostos a oferta, propaganda,  publicidade, informação e outras práticas correlatas
cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial dos alimentos citados no art.
1º, com vistas a coibir práticas excessivas que levem o público, em especial o público
infantil, a padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem seu direito à
alimentação adequada.

Porém,  a  referida  resolução  foi  suspensa  por  decisão  da  16ª  Vara  Federal  de
Brasília, em que se reputou ter a Anvisa extrapolado os limites de sua competência, já
que inexistia legislação federal a respeito.

Não obstante, reputa-se importante a iniciativa da Anvisa com o objetivo de proteger
a saúde do consumidor dos referidos produtos, devendo o Estado apoiar tal iniciativa,
sem descuidar dos limites previstos na Constituição Federal, em especial a vedação
aos Estados membros de legislar sobre propaganda comercial (art. 22).

Estando, porém, inserida a proteção à saúde no campo da competência comum
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(art. 23), e em observância ao que dispõe os arts. 55 e 60 do Código de Defesa do
Consumidor, que atribui aos estados e aos municípios competência para, de modo
concorrente, legislar sobre a proteção ao consumidor, submetemos esta iniciativa ao
beneplácito 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 495/2015
Obriga as universidades públicas e privadas do Estado a difundir em seus câmpus

alerta sobre o trote.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As universidades mantidas pelo Estado e as universidades particulares

sediadas no Estado deverão fixar nos seus câmpus, nos corredores de acesso às
suas diversas salas, bem como nas entradas e saídas, para que sejam visíveis a
todos  os  que  circularem  nessas  instalações,  cartazes  em  folha  de  formato  A-2,
contendo os seguintes dizeres:

“Veterano!  Trote  é  crime!  Constrangimento  ilegal  -  Art.  146  do  Código  Penal  -
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a
lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Calouro! Sentindo-se constrangido, ligue 190!”
§ 1º - O tamanho das letras deverá ser proporcional ao tamanho da folha, de modo

que seja de fácil leitura a todos os que transitarem pelos câmpus.
2º - A divulgação de que trata o art. 1º deverá ser priorizada nos primeiros noventa

dias do ano letivo de cada entidade de ensino superior.
Art. 2º - Deverão ser distribuídos, ainda, nos primeiros trinta dias do ano letivo, aos

alunos, funcionários e aos que transitarem pelos câmpus, panfletos com os mesmos
dizeres descritos no caput do art. 1º desta lei.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nos arts. 1º e 2º desta lei sujeitará o infrator
ao pagamento de multa diária de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais) em favor da entidade de ensino superior.
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Art. 4º - A fiscalização do disposto nesta lei será feita pela Secretaria de Educação
do Estado.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a fiscalização prevista no art. 4º e, se
entender necessário, o tamanho, o formato e a distribuição das letras no cartaz, de
modo a atender ao determinado no § 1º do art. 1º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Submete-se à elevada apreciação desta Casa de leis este projeto de

lei que pretende obrigar as universidades mantidas pelo Estado e as universidades
particulares sediadas no território do Estado a fixar nos corredores, entradas e saídas
de seus câmpus cartazes com dizeres que alertem aos veteranos e aos calouros que
o  trote  é  crime  de  constrangimento  ilegal  previsto  no  art.  146  do  Código  Penal
Brasileiro,  além  de  indicarem  aos  que  se  sentirem  ofendidos  que  liguem  para  o
telefone  de  emergência  190  e  acionem  a  Polícia  Militar  para  as  providências
necessárias.

É  sabido  que  em  todo  início  de  ano  letivo  nas  universidades  brasileiras  são
aplicados os denominados trotes pelos alunos veteranos nos alunos calouros. Essa
situação é tida como corriqueira e encarada como uma brincadeira de adolescente,
somente  chamando  a  atenção  quando  algum  calouro  é  vitimado  gravemente.  E,
passado esse momento crítico e decorrido o tempo do ano letivo, os trotes caem no
esquecimento e somente se falará neles no ano seguinte.

É comum ver-se ao redor das universidades ou mesmo no interior de seus câmpus
jovens  sendo  submetidos  a  humilhações,  como  terem  que  fazer  coisas  que
normalmente não fariam de livre e espontânea vontade, tais como imitações, danças
desconcertantes,  solicitar  dinheiro  a  motoristas  em  semáforos,  etc.,  tudo  para
alimentar  um  desejo  escabroso  de  pessoas  que  necessitam  extravasar  suas
frustrações naqueles que elas acreditam estar por baixo, ser inferiores.

Ainda  que  esses  jovens  tenham  concordado  em  se  submeter  ao  trote,  como
invariavelmente os veteranos alegam, é simples avaliar: como pode um calouro ou
alguns poucos calouros que são pegos por bandos de veteranos resistir a tamanho
assédio? Assim, somente resta “concordar” com tal constrangimento.



1451
____________________________________________________________________________

Desse modo, como já há lei penal para resolver tal situação, roga-se a esta Casa
de  leis  que  aprove  a  medida  proposta,  como  forma  de  prevenir  situações
constrangedoras e desnecessárias no âmbito de nossas universidades.

- 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 496/2015
Cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de

Ligações de Telemarketing.
Art.  2º  -  O cadastro  a  que se  refere  o  art.  1º  tem por  objetivo  impedir  que as

empresas de  telemarketing ou os  estabelecimentos que se utilizam desse serviço
efetuem ligações telefônicas não autorizadas para os consumidores nele inscritos.

Art.  3º  -  Compete  ao  Poder  Executivo  fiscalizar  o  cumprimento  desta  lei,
estabelecer os critérios de divulgação do cadastro, bem como criar os mecanismos
necessários à sua implementação.

§ 1º - No ato da inscrição, o usuário deverá fornecer as seguintes informações:
I - nome;
II - documento de identificação original com cópia;
III - Cadastro de Pessoa Física;
IV - endereço;
V - Código de Endereçamento Postal;
VI - telefone a ser cadastrado, acompanhado de comprovante de propriedade da

linha;
VII - endereço de correio eletrônico.
§ 2º - Após o registro dos dados, o consumidor receberá uma senha para possíveis

alterações no cadastro.
Art.  4º  -  A partir  do  trigésimo  dia  do  ingresso  do  consumidor  no  cadastro,  as

empresas  que  prestam  os  serviços  relacionados  no  art.  2º  não  poderão  efetuar
ligações telefônicas destinadas a esse consumidor.
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§ 1º - As empresas referidas neste artigo deverão acessar o cadastro a fim de tomar
conhecimento de quais são os consumidores inscritos.

§  2º  -  Enquanto  vigorar  a  relação  de  consumo,  as  empresas  que  mantiverem
operações econômicas com o usuário cadastrado ficam excluídas das vedações de
que trata o caput, exceto para a venda e a divulgação de novos produtos ou serviços.

§ 3º - O consumidor poderá cadastrar somente linhas telefônicas registradas em
seu nome, respeitando o limite máximo de três números.

Art. 5º - Incluem-se nas disposições desta lei os telefones fixos e os aparelhos de
telefonia móvel em geral.

Art. 6º - No ato do cadastramento é facultado ao consumidor definir, por meio de
declaração,  as  instituições  que poderão efetuar  os  serviços  de  telemarketing a  si
destinados.

Art. 7º - A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar o seu desligamento do
cadastro de que trata esta lei, mediante senha fornecida no ato da inscrição.

Art. 8º - O consumidor que receber ligações após trinta dias contados da data da
inscrição no cadastro deverá registrar ocorrência do fato nos órgãos de defesa do
consumidor,  informando  dia,  horário,  nome do  atendente,  empresa  prestadora  do
serviço  e  número  do  protocolo  de  atendimento,  a  fim  de que  sejam tomadas  as
medidas cabíveis.

Art. 9º - Estão isentos do cumprimento das disposições previstas nesta lei:
I  -  as  organizações  de  assistência  social,  educacional  e  hospitalar  sem  fins

lucrativos,  portadoras do título de utilidade pública,  que atuem, em nome próprio,
como entidade chamadora;

II - os órgãos governamentais.
Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei e no regulamento a que se refere

o art.  3º  sujeita  o infrator ao pagamento de multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por ligação efetuada e a penalidades e
medidas administrativas,  sem prejuízo  da  aplicação daquelas  previstas  em outras
legislações.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua
publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem por  objetivo oferecer  aos usuários  do sistema

convencional e móvel  de telefonia do Estado a alternativa do não recebimento de
ligações efetuadas por instituições diversas que realizam o serviço de telemarketing.

O projeto tem respaldo em decisões dos órgãos de defesa do consumidor de outros
países,  que,  após  diversas  pesquisas  e  debates,  concluíram  que  essas  ligações
infringiam um princípio básico denominado “o direito de permanecer só”.

Com alguma frequência,  percebemos a indignação dos  usuários  do  sistema de
telefonia do Estado, quando, no aconchego do seu lar, recebem, independentemente
do dia ou do horário, ligações de diversas instituições, que se aproveitam da situação
e  submetem  essas  pessoas  a  situações  muitas  vezes  inconvenientes  e
desconfortáveis.

Diante  do  exposto,  contamos com o apoio  dos  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 497/2015
Dispõe sobre a utilização dos serviços telefônicos para a divulgação e venda de

produtos  e  serviços  e  para  a  obtenção  de  dados  cadastrais,  informações  ou
realização de pesquisas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A utilização  dos  serviços  telefônicos,  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,

destinados à divulgação e à venda de produtos ou serviços, bem como à obtenção de
dados  cadastrais,  informações  ou  realização  de  pesquisas  no  Estado  ficarão
condicionadas:

I - nas chamadas automatizadas mediante gravação, programa de computador ou
serviços  de  telemarketing à  prestação,  logo  no  início  do  serviço,  de  informações
referentes ao nome do responsável ou contratante do serviço, ao endereço físico de
sua sede ou escritório local, bem como ao número telefônico destinado ao retorno do
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consumidor  para  posterior  contato,  reclamação  ou  eventual  solicitação  de
cancelamento de cadastro;

II - a serem realizadas somente nos dias úteis, entre as nove e as vinte horas, não
podendo repetir-se tendo como motivação a abordagem do mesmo assunto, salvo em
virtude de solicitação do destinatário, sendo vedada a utilização de números sigilosos.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a chamadas telefônicas
originadas  de  órgãos  públicos,  as  quais  serão  disciplinadas  pelas  leis,  normas  e
princípios que regulam a administração pública e a conduta de seus agentes.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  responsável  ao
pagamento de multa, a ser fixada com base nos critérios expressos na Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  busca  disciplinar,  em  defesa  do  consumidor,  a

utilização de chamadas  telefônicas  voltadas  à  divulgação  e  venda  de  produtos  e
serviços, bem como à obtenção de dados cadastrais, informações ou realização de
pesquisas no âmbito do Estado.

Sem pretender a aplicação de restrições que venham a implicar a inviabilização do
serviço de call center ou impedir o acesso, mediante um meio rápido, direto e eficaz
de  contato,  como  o  telefone,  entre  fornecedores  de  bens  e  serviços  e  os
consumidores, tem por objeto coibir abusos que incomodam e, o que é mais grave,
representam risco para o cidadão.

Por intermédio desta proposição, fica proibida a utilização de números privados ou
secretos ou daqueles que não podem receber chamadas de retorno - o que impede a
verificação da origem  da  chamada e  enseja  perigoso espaço para  a  atuação de
pessoas  e  empresas  de  má-fé  ou  criminosos.  Além  disso,  estabelece  a
obrigatoriedade  de  o  responsável  pela  realização  da  chamada  ser  o  próprio
interessado na divulgação, venda, pesquisa ou coleta de dados, ou pessoa física ou
jurídica  que,  mediante  contrato,  venha  a  prestar  tal  tipo  de  serviço,  forneça
informações que permitam identificação precisa sobre a origem da ligação. Assim é
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que,  pelo  presente  projeto,  torna-se  obrigatório,  logo  no  início  da  chamada,  o
fornecimento de informações sobre o responsável pela chamada, sobre a empresa
contratante (caso o responsável seja prestador contratado), o endereço físico da sede
ou  escritório  local  do  responsável,  bem  como  o  número  telefônico  habilitado  ao
recebimento de retorno por parte do consumidor.

Além dos aspectos já referidos, todos voltados à segurança do consumidor e de
seus familiares, ficam ainda as chamadas telefônicas limitadas aos dias úteis e ao
horário compreendido entre as 9 e as 20 horas. Ficam também vedadas as repetições
de chamadas pelo mesmo motivo, independentemente de intervalo de tempo.

Aprovado o projeto, será dada uma resposta àqueles que se sentem indignados ao
receberem, muitas vezes à noite ou nos finais de semana, chamadas cuja origens
não podem ser identificadas com segurança, gerando insegurança e desconforto.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 146/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 498/2015
Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à violência contra profissionais do

ensino no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  institui  normas  para  promover  a  segurança,  a  prevenção e  a

proteção aos profissionais do ensino, tendo em vista o aumento da violência física ou
moral contra integrantes do magistério no Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são profissionais do ensino os docentes,
os que oferecem suporte pedagógico direto no exercício da docência, os dirigentes ou
administradores  das  instituições  de  ensino,  do  seu  planejamento,  inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.

Art. 2º - As instituições de ensino do Estado deverão:
I  -  estimular  seus  docentes  e  discentes,  familiares  e  comunidade  a  promover

atividades de reflexão e análise da violência contra os profissionais do ensino;
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II - adotar medidas preventivas e corretivas para situações em que profissionais do
ensino, em decorrência de suas funções, estejam sendo vítimas de violência, ou em
que sua integridade física ou moral esteja sob risco;

III  -  estabelecer,  em parceria com a comunidade escolar, normas de segurança,
prevenção e proteção de seus educadores como parte de sua proposta pedagógica;

IV - motivar os discentes a participar das decisões disciplinares da instituição sobre
segurança, prevenção e proteção aos profissionais do ensino;

V - demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é indispensável ao
pleno desenvolvimento da pessoa dos educandos.

Art. 3º - As medidas de segurança, proteção e prevenção de atos de violência e
constrangimento aos educadores deverão incluir:

I - campanhas educativas na comunidade escolar e na comunidade em geral;
II  -  afastamento temporário ou definitivo,  conforme a gravidade do ato praticado

pelo aluno ou funcionário infrator;
III - transferência do infrator para outra escola a juízo das autoridades educacionais;
IV  -  licença  temporária  do  educador  que esteja  em situação de risco  em  suas

atividades profissionais sem perda dos vencimentos.
Art. 4º - O educador ofendido, ou em risco de ofensa, deverá procurar a direção da

instituição de ensino e postular providências corretivas, nos termos desta lei.
Art. 5º - Em caso comprovado de violência contra o profissional do magistério que

importar dano material ou moral, responderão solidariamente a família do ofensor, se
menor, o ofensor e a instituição de ensino.

Art. 6º - O ofensor terá assegurado o direito de defesa, garantida sua permanência
no sistema estadual de ensino, com vistas ao pleno desenvolvimento como pessoa,
ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, se menor
de idade.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  A  escola  é  um  lugar  privilegiado  para  se  tratar  de  valores.  Ali

professores, famílias e comunidade podem debater e propor o que consideram mais
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importante para a sociedade, a boa convivência, a justiça e a fraternidade.
Lamentavelmente a violência cresceu desmesuradamente em todos os setores da

sociedade. Na escola também, e, de modo particular, contra os professores. Não é só
no Brasil.  Há queixas semelhantes nos Estados Unidos, na França, no Japão, em
Portugal, na Alemanha e em outros países. O poder público está em dívida com o
magistério  também nessa área. É imprescindível  construir  alternativas eficazes de
prevenção e proteção aos professores.

O fenômeno da violência é fruto da combinação de ideias, sentimentos, percepções
e hábitos que transformam a competição, e outras formas de interação, em conflito.
Na educação está o remédio para superá-la. A comunidade escolar tem condições de
indicar  o caminho mais adequado,  porém é no ambiente da própria escola que a
violência está medrando de forma contraditoriamente exponencial.

Não  é  difícil  entender  que  a  dignidade  humana  e  os  valores  sociais  estão
necessitados  de  cultivo,  que  começa  nas  unidades  mais  básicas  da  convivência
humana.  Deste  modo,  visando  concretizar  estes  direitos  e  combater  a  violência,
apresentamos esta proposição.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
- 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 499/2015

Obriga  as  empresas  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  e  metropolitano  de
passageiros  a  instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  veículos,
acompanhados  de  mensagens  educativas  para  a  conscientização  sobre  a
preservação ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  As empresas de transporte rodoviário intermunicipal  e metropolitano de

passageiros ficam obrigadas a instalar  recipientes coletores de lixo no interior  dos
veículos, acompanhados de mensagens educativas para a conscientização sobre a
preservação ambiental.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: A educação ambiental está prevista na Constituição Federal  no art.

225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações”.

Sem  sombra  de  dúvida,  iniciativas  precisam  ser  tomadas  para  amenizar  os
impactos das atividades antrópicas na natureza no intuito  de prevenir  e educar  a
população para um meio ambiente equilibrado e sadio para as futuras gerações.

Este projeto de lei tem por finalidade conscientizar principalmente os usuários do
transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano da importância de se preservar o
meio  ambiente,  pois  basta  adentrar  os  referidos  veículos  para  se  perceber  a
quantidade  de  lixo  jogada  no  piso,  atraindo  insetos  e  tornando  o  ambiente
desagradável.

Existem  passageiros  que,  de  maneira  irresponsável,  lançam  detritos  nas  vias
públicas e estradas, os quais, além de poluir o ambiente, podem atingir transeuntes e
até mesmo provocar acidentes nas vias. A instalação de lixeiras, uma ação simples e
barata,  tornará  sem  duvida  as  viagens  mais  agradáveis  e  contribuirá  para  a
manutenção da limpeza das áreas públicas, pois representará a contribuição de todos
para um meio ambiente mais saudável.

Ora,  sabemos que a poluição gerada pelo lixo modifica o meio ambiente, altera
seus  processos  naturais  e  causa  impactos  devastadores  como,  por  exemplo,
enchentes  por  entupimento  de  bueiros,  assoreamento  de  rios,  transmissão  de
doenças, degradação do solo e muitos outros. Cabe ressaltar que, de acordo com o
Código  de Trânsito  Brasileiro,  é  infração  média  jogar  lixo  pela  janela  do  veículo,
conduta que pode ainda gerar multa.

Dessa forma, tendo em vista o dever do poder público de defender, preservar e
restaurar o meio ambiente para as futuras gerações, conto com o apoio dos nobres
pares na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 141/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 500/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água

por meio do aproveitamento da energia solar nas novas edificações que especifica e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de água por meio do

aproveitamento  da  energia  solar,  nas  novas  edificações no  Estado destinadas  às
categorias de uso residencial e não residencial.

Art. 2º - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º desta lei se aplica, na categoria de
uso não residencial, às seguintes atividades de comércio, de prestação de serviços
públicos e privados e industriais:

I - hotéis, motéis e similares;
II  -  clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de ginástica e lutas

marciais, escolas de esportes, estabelecimentos de locação de quadras esportivas;
III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares;
IV - hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso;
V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
VI - quartéis;
VII  -  indústrias,  se  a  atividade  setorial  específica  demandar  água  aquecida  no

processo de industrialização ou,  ainda,  quando disponibilizar  vestiários  para seus
funcionários;

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em edificações
de qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida.

Art. 3º - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º desta lei se aplica às edificações
novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente ou superpostas, da
categoria de uso residencial, ou integrantes de conjunto de instalações de usos não
residenciais, onde houver a construção de piscina com água aquecida.

Art.  4º  -  Nas  novas  edificações  destinadas  ao  uso  residencial  multifamiliar  ou
unifamiliar  que possuam até três banheiros  por  unidade habitacional,  deverão ser
executadas, em seus sistemas de instalações hidráulicas, as prumadas e a respectiva
rede de distribuição, para permitir a instalação do reservatório térmico e das placas
coletoras de energia solar.
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Art. 5º - Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento
de água por  energia  solar  de  que trata  esta  lei  deverão ser  dimensionados para
atender, no mínimo, a 40% (quarenta por cento) de toda a demanda anual de energia
necessária para o aquecimento de água sanitária e água de piscinas.

Parágrafo único - Os equipamentos mencionados no caput deste artigo deverão ter
sua eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro.

Art. 6º - Para o efeito de aplicação do art. 4º desta lei, define-se banheiro como o
aposento  dotado  de  vaso  sanitário,  possuindo  ou  não,  em  suas  instalações,
aquecimento de água sanitária por toda e qualquer fonte de energia.

Art. 7º - O disposto nesta lei não se aplica às edificações em que seja tecnicamente
inviável  alcançar  as  condições  que  correspondam  à  demanda  anual  de  energia
necessária para aquecimento de água por energia solar, na conformidade do disposto
no seu art. 8º.

Parágrafo  único  -  O  enquadramento  na  situação  prevista  no  caput deste  artigo
deverá  ser  comprovado  por  meio  de  estudo  técnico  elaborado  por  profissional
habilitado,  o  qual  demonstre  a  inviabilidade  de  atendimento  à  exigência  legal,
consoante os parâmetros estabelecidos no anexo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  energia  solar  é  a  mais  limpa  e  a  mais  barata.  Não  haveria

necessidade de se alongar na exposição de motivos para argumentar este projeto de
lei,  pois  a  frase  acima  é  argumento  necessário  e  suficiente  para  justificar  a
importância  e  os  benefícios  que ele  trará.  O  Brasil  tem um  enorme potencial  de
aproveitamento da energia solar: praticamente toda sua área recebe mais de 2.200
horas  de  insolação,  com  um  potencial  equivalente  a  15.000.000.000.000MWh,
correspondentes a 50 mil vezes o consumo nacional de eletricidade.

Mesmo assim, uma importante, prática e econômica aplicação da energia solar, o
aquecimento de água, é pouco aproveitada, já que a infraestrutura para aquecimento
de água na maioria das residências brasileiras é baseada nos chuveiros elétricos,
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equipamento de baixo custo inicial, mas de grande consumo de energia ao longo de
sua vida útil, e que gera importantes demandas de capital para o setor elétrico e altos
custos  ambientais  e  sociais.  Os  chuveiros  elétricos  consomem  8%  de  toda  a
eletricidade produzida no País e são responsáveis por 18% do pico de demanda do
sistema.

O Brasil é um país tropical, com sol praticamente o ano inteiro, porém a energia
irradiada não é aproveitada como poderia ser; pelo contrário: são utilizadas outras
fontes  energéticas  tais  como:  hidrelétricas,  termelétricas,  usina  nuclear,  etc.,  que
envolvem enormes custos de investimentos e causam grandes impactos ambientais.

Evidentemente tais obras se fazem necessárias para o desenvolvimento econômico
e social, até porque a energia solar tem suas limitações de geração e aproveitamento,
porém  parte  da  demanda  energética  poderia  ser  suprida  pela  energia  solar.  As
residências são um bom exemplo disso. Estudos mostram que praticamente 40% da
energia consumida em uma residência é para aquecer a água para fins de higiene
pessoal. Ora, para esse consumo é perfeitamente viável o aproveitamento de energia
solar, pois a instalação de simples aquecedores permitem o aquecimento da água
sem custo, economizando energia gerada por outra fonte poluidora e com alto custo.

É  importante  ressaltar  que,  em  princípio,  a  economia  gerada  possibilitará  o
pagamento do equipamento cujo custo é próximo a 3,5% do custo total da obra citada
no art. 1º, inciso I, e das instalações em curto espaço de tempo; a partir daí, o que se
terá será redução de gastos de energia. Por fim, é oportuno supor que a propagação
na utilização de tais equipamentos possibilitará a redução de custos individuais deles,
beneficiando  os  consumidores,  e  que  promoverá  a  abertura  de  outras  unidades
fabricantes, incrementando o desenvolvimento econômico de nosso Estado.

A proposta de uma lei que obriga a instalação de aquecedores solares de água nos
edifícios e nas construções situados na área no Estado de Minas Gerais baseia-se
nos seguintes preceitos e princípios legais:

1 - Agenda 21 Brasileira, que no seu Objetivo nº 4 propugna entre suas ações e
recomendações  “desenvolver  e  incorporar  tecnologias  de  fontes  renováveis  de
energia, levando em consideração a disponibilidade e a necessidade regional”;

2 - Declaração do Rio, adotada no Encontro da Terra, ou Rio 92, que prevê em seu
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Princípio 8 que, “para atingir o desenvolvimento sustentável e a mais alta qualidade
de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de
produção e consumo”;

3 - Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que prevê
que todos os países signatários devem "formular,  implementar,  publicar e atualizar
regularmente  programas  nacionais  e,  conforme  o  caso,  regionais,  que  incluam
medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas por
fontes  e  remoções  por  sumidouros  de  todos  os  gases  de  efeito  estufa  não
controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para permitir adaptação
adequada à mudança do clima";

4  -  Protocolo  de  Kyoto,  no  seu  art.  10,  reafirma  e  reforça  os  compromissos
assumidos pelos signatários da Convenção Clima.

5 - direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à obrigação do
poder  público  em  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações
conforme explicitado no art. 225, caput, da Constituição Brasileira.

Diante  do  exposto,  submetemos  esta  proposição  à  apreciação  desta  Casa
Legislativa, na expectativa de que, após discutida, seja aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 501/2015
Dispõe sobre a isenção dos pagamentos referentes às taxas diárias decorrentes da

permanência  em  depósito  nos  pátios  pertencentes  ao  Detran-MG  de  veículos
automotores provenientes de furto ou de roubo que tenham sido resgatados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Estarão  isentos  do  pagamento  dos  valores  referentes  às  diárias  que

decorram de sua permanência em depósito nos pátios pertencentes ao Detran-MG os
proprietários dos veículos automotores provenientes de furto ou de roubo que tenham
sido resgatados.

Parágrafo  único  -  Os  gastos  com  a  remoção  do  automóvel  até  o  depósito  do
Detran-MG, no reboque do órgão, estão incluídos no benefício constante no caput do
presente artigo.



1463
____________________________________________________________________________

Art. 2º - O prazo máximo para retirada do veículo automotor com a obtenção do
benefício a que se refere o art. 1º, caput, será de sete dias úteis contados a partir da
notificação do resgate do veículo pelos órgãos de segurança pública do Estado ao
proprietário.

Art. 3º - Decorridos noventa dias do decurso do prazo referido no art. 2º desta lei e
não apresentando o proprietário  interesse em reaver  o  seu veículo,  a  este serão
aplicados os mesmos procedimentos destinados aos veículos que vão a leilão, sem
prejuízo das cobranças das taxas das diárias.

Parágrafo único - Antes de o veículo ir a leilão, o proprietário será notificado pelo
Detran-MG, pelos correios, sobre a data dó leilão, a fim de que possa demonstrar
interesse em resgatar o veículo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei, que dispõe sobre a isenção de valores referentes

às taxas diárias decorrentes da permanência em depósito nos pátios pertencentes ao
Detran-MG de veículos automotores provenientes de furto ou de roubo, que tenham
sido resgatados, visa trazer justiça àqueles que, além de ter seus veículos roubados
ou furtados, são penalizados com o pagamento dessas taxas quando seus veículos
são encontrados e levados para o pátio do Detran-MG.

A fim de retirar esse ônus dos ombros do proprietário do veículo é que se busca
isentá-lo  dessas  cobranças.  Conquanto  normalmente  não  sejam  abusivas,  na
situação em apreço acaba por prejudicar ainda mais o contribuinte. Portanto, requeiro
aos meus pares a aprovação do presente projeto para que possa tramitar rumo à
sanção governamental.

- 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 502/2015
Institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema, com a
finalidade de reduzir os índices de pobreza das populações rural e urbana no Estado,
por meio da garantia dos direitos à alimentação, ao acesso à educação, ao lazer e
aos serviços de saúde e de iniciativas de geração de trabalho e renda.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, pobreza extrema é toda e qualquer situação
pessoal, familiar  ou comunitária de vulnerabilidade social,  ocasionada por situação
econômica,  ambiental  o  sanitária,  por  falta  de  acesso  às  políticas  públicas,  pelo
isolamento,  por  exclusão  geográfica  ou  social,  pela  existência  de  necessidades
urgentes e imprescindíveis para a manutenção da dignidade humana.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema:
I - integrar os órgãos do Estado de Minas Gerais que atuam no combate à pobreza,

com o objetivo de desenvolver ações para erradicá-la;
II  -  formular  opções  baseadas  em  regiões  e  focadas  na  perspectiva  de

desenvolvimento local,  orientada pela política geral de desenvolvimento promovida
pelo Estado;

III - empreender ações articuladas com a União e os municípios, com o objetivo de
potencializar a utilização dos recursos disponíveis;

IV  -  elaborar  critérios  sociais  e  regionais,  quantitativos  e  qualitativos,  para  o
combate à pobreza;

V - fomentar a participação da sociedade, de organizações não governamentais e
dos  próprios  beneficiários  dos  programas  e  das  ações,  na  formulação,  no
monitoramento, na fiscalização e na gestão das políticas públicas, por meio de um
conselho gestor.

Art.  3º  -  São  objetivos específicos  da  Política  Estadual  de  Combate  à  Pobreza
Extrema:

I  -  implementar  um  Programa  Estadual  de  Combate  à  Pobreza  Extrema,  de
natureza permanente, objetivando a criação de mecanismos de emancipação social e
econômica para os indivíduos inseridos em programas sociais dos governos federal,
estadual e municipal, assim como para as populações em estado de vulnerabilidade
social  das  regiões  e  dos  territórios  em  que o  Estado esteja  promovendo  ou não
iniciativas de desenvolvimento local de segurança alimentar e nutricional;
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II  -  articular  de  forma coerente  e  eficiente  as  ações e políticas  específicas  das
secretarias dos órgãos do Estado, inclusive os da administração indireta, de forma a
potencializar o seu impacto e melhorar resultados;

III  - fomentar iniciativas de economia popular solidária, de geração de trabalho e
renda, de empreendedorismo, de complementação da renda familiar, de ampliação da
produção de alimentos e de obtenção de unidades habitacionais;

IV  - potencializar  a captação de recursos da União e da iniciativa privada, para
financiar ações estruturais de combate à pobreza;

V - promover ações voltadas à parcela da população sem acesso às políticas de
combate à pobreza dos governos federal, estadual e municipal;

VI  - criar instrumentos específicos para combater a pobreza extrema no campo e
resgatar a dignidade das pessoas em estado de vulnerabilidade;

VII - promover medidas de erradicação do trabalho escravo e do trabalho forçado;
VIII  -  criar,  em  parceria  com  instituições  universitárias  e  de  pesquisa,  um

observatório de  políticas sociais, para sistematizar informações acerca da pobreza,
realizar estudos, gerar estatísticas e análises e construir indicadores e informações
para  orientar  a  aplicação  dos  recursos  destinados  a  subsidiar  as  políticas  de
desenvolvimento e de combate à pobreza.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de recursos do
orçamento do Estado, bem como de recursos oriundos da União e dos municípios
destinados aos programas de inserção social e combate à pobreza.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei  tem por finalidade instituir a Política Estadual de

Combate à Pobreza Extrema.
O  Brasil,  nos  últimos  anos,  progrediu  muito  nas  políticas  sociais,  promovendo

avanços consideráveis na redução da pobreza. Nesse sentido, as perspectivas para
melhor qualidade de vida das pessoas de baixa renda são hoje mais promissoras.

Os  casos  mais  graves  de  pobreza  concentram-se  em  áreas  rurais  e  urbanas
menores.  Mesmo  assim,  os  pobres  nas  grandes  áreas  urbanas  e  nas  regiões
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metropolitanas,  que  sofrem  privações  adicionais  decorrentes  de  domicílios  com
muitas pessoas, más condições de saúde, violência e crime, continuam precisando
de especial atenção.

No regime democrático, o acesso às oportunidades de ascensão social deve valer
para todos. A inserção no mundo do trabalho e as políticas de proteção social limitam
pobreza e desigualdade.

Este projeto de lei tem por objetivo a articulação de ações no âmbito do Estado e da
sociedade, permitindo maior eficácia na superação da pobreza e da desigualdade em
Minas Gerais. A proposição busca articular os vários programas, sistemas e iniciativas
voltados à redução da pobreza e da desigualdade social, de forma a potencializar
seus resultados e evitar dispersão.

Os programas sociais precisam ser transformados em políticas de Estado e assumir
maior centralidade no conjunto das ações públicas. É importante o esforço de toda a
sociedade para combinar crescimento econômico, distribuição equânime da renda e
sustentabilidade ambiental.

Sendo matéria relevante, contamos com o apoio dos nobres 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.

PROJETO DE LEI Nº 503/2015
Determina  a  instalação  de  proteção  transparente  nos  balcões  utilizados  para

exposição de alimentos consumidos no sistema de autosserviço ou self-service.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  restaurantes,  bufês  e  demais  estabelecimentos  comerciais

similares que servem refeições ao consumidor na forma de autos- serviço ou  self-
service, em suas dependências ou em outro local contratado, ainda que em evento
reservado  ou  de  acesso  restrito,  obrigados  a  instalar  proteção  de  material
transparente, resistente e atóxico acima dos balcões ou mesas onde os alimentos são
servidos e expostos, sejam alimentos quentes, sejam frios, a fim de garantir a higiene
do produto mesmo diante do seu manuseio pelos consumidores ao se servirem.

Parágrafo  único  -  A referida  proteção poderá  ser  de  vidro,  acrílica  ou  de  outro
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material que atenda as determinações do caput, devendo ser disposta em tamanho
suficiente  para  cobrir  todos  os  pratos  e  alimentos  expostos,  com espaço  entre  a
proteção e o balcão que permita o manuseio sem contaminação dos alimentos ao
serem servidos.

Art. 2º - Os estabelecimentos abrangidos por esta lei terão o prazo de cento e vinte
dias para se adequarem a esta determinação, contados de sua publicação.

Art. 3º - O descumprimento do que dispõe esta lei acarretará aos infratores multa no
valor  de  300  Ufemgs  (trezentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),
aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os alimentos dispostos na forma de  self-service - onde as pessoas

podem se servir da comida e bebida dispostas num móvel, numa mesa ou em um
balcão - estão vulneráveis a todos os tipos de bactérias, fungos, vírus e outros micro-
organismos,  que  podem  comprometer  a  saúde  dos  consumidores,  os  quais,  na
maioria  das  vezes,  são  os  próprios  transmissores  destes  micro-organismos  e
contaminam os alimentos expostos ao se servirem, por meio do suor, da saliva, do
cabelo, etc.

A proteção sugerida não vai acabar totalmente com esse risco, mas visa atenuar a
eventual contaminação dos alimentos expostos no balcão pelo manuseio e circulação
de pessoas, sem retirar a imprescindível transparência do alimento ao consumidor, o
qual poderá servir-se por uma abertura entre a proteção e o balcão que permita o
manuseio do alimento sem a sua contaminação.

Essa  proposição  visa  dar  ao  consumidor  uma  garantia  maior  de  higiene  e
conservação do  produto  exposto,  do  qual  ele  mesmo se  servirá,  e  essa simples
matéria,  cuja  aplicação  não  acarretará  investimentos  sofisticados  ou  caros  aos
estabelecimentos comerciais abrangidos, culminará em grande benefício à saúde de
seus consumidores.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 504/2015

Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de
pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos

adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou  que utilizem
cadeira de rodas, em módulos individuais, em espaços públicos cedidos, no Estado, a
terceiros para a realização de eventos de qualquer natureza.

§ 1º - Deverá constar no alvará ou autorização para a realização do evento aviso
relativo à obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste artigo.

§ 2º - A quantidade de módulos adaptados deverá ser proporcional à estimativa de
público, observados os critérios estabelecidos de acordo com o tipo de espetáculo
artístico ou evento, obedecendo a uma quantidade mínima de 10% (dez por cento) do
total.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator a aplicação de multa a
ser cobrada pelo poder público, através do órgão da administração direta ou indireta
local.

Art. 3º - Competirá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo deste projeto é contribuir para a garantia dos direitos dos

portadores de necessidades especiais e promover maior inclusão social.
A inexistência de banheiros químicos adaptados em eventos causa às pessoas com

mobilidade  reduzida  ou  que  utilizem  cadeiras  de  rodas  enorme  transtorno  e
desconforto.  Desta  forma,  nada  mais  correto  que  garantir  a  instalação  desses
banheiros.

A  proposta  tem  como  objetivo  garantir  a  acessibilidade  aos  portadores  de
necessidades especiais, para que possam transitar em quaisquer lugares e usufruir
do lazer sem enfrentar dificuldade alguma. Eventos que mobilizam grande público,
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por  mais  organizados  que  sejam,  não  oferecem  atendimento  adequado  a  essas
pessoas,  principalmente  quanto  à  estrutura  sanitária,  e  não  é  difícil  imaginar  as
dificuldades e constrangimentos enfrentados por elas ao frequentarem eventos.

O  Estado  de  Minas  Gerais  é  reconhecidamente  um  grande  polo  de  cultura  e
entretenimento, e há nele um grande fluxo de turistas.

Diversos são os  shows,  espetáculos e eventos afins diariamente promovidos. O
Decreto-Lei nº 5.296, de 2/12/2004, também conhecido como Lei de Acessibilidade,
regulamenta o atendimento às necessidades específicas das pessoas com deficiência
no que concerne a projetos de natureza arquitetônica ou urbanística e transportes, a
fim de garantir a acessibilidade para essas pessoas, de modo a que possam ir e vir
sem barreiras e empecilhos e de forma digna e respeitosa.

Pelas razões citadas acima, tenho certeza que esta Casa Legislativa, defensora das
causas humanitárias, aprovará esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 505/2015
Obriga as empresas que comercializam produtos de limpeza de uso doméstico a

exibir nas embalagens foto ilustrativa de pessoas lesionadas pelo mau uso do produto
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas que comercializam material de limpeza sediadas no

Estado obrigadas a exibir nos rótulos e embalagens dos seus produtos foto ilustrativa
de pessoas vitimadas pelo mau uso do produto.

§  1º  -  Entendem-se  como  material  de  limpeza:  sabão  em  pó,  sabão  líquido,
detergentes,  desinfetantes,  desodorante  de  ar,  alvejantes,  sabão  para  carpetes,
desentupidor  de  ralo,  polidores  de  móveis,  removedores  de  mofo,  limpadores  de
forno, antibactericida e produtos para limpeza de vaso sanitário e afins.

§ 2º - As ilustrações a que se refere o caput deste artigo devem ser exibidas ao lado
dos dizeres de advertência e em local de fácil visualização.

Art.  2º  -  As  empresas  terão  o  prazo  de  noventa  dias  para  se  adequarem  às
exigências contidas nesta lei.
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Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao infrator o pagamento
de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por
estabelecimento descumpridor da norma legal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem como objetivo conscientizar os consumidores da

utilização  correta  dos  produtos  de  limpeza,  bem  como  dos  riscos  e  lesões
ocasionadas em razão de sua utilização de forma inadequada.

E de conhecimento público que os produtos de limpeza prejudicam o meio ambiente
com substâncias extremamente tóxicas tais como: ácido acético, que causa grave
irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias; ácido sulfúrico, que pode causar
queimaduras; e produtos como a soda cáustica, que pode ser fatal e levar ao óbito.

A exibição  das  fotografias  nos  rótulos  dos  produtos  certamente  irá  inibir  a  má
utilização do produto e evitar dano irreparável ou de incerta reparação. Pelo exposto,
conto com o apoio dos meus 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 506/2015
Dispõe sobre os contratos consumeristas realizados por meio da rede mundial de

computadores no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas sediadas no Estado que ofereçam serviços ou produtos por

meio  da  rede  mundial  de  computadores  deverão  possibilitar  ao  consumidor  a
desistência do contrato pelo mesmo meio.

Art. 2º - A desistência não poderá onerar o consumidor caso seja realizada no prazo
previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.  3º  -  As  empresas  deverão  fornecer  endereço  físico,  número  de  inscrição
estadual, número de registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas e telefone
fixo para contato no mesmo endereço digital em que for feita a oferta e a contratação
dos produtos e serviços.
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Parágrafo  único  -  As  empresas  deverão  fornecer  número  de  contato  telefônico
gratuito e informar o horário de atendimento.

Art.  4º  -  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  o  estabelecimento  às  seguintes
penas:

I - multa;
II - proibição de comercialização do produto ou do serviço no Estado.
§  1º  -  A pena  de  multa  será  fixada  entre  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  e  R$

50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  consoante  o  grau  de  gravidade  da  conduta  e  a
reiteração do fato.

§  2º  -  Os  valores  indicados  no  parágrafo  1º  deste  artigo  serão  atualizados
anualmente com base na correção inflacionária correspondente  ao  período ou na
forma da regulamentação desta lei.

§ 3º - As penas poderão ser aplicadas cumulativamente e de forma cautelar, antes
ou no curso do procedimento administrativo.

§  4º  -  A pena  de  proibição  da  comercialização  do  produto  ou  do  serviço  será
aplicada  em  caso  de  reincidência,  após  prévia  notificação  para  que  a  empresa
regularize a situação.

§ 5º - A pena de proibição da comercialização poderá ser revista em caso de ajuste
da oferta do produto ou do  serviço às  previsões desta lei  e  de cumprimento das
obrigações impostas pela autoridade administrativa, consoante regulamentação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação:  A matéria central do projeto é de natureza consumerista e encontra

fundamento  legislativo  no  art.  49  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que
estabelece o dever dos fornecedores de assegurar informações corretas,  claras  e
precisas sobre os produtos e os serviços.

A propositura da regulamentação especial para o comércio, quando fundamentada
em relevante clamor social, não encontra impedimento constitucional, uma vez que a
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matéria passa a ter natureza de direito fundamental, como extensão das normas de
proteção  ao  consumidor,  segundo  os  arts.  5º,  XXXII,  e  170,  V,  da  Constituição
Federal.

A competência, por ser concorrente, e a matéria, por não estar regulamentada pela
legislação federal, permitem ao Estado adotar integralmente a forma de controle da
contração por meio da rede mundial de computadores.

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 507/2015
Institui  a  obrigatoriedade  de  identificação  completa,  no  respectivo  site,  das

empresas sediadas no Estado que realizam comércio virtual e de manutenção por
essas empresas de serviço de atendimento ao consumidor - SAC - nos dias úteis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as lojas virtuais que vendem produtos ou prestam serviços e cujos

detentores do domínio na internet possuam domicílio no Estado obrigadas a manter
em sua página principal, ainda que acessada por  link especifico, sua razão social,
endereço completo, número de telefone, número de inscrição na Secretaria de Estado
de Fazenda, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda e número de
telefone do serviço de atendimento ao consumidor  para funcionamento obrigatório
nos dias úteis, pelo menos das 9 às 19horas.

Parágrafo único - A obrigatoriedade instituída por este artigo aplica-se também aos
sites de compras coletivas, de produtos e serviços, assim como às lojas virtuais que
contratam  com o consumidor  a  venda de  produtos  fornecidos  por  terceiros  ou  a
prestação de serviços prestados por terceiros.

Art. 2º - As infrações ao disposto no art. 1º ensejarão, conforme o caso, a aplicação
das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal e
das definidas em normas especificas:

I - multa;
II - suspensão temporária da atividade;
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III - interdição da atividade.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator multa em

conformidade com o que estabelece a legislação pertinente à espécie, aplicada em
dobro  em caso de reincidência contra o mesmo consumidor,  ficando a cargo dos
órgãos de defesa do consumidor sua aplicação e a fiscalização do disposto nesta lei
e devendo os valores arrecadados com as multas ser destinados a programas de
proteção e defesa do consumidor, não obstante as demais disposições do Código de
Defesa do Consumidor.

§ 1º - A multa de que trata o caput deste artigo será destinada ao Fundo Estadual
do Consumidor, observadas as disposições da legislação específica.

§ 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei e estipulará a multa a ser aplicada
e o órgão responsável por sua aplicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Muitas  lojas  virtuais  vêm  praticando  graves  lesões  a  interesses

materiais e morais da coletividade consumidora e da própria Fazenda Estadual. Em
regra, essas lojas virtuais identificam-se apenas pelo nome fantasia, sem indicação
de razão social, endereço, telefone, de modo que, para interagir com o consumidor,
limitam-se a  divulgar  um  endereço eletrônico  ou  um número  de SAC que nunca
funciona.

Várias dessas empresas contam com atrativas  homepages e, anunciando preços
bastante sedutores, conquistam compradores para os produtos e serviços divulgados.
Depois  de se associarrm a  sites de busca,  muitas dessas lojas passam a aplicar
verdadeiros golpes, recebendo o preço das mercadorias e descumprindo o contrato.
Já houve situações concretas, apuradas, nas quais se constatou a comercialização
de produtos obtidos por via de contrabando ou descaminho.

Na maioria das vezes, essas lojas virtuais, criadas para a aplicação de golpes, não
são inscritas na Secretaria de Estado de Fazenda como contribuintes de ICMS, o que
culmina  com  a  sonegação  do  tributo.  Além  disso,  mesmo  as  lojas  virtuais
pertencentes a grandes grupos econômicos apresentam um considerável volume de
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reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, e uma das maiores dificuldades
do comprador  é  o  estabelecimento  de  contrato  para  ver  atendidas  suas  queixas.
Esses sites, ademais, não contêm em sua página principal a qualificação completa da
empresa.

O mesmo ainda se verifica com os chamados “sites de compra coletiva” e os “sites
de intermediação”,  que colocam no mercado de consumo produtos  e serviços de
fornecedores  diversos.  Nesse  caso,  a  transação  -  contratação  de  compra  e
pagamento  -  é  realizada  com  o  referido  site.  Quando  da  ocorrência  do  não
cumprimento  do  contrato,  a  loja  não  oferece  ao  consumidor  um  canal  de
comunicação para facilitar a solução do problema. Dentro desse panorama, tais lojas
violam, de modo ostensivo, direitos básicos do consumidor, inclusive o da facilitação
da defesa em juízo (art. 6º, VII, do CDC), porquanto seu anonimato no site - falta de
identificação completa - prejudica a defesa do consumidor quando da necessidade de
recorrer às vias judiciais.

Desse modo, representaria importante avanço do Estado na defesa da coletividade
consumidora e da própria Fazenda Pública o advento de lei que impusesse a todos
os  sites de  venda,  inclusive  de  venda  coletiva  e  intermediação  de  venda,  cujos
detentores  do  domínio  possuam  domicílio  no  território  estadual,  a  indicação,  na
homepage, ainda que em link específico, da razão social, do endereço completo, do
número de telefone, do número de inscrição na Secretaria de Estado de Fazenda, do
número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda e do número de telefone
do serviço de atendimento ao consumidor, cujo funcionamento seria obrigatório nos
dias úteis, pelo menos das 9 às 19 horas.

Para aprovação desta proposição, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 506/2015, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 508/2015
Torna obrigatória a quitação de imóveis adquiridos por policiais  civis,  militares e

bombeiros  quando  forem  considerados  inválidos  para  o  trabalho  e  dá  outras
providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  É  obrigatória,  no  âmbito  do  Estado,  por  intermédio  da  Companhia  de

Habitação do Estado de Minas Gerais, a quitação de imóveis financiados pelo Fundo
Estadual de Habitação adquiridos por policiais civis, policiais militares e bombeiros
militares, quando forem considerados inválidos para o exercício da função.

Art.  2º  -  A invalidez  do  beneficiário  será  declarada  por  serviço  médico  oficial,
obedecendo-se à Classificação Internacional de Doenças - CID.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto pretende assistir os policiais civis, militares e bombeiros

quando se tornarem inválidos para o exercício da função. Como os beneficiados são
servidores  que  estão  sempre  colocando  em  risco  a  sua  vida  para  proteger  a
sociedade,  nada  mais  justo  que  o  Estado  socorra  esses  policiais  quando  forem
colhidos pelo infortúnio e se tornarem inválidos para o exercício da função.

Esta proposição pretende servir de instrumento para tentar minorar esse drama que
muito  aflige  os  policiais  e  os  seus  familiares.  Os  casos  de  invalidez  são  muito
frequentes entre os policiais, que, na defesa da sociedade, são vitimados e remetidos
para  a  reserva  com soldos  bastante baixos.  Assim  sendo,  é  indispensável  que o
Poder Legislativo faça o seu papel institucional de resguardar a integridade física e
moral dos nossos policiais.

- 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 509/2015
Dispõe sobre o prazo de postagem dos boletos bancários, documentos de cobrança

ou similares,  por  parte das empresas dos setores público e privado,  para clientes
residentes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas dos setores público e privado obrigadas a postar, com

antecedência mínima de dez dias da data do vencimento, os boletos bancários de
cobrança ou similares, para os consumidores do Estado.
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Parágrafo único - Na face exterior do envelope de cobrança ou do documento de
pagamento deverá estar impressa a data de postagem nos Correios ou do envio da
correspondência ao interessado.

Art.  2º  -  Os consumidores  que receberem o  documento  de cobrança em prazo
inferior ao estipulado no caput do art. 1º ficam desobrigados do pagamento de multas
ou encargos por atraso até o limite de dez dias após o vencimento da fatura.

Art. 3º - O descumprimento desta lei pelas obrigações descritas no art. 1º acarretará
multa que irá compor o orçamento da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§  1º  -  O  valor  da  multa  será  de  R$2.000,00  (dois  mil  reais),  dobrado  a  cada
reincidência.

§ 2º - O valor da multa referido no § 1º será reajustado anualmente, com base na
variação do Índice Geral de Preço de Mercado - IGPM-FGV -, ou por índice que vier a
substituí-lo.

Art. 4º - Não se aplicam as disposições desta lei quando o atraso na postagem se
der em razão de caso fortuito ou força maior.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição visa  a ser  mais um instrumento  de  proteção e de

efetivação  dos  direitos  do  consumidor,  uma  vez  que  a  falta  da  postagem  dos
documentos de cobrança pelas empresas com a antecedência devida acarreta uma
série de transtornos ao consumidor, inclusive o pagamento de encargos indevidos,
como multas  e  juros,  além de,  em muitas  ocasiões,  o  consumidor  ficar  sujeito  a
cobrança vexatória, sem ter dado causa ao atraso no pagamento.

É sabido que não são poucas as empresas que se utilizam do artifício de enviar as
faturas e similares coincidindo com a data do vencimento, para que não haja tempo
hábil para pagamento, ganhando assim juros e multa de mora.

Ante a relevância da matéria para o consumidor mineiro, este parlamentar espera
contar com o apoio dos colegas que integram este Poder para a aprovação deste
projeto de lei.
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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 510/2015
Proíbe,  nos veículos  de transporte coletivo públicos urbanos e semiurbanos,  no

âmbito  do  Estado,  o  uso  de  cartões,  sistemas  biométricos  e  outros  mecanismos
capazes  de  restringir  o  gozo,  pelo  idoso,  do  direito  à  gratuidade,  que  deve  ser
assegurado  mediante  o  uso  de  qualquer  documento  de  identidade,  conforme  os
termos da Lei nº 10.741, de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica proibida, no âmbito do Estado, nos veículos de transporte coletivo

públicos urbanos e semiurbanos, entre esses compreendidos metrôs, ônibus, trens e
outros existentes ou que venham a ser criados para atendimento à mesma finalidade,
exceto  nos  serviços  seletivos  e  especiais  quando  prestados  paralelamente  aos
serviços  regulares,  a  instalação  ou  a  utilização  de  sistemas,  equipamentos,
mecanismos ou instrumentos como cartões, leitores biométricos e outros, existentes
ou que venham a ser criados, restritivos à plena e imediata aplicação dos direitos do
idoso assegurados nos termos do art. 39, § 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, Estatuto do Idoso, para cujo exercício é exigível, unicamente, a apresentação
de qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

Art.  2º -  O não cumprimento desta lei,  mediante a imposição de exigências não
previstas  no  art.  39,  §1º,  da Lei  nº  10.741,  sujeitará  os  infratores às  cominações
previstas no referido estatuto, bem como, naquilo que for aplicável, aos dispositivos
do Código do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Na contramão das medidas protetivas voltadas aos direitos dos idosos,

verifica-se a criação e a implantação de mecanismos restritivos que, impostos como
condição  de  acesso  a  direito  legalmente  assegurado,  constituem  verdadeiros
instrumentos de constrangimento, cuja adoção acaba por desestimular o uso, pelo
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cidadão idoso, da gratuidade que lhe é assegurada por lei e deveria ser defendida
pelo Estado.

A obrigatoriedade  de  uso  de  cartões  ou  similares,  de  sistemas  biométricos  ou
quaisquer outros existentes ou que venham a ser criados não tem o poder legal de
substituir ou restringir o texto constante no art. 39, § 1º, da Lei nº 10.741, de 2003,
que assegura: “Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer
documento pessoal que faça prova de sua idade”.

Os abusos cometidos, em nome de suposta defesa aos direitos do idoso ou da
prevenção  contra  fraudes,  interpretados  segundo  a  percepção  canhestra  de  seus
idealizadores,  equivalem  ao  estabelecimento  de  uma  "identificação"  para  a
"identidade". Nesse caso, de que vale o documento de identificação?

O que se observa, no dia a dia, são inaceitáveis condições de constrangimento a
que são submetidos idosos que sofrem as consequências de sistemas biométricos
cujo funcionamento,  não raro,  é falho  -  sem falar  das filas  e  dos  deslocamentos
desnecessários  para  a renovação ou a obtenção de cartões que lhes assegurem
direito que já possuem.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 136/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 511/2015
Obriga operadoras de telefonias fixa e móvel a disponibilizar relatório detalhado na

internet das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade pré-pago e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de telefonias fixa e móvel obrigadas a disponibilizar

na internet relatório detalhado das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na
modalidade pré-pago.

Art. 2º - O usuário dos serviços de telefonias fixa e móvel na modalidade pré-pago
terá direito a consulta pela internet do relatório detalhado dos serviços dele cobrados
incluindo, no mínimo, para cada chamada, as seguintes informações:

I - a área de registro de origem e a área de registro ou localidade de destino da
chamada;
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II - o código de acesso chamado;
III - a data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada;
IV - a duração da chamada (hora, minuto e segundo);
V - valor da chamada, explicitando os casos de variação horária.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Não restam dúvidas do crescimento vertiginoso na disponibilização de

infraestrutura para telefonia nos últimos anos,  desencadeado com a existência de
concorrência e participação da iniciativa privada no ramo de telecomunicações.

Para  melhor  explanar,  no  caso  da  telefonia  móvel,  no  Brasil  estão  habilitados
260.043.432  acessos  móveis,  sendo  80,77%  habilitados  por  contratos  com
modalidade pré-pago. Com o crescimento da oferta, as ferramentas de proteção aos
consumidores deve seguir o mesmo exemplo com vistas a regular e evitar abusos na
relação consumerista estabelecida.

Minas Gerais possui 25.191.944 acessos móveis habilitados, sendo a maior fatia,
19.033.269 (75,55%),  de  acessos pré-pagos.  Em contrapartida,  tais  consumidores
não dispõem de proteção necessária, haja vista que possuem tão somente um chip,
uma  tabela  de  valores  cobrados  por  minuto  ou  ligação  e  a  pseudoliberdade  de
carregar com créditos seus telefones.

Tendo  em  vista  que compete  concorrentemente  à  União  e  aos  estados  legislar
sobre a relação de consumo, propõe-se este projeto de lei com vistas a permitir que
tais  consumidores  possam aferir  se os  valores e  as  ligações efetuadas  estão  de
acordo com o efetivamente cobrado.

- 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 512/2015
Institui a certificação Selo Prefeitura Amiga dos Animais no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a certificação Selo Prefeitura Amiga dos Animais no Estado,

a ser outorgada às prefeituras municipais que, cumulativamente:
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I - realizarem, a cada dois anos, conferência municipal de direitos e proteção dos
animais,  na  qual  deverão  ser  estabelecidas  metas  para  as  políticas  públicas  de
competência municipal destinada a proteção dos animais;

II  - constituírem conselho municipal de proteção dos animais, a ser composto, de
forma paritária,  por  representantes  da  prefeitura municipal,  de  ONGs de proteção
animal e da sociedade civil, e com caráter consultivo;

III  - realizarem censo trienal da população de cães e gatos, que poderá ser feito
com base em amostragens de cada bairro do município, cujas informações deverão
orientar  a  implantação  de  todas  as  políticas  públicas  de  proteção  animal,
especialmente a construção e a ampliação de abrigos e programas de adoção e de
controle de natalidade de cães e gatos;

IV  - implantarem programa municipal de controle de natalidade de cães e gatos,
com  metas  anuais  fixadas  e  avaliadas  pelo  conselho  municipal  de  proteção  dos
animais;

Parágrafo único - As metas anuais deverão ser fixadas segundo informações do
último  censo,  respeitando  limite  mínimo  eficaz  para  a  diminuição  efetiva  das
populações canina e felina;

V  -  implantação  de  programa  municipal  de  adoção  de  cães  e  gatos  com
apresentação semestral de relatórios publicados na imprensa local.

Art. 2º - Fica criada a Comissão de Outorga do Certificado Selo Prefeitura Amiga
dos Animais, a ser constituída por:

I - dois membros da Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
II  - três membros da Secretaria Estadual de Saúde, dois deles, obrigatoriamente,

médicos veterinários;
III - dois membros da Secretaria Estadual de Justiça e de Defesa da Cidadania.
Art.  3º  -  Compete à comissão criada no art.  2º  estabelecer  estudos,  análises e

critérios sobre a excelência das atividades desenvolvidas pelas prefeituras municipais
em ações dirigidas ao bem-estar e à proteção dos animais.

Art.  4º -  A outorga da certificação dar-se-á mediante a atribuição de pontos que
cada ação comportará, com base em critérios e quantificação definidos pela comissão
a que se refere o art. 2º.
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Art.  5º -  A certificação Selo Prefeitura Amiga dos Animais poderá ser cassada a
qualquer  tempo,  se  a  Comissão  de  Outorga  do  Certificado  constatar  que  a
administração municipal deixou de atender às exigências do art. 1º.

Parágrafo único - A não obtenção do selo referido no caput, no prazo de dois anos,
a contar da data da publicação do decreto do Poder Executivo que regulamentará
esta  lei,  ou  sua cassação,  inabilitará  o  município  para  celebrar  convênios  com o
governo  do  Estado para  recebimento  de  transferências  voluntárias  de  recursos  e
implantação de quaisquer programas nas áreas de proteção dos animais.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução desta  lei  correrão à  conta  das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art.  7º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: A cada dia a sociedade se torna mais consciente da necessidade e do

dever que o ser humano tem de proteger os animais. Como reflexo dessa postura da
sociedade  vêm  ocorrendo  significativos  avanços  legislativos,  e  políticas  públicas
inovadoras e eficientes estão sendo implantadas por todo o Brasil, notadamente no
campo da proteção e do controle populacional de cães e gatos.

Entretanto,  por  um  lado,  observa-se  que  os  avanços  no  campo  das  políticas
públicas de proteção animal, especialmente de cães e gatos, na prática, ainda estão
muito distantes do exigido pela sociedade, pela consciência ética e do prometido pela
legislação atualmente vigente. Por outro lado, trata-se de uma questão que não se
consegue resolver  adequadamente com ações isoladas desenvolvidas por apenas
parte  dos  municípios.  Por  exemplo,  se  um  município  desenvolve  adequadamente
uma política pública de proteção e controle de natalidade dos animais, mas o vizinho
não o faz, tende a ocorrer uma migração de animais, nem sempre casual, para o
município  que  cumpre  com  suas  obrigações.  Esse  diagnóstico  nos  mostra  a
necessidade de um aperfeiçoamento das normas vigentes de proteção e controle de
natalidade  dos  animais  no  sentido  de  se  promover  uma articulação  das  políticas
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públicas em âmbito estadual e de se criarem incentivos para que todos os municípios
mineiros cumpram com suas obrigações.

São esses os principais propósitos que se pretende atingir com a aprovação deste
projeto de lei.

-  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 513/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  publicação  de  relação  contendo  nomes  dos

condutores de veículos automotores inabilitados por dirigir  sob efeito de álcool ou
outras substâncias psicoativas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-

MG - publicará mensalmente, no diário oficial do Estado, relação contendo o nome
dos condutores de veículos automotores inabilitados, punidos com a suspensão ou a
proibição de obter  a  permissão ou a  habilitação por  dirigir  veículo automotor  sob
influência  do  álcool  ou  de  qualquer  outra  substância  psicoativa  que  determine
dependência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - Contran.

Parágrafo único - A relação dos condutores infratores a que se refere o caput deste
artigo deverá conter o nome completo do infrator, o respectivo número do registro da
carteira de habilitação e a fundamentação da punição administrativa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Acidentes automobilísticos causados por motoristas embriagados são

ocorrências cotidianas nas ruas e nas estradas de Minas Gerais, conforme se verifica
quase que diariamente na imprensa. As consequências desses acidentes são graves
tanto  para  as  vítimas,  que muitas  vezes  morrem ou carregam sequelas  físicas e
psicológicas  para  o  resto  da  vida,  quanto  para  as  famílias,  que  sofrem a  marca
irreparável de perder um ente querido.

Em  virtude  de  maus  condutores  que  desrespeitam  a  lei  e  não  sofrem  punição
compatível  com  a  gravidade  do  mal  que  causam,  a  sociedade  também  se  vê
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desrespeitada e prejudicada. Em todas as ocasiões, a embriaguez ao volante deve
ser severamente combatida, por meio de fiscalização rigorosa e punição efetiva, caso
contrário, a situação, já caótica, poderá se agravar.

Assim sendo, mostra-se conveniente a criação de uma espécie de “ficha suja” do
motorista. Dessa maneira, a autoridade competente deverá publicar, no diário oficial,
relação com o nome dos condutores flagrados pela polícia dirigindo sob influência de
álcool ou qualquer substância psicoativa.

A divulgação do nome dos condutores flagrados dirigindo embriagados busca dar
publicidade  aos  motoristas  que  atuam  em  desconformidade  com  a  lei.  Assim,
qualquer pessoa poderá verificar se um determinado condutor já dirigiu embriagado
em simples consulta à lista referida.

Precisamos reduzir o índice de crimes violentos de trânsito. Nos últimos dois anos,
foram mais de 32 mil  vítimas, com cerca de 5 mil  mortos. É uma realidade muito
séria, e o Estado não deve ficar omisso.

Diante  do  exposto,  considerando  a  relevância  e  o  interesse  público  de  que  a
matéria se reveste, solicitamos sua aprovação.

-  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 514/2015
Dispõe  sobre  a  recomposição  de reserva  legal  no  âmbito  do  Estado  de  Minas

Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração de imóvel rural com

área  recoberta  por  vegetação  nativa  em  extensão  inferior  ao  percentual  mínimo
exigido pelo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 1965) para a reserva legal
poderão, sem prejuízo das demais alternativas para a compensação da reserva legal
definidas  nas  legislações  federal  e  estadual,  optar  por  recompor  a  vegetação  no
próprio imóvel por meio do plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas com
espécies arbóreas nativas de ocorrência regional ou pela implantação de Sistemas
Agroflorestais - SAFs -, observados os dispositivos desta lei.

§ 1º - A área de reserva legal recomposta na forma prevista nesta lei deverá ser
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averbada à margem da matrícula do imóvel,  nos termos definidos nas legislações
federal e estadual pertinentes.

§ 2º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem
por  recompor  a  reserva  legal  com  o  plantio  de  espécies  arbóreas  exóticas
intercaladas com espécies arbóreas nativas ou com Sistemas Agroflorestais - SAFs -
deverão fazê-lo no prazo máximo de oito anos.

§ 3º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem
por recompor a reserva legal deste, por meio de plantio de espécies arbóreas nativas
de ocorrência regional, intercaladas com espécies arbóreas exóticas, terão direito a
sua exploração.

§ 4º - Não poderá haver o replantio de espécies arbóreas exóticas na reserva legal,
findo o ciclo de produção do plantio inicial, exceto no caso de pequenas propriedades.

Art. 2º- Para efeito desta lei, entende-se por:
I - diversidade: a relação entre o número de espécies (riqueza) e a abundância de

cada espécie (número de indivíduos);
II - espécie zoocórica: espécie cuja dispersão é intermediada pela fauna;
III - espécie exótica: espécie não originária do bioma de ocorrência de determinada

área geográfica, como a Hevea brasiliensis;
IV - espécie-problema ou espécie-competidora: espécie nativa ou exótica que forme

populações fora de seu sistema de ocorrência natural  ou  que exceda o  tamanho
populacional  desejável,  interferindo  negativamente  no  desenvolvimento  da
recuperação  florestal,  tais  como  Leucaena  spp,  Pinus  spp,  Brachiaria  spp, entre
outras;

V - pequena propriedade: aquela com área até 30ha (trinta hectares), explorada
mediante  o  trabalho  pessoal  do  proprietário  e  de  sua  família,  admitida  a  ajuda
eventual de terceiro, e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, de 80% (oitenta
por cento) da propriedade;

VI - Sistemas Agroflorestais - SAFs: sistemas de uso e ocupação do solo em que
plantas  lenhosas  perenes  (árvores,  arbustos,  palmeiras)  são  manejadas  em
associação  com  plantas  herbáceas,  culturas  agrícolas  ou  forrageiras  ou  em
integração com animais, em uma mesma unidade de manejo,  de acordo com um
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arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações ecológicas
entre esses componentes.

Art.  3º  -  O  plantio  de  espécies  arbóreas  exóticas  intercaladas  com  espécies
arbóreas  nativas  ou  de  Sistemas  Agroflorestais  -  SAFs  -  para  a  recuperação de
reservas legais fica condicionado à observação dos seguintes princípios e diretrizes:

I - densidade de plantio de espécies arbóreas: entre seiscentos e mil e setecentos
indivíduos por hectare;

II - percentual máximo de espécies arbóreas exóticas: metade das espécies;
III  -  número  máximo  de  indivíduos  de  espécies  arbóreas  exóticas:  metade  dos

indivíduos ou a ocupação de metade da área;
IV - número mínimo de espécies arbóreas nativas: cinquenta espécies arbóreas de

ocorrência regional,  sendo pelo menos dez zoocóricas, devendo estas representar
50% (cinquenta por cento) dos indivíduos;

V - manutenção de cobertura permanente do solo;
VI - permissão de manejo com uso restrito de insumos agroquímicos;
VII - não utilização de espécie-problema nem de espécie-competidora;
VIII  - controle de gramíneas que exerçam competição com árvores e dificultem a

regeneração  natural  de  espécies  nativas,  tais  como  Urochloa  spp,  Panicum
maximum, Mellinis minutiflora.

Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta
de  dotações  próprias  consignadas  no  Orçamento  vigente,  suplementadas,  se
necessário.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Inicialmente, convém considerar que esta proposição não fere reserva

de competência estabelecida na Carta Federal.
Isso posto, podemos passar para o mérito deste projeto de lei, que é buscar uma

alternativa viável econômica e ambientalmente para recompor a reserva legal  das
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propriedades  rurais  do  Estado  de  Minas  Gerais,  de  maneira  que  se  cumpra  a
exigência atual dos 20% da área como reserva legal, ao mesmo tempo buscando
uma melhora  significativa  do  meio  ambiente,  com  aumento  do  sequestro  de  gás
carbônico,  melhorando  as  condições  do  ar  atmosférico,  combatendo  a  poluição,
mantendo a biodiversidade e ao mesmo tempo dando condições de retorno financeiro
ao produtor rural.

Esta proposição, quando aprovada e transformada em lei,  vai conciliar  múltiplos
interesses,  como  melhorar  o  meio  ambiente  e  a  biodiversidade  e  possibilitar  a
regularização  de  todas  as  propriedades  do  Estado,  permitindo  ainda  que  os
produtores rurais possam a partir dessa regularização obter financiamentos que hoje
estão impedidos de conseguir e, ao mesmo tempo, obter retorno do valor investido
com a exploração das espécies exóticas implantadas na reserva legal.

É  fundamental  ainda  notar  que  a  legislação  federal  admite  o  uso  de  espécies
exóticas  como  pioneiras  para  recuperação  da  reserva  legal,  quando  não  há
vegetação suficiente, e este projeto de lei tem a função de definir critérios, estando
perfeitamente compatível com a lei federal.

Para  finalizar,  quero  fazer  uma  observação  sobre  um  tipo  de  espécie  arbórea
exótica,  que  pode  ser  usada  para  recompor  a  reserva  legal,  que  é  a  Hevea
brasiliensis, a popular seringueira produtora de látex. A “mata” formada com o plantio
de  seringueiras  pode  servir  de  pioneira  para  a  recuperação  de  reserva  legal,  e
estudos recentes já comprovaram que esse tipo de planta sequestra tanto carbono
quanto qualquer mata nativa; no entanto existe a opção de um grande número de
outras espécies arbóreas exóticas que podem ser usadas para recompor a reserva
legal.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de nossos
nobres pares à aprovação desta importante proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 515/2015
Obriga  as  escolas  públicas  e  privadas  do  Estado  a  exigir  dos  alunos,  para  a

realização de qualquer  exercício  físico,  a  apresentação de atestado médico  e dá
outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas situadas no Estado ficam obrigadas a exigir

atestado médico de aptidão física de seus alunos.
§ 1º - O atestado será exigido, no início de cada ano letivo, de todos os alunos a

partir da 5ª série do ensino fundamental.
§  2º  -  O  atestado  poderá  ser  de  instituição  pública  ou  privada  e  deverá  ficar

anexado no histórico escolar do aluno.
§ 3º -  Enquanto não houver  a apresentação do referido atestado,  a escola não

poderá submeter o aluno a nenhum tipo de exercício físico.
Art. 2º - As escolas deverão promover eventos que demonstrem formas de prevenir

doenças cardiorrespiratórias.
Art.  3º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  aos  representantes  legais  da

instituição as sanções previstas nas legislações penal e civil.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

no ano letivo imediatamente posterior.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: Diante de uma matéria amplamente veiculada na mídia informando

que um adolescente de 15 anos morreu na manhã de terça-feira (3/10/2012), após
passar mal durante uma aula de educação física na Escola Estadual Dona Brasília
Castanho de Oliveira, em Guarulhos (SP), podemos constatar que, apesar de num
primeiro momento esse fato parecer algo pontual, precisamos atentar que não são
apenas os atletas que estão sujeitos a problemas de saúde. Pessoas comuns que
pretendem exercitar-se com o objetivo de saúde, estética ou mesmo melhorar seu
nível  de  condicionamento  físico,  caso  sejam  portadores  de  algum  distúrbio  não
detectado  precocemente,  principalmente  cardiopatias  incipientes,  podem  sofrer
consequências muito desagradáveis.

Cabe ainda ressaltar que os problemas cardíacos e respiratórios provenientes de
uma  alimentação  desregrada,  poluição,  etc.,  em  sua  grande  maioria,  somente
aparecerão após alguns anos.  Entretanto,  não podemos nos esquecer  dos casos
hereditários e de má formação congênita, que só poderão ser diagnosticados após o
paciente se submeter a exame específico.
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Desse modo, ao exigir o atestado médico para a prática de exercícios, este projeto
visa a evitar que futuros problemas ocorram. 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 Saúde para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 516/2015
Acrescenta artigos à Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o

pagamento pelo Estado de honorários a advogado não defensor público nomeado
para defender réu pobre e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Lei nº 13.166, de 20/1/1999, acrescida dos seguintes artigos:
“Art.  … - O perito  judicial  nomeado nas condições descritas  no art.  1º desta lei

também fará jus ao pagamento de honorários pelo Estado.
Parágrafo único - Os honorários a que se refere este artigo serão fixados na forma

de regulamento.
Art.  … -  Fica  assegurado ao perito  judicial  prévia  indenização pelas  diligências

realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 517/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  empresas  que  se  utilizam  do  comércio

eletrônico, com hospedagens em sites  na internet e que tenham matriz ou filiais no
Estado,  de  inserirem  em  seus  sites endereços,  telefones  e  dados  cadastrais
completos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Toda  empresa  que  tenha  matriz  ou  filial  no  Estado  que  mantenha

hospedagem  em  sites,  visando  ao  comércio  eletrônico,  deverá  manter  de  forma
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legível e de fácil acesso endereço, telefone, CNPJ e inscrição estadual, assim como
seus endereços eletrônicos.

Parágrafo  único  -  Nos  sites  de  hospedagens  das  empresas  referidas  no  caput
deverá constar um link específico para as informações de que tratam esse artigo.

Art. 2º - A inobservância desta lei sujeitará o infrator à multa diária de 1.000 Ufemgs
(mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada a cada reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto em pauta busca proteger o consumidor mineiro que se utiliza

da internet para a realização de compras. A falta de informação em muitos dos sites
de comércio eletrônico é uma realidade que dificulta ao consumidor o exercício de
várias faculdades benéficas à relação de consumo, tais como a possibilidade de o
consumidor informar-se sobre o objeto da empresa contratada, sua localização ou até
mesmo facilitar a busca de providências nos órgãos de defesa do consumidor, em
caso de descumprimento da legislação pertinente.

A descrição clara e completa das informações exigidas nesta lei  possibilitará ao
consumidor,  utilizando-se  dessas  informações,  realizar  pesquisas  acerca  da
idoneidade do prestador de serviços e também da sua eficiência e seriedade.

A aprovação  desta  norma tornará  possível  ainda  ao  consumidor  insatisfeito  em
relação ao serviço prestado entrar em contato de diversas formas com o prestador de
serviços. Além disso, nos casos em que não houver resolução amigável do dissídio
proveniente da prestação do serviço, o consumidor poderá fazer uso das informações
para instruir uma ação judicial, identificando da maneira adequada a parte contrária.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto
de lei protetor dos interesses do consumidor.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 506/2015 nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 518/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames clínicos para a prática de educação

física nas escolas estaduais e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A frequência e  a participação dos alunos da educação básica da rede

pública estadual de ensino nas aulas da disciplina de educação física, desportiva e
recreativa serão precedidas da realização de exames médicos clínicos no início de
cada ano letivo.

Art. 2º - Os exames de que trata o art. 1º desta lei serão realizados por médicos da
rede pública de saúde.

§  1º  -  Se  verificada  anormalidade  orgânica,  o  médico  que  realizar  os  exames
prescreverá o regime de atividades apropriadas ao aluno examinado.

§  2º  -  Constatada  a  existência  de  anormalidade  que  demanda  tratamento  ou
acompanhamento especializado, o médico responsável pelo exame encaminhará o
aluno para uma unidade básica ou hospitalar da rede pública de saúde.

Art. 3º - Para garantir o número de profissionais médicos necessários ao efetivo
cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  o  Estado  poderá  firmar  convênios,  acordos  e
outros ajustes correlatos com os outros entes federados.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das
dotações orçamentárias vigentes em cada exercício financeiro.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - (Lei Federal

nº 9.394, de 1996) dispõe para a educação básica:
“Art.  26  -  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e
estabelecimento  escolar,  por  uma parte  diversificada,  exigida  pelas  características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

§ 3º - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular obrigatório da educação básica".

Não há dúvida quanto à importância da educação física na formação de crianças e
adolescentes. Há muito existe o consenso de que o esporte e as atividades físicas, no
âmbito  escolar,  enquanto  práticas  pedagógicas,  contribuem  de  forma  significativa
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para um desenvolvimento integral dos educandos, ajuda-os no desenvolvimento de
suas habilidades psicomotoras, em seu equilíbrio emocional,  além de contribuir na
formação de seu caráter,  despertar  o  espírito  de  iniciativa  e  de responsabilidade,
ademais de favorecer sua socialização.

No contexto escolar, sabe-se também que a prática do desporto e a realização de
outras  atividades físicas de caráter  contínuo e sistemático levam os educandos a
atuar e participar de experiências individuais e coletivas que lhes dão oportunidade de
se conhecerem melhor, se expressarem fisicamente e se superarem em relação a
algumas limitações. Portanto, é tarefa da educação física escolar garantir que todos
os  alunos  desenvolvam  suas  potencialidades,  em  busca  do  exercício  pleno  da
cidadania e da melhoria da qualidade de vida.

Contudo,  algumas  mazelas  da  moderna  sociedade  de  consumo,  tais  como  a
adoção de hábitos alimentares baseados no que convencionamos chamar de  fast
food, o  aproveitamento  de  cada  centímetro  quadrado  das  áreas  urbanas  pela
construção civil, destruindo os espaços outrora utilizados para atividades físicas e de
lazer,  o  acesso às diferentes formas de ocupação e diversão ofertadas pela rede
mundial de computadores e pelos jogos eletrônicos, tudo isso vem formando urna
nova geração de indivíduos, por um lado, mais e mais ensimesmada, por outro, com
seu  desenvolvimento  físico  e  motor  comprometido  pela  diminuição,  quando  não
ausência de atividades físicas indispensáveis ao respectivo desenvolvimento motor.
Crianças  e  adolescentes  com  graves  problemas  de  biopsicomotricidade,  com
obesidade mórbida ou problemas cardiovasculares já não são nenhuma novidade.

Outrossim, não se pode olvidar que os diferentes governos vêm empreendendo um
esforço  para  integrar  aos  sistemas  regulares  de  ensino  os  educandos  com
necessidades especiais. O perfil biopsicomotor adquirido por crianças e adolescentes
em razão das situações típicas da presente realidade socioeconômica, assim como o
esforço de incluir, nos sistemas regulares de ensino, os alunos com necessidades
especiais,  impõe  à  disciplina  de  educação  física  uma série  de  novas  demandas,
inclusive de práticas físicas e desportivas diferenciadas, quando não especiais, para
uns e outros.

Nesse  contexto,  nas  escolas  da  rede  pública,  torna-se  inquestionável  a
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necessidade de submeter os educandos à realização de exames médicos periódicos
e prévios  à  realização de  qualquer  atividade  física  ou  desportiva  como modo de
identificar a capacidade, a limitação e o tipo de procedimento que se deve dispensar
a cada um.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  515/2015,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 519/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 816/2011)

Institui o Dia de Conscientização sobre o Vitiligo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia de Conscientização sobre o Vitiligo, a ser realizado

anualmente no dia 1º de outubro.
§ 1º - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá eventos para esclarecer a

sociedade  e  os  especialistas  de  saúde  quanto  ao  vitiligo,  buscando  combater  o
preconceito e desmistificar a doença.

§ 2º - Recaindo o dia 1º de outubro no sábado ou no domingo, os eventos serão
transferidos para a segunda-feira.

Art.  2º  -  O  Estado  poderá  buscar  parcerias  junto  a  entidades,  associações,
psicólogos, sociólogos e pedagogos para realização dos eventos de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Nossa  proposta  tem  por  finalidade  dar  maior  atenção  à

conscientização e ao tratamento da doença. Reportagem no jornal  BH das Gerais,
edição de setembro e outubro de 2005, traz matéria esclarecedora sobre o assunto.
O vitiligo é uma doença de causa ainda desconhecida que afeta 1% da população.
Manifesta-se em qualquer idade, em ambos os sexos e em todas as raças, sendo que
traumas emocionais poderiam atuar como fatores de desencadeamento ou agravação
da doença. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos
(células) responsáveis pela formação do pigmento melanina, que dá cor à pele. Elas
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não apresentam sintomas, e a superfície da pele permanece normal, exceto pela falta
de cor. As manchas típicas do vitiligo são brancas, com total ausência de pigmento, e
podem apresentar um fino halo pigmentado ao seu redor. Atinge, principalmente, as
pálpebras, o entorno da boca, as extremidades dos membros, os cotovelos e joelhos.
Não há como prever a evolução da doença, que pode permanecer estável durante
anos,  voltar  a  se  desenvolver  ou  regredir  espontaneamente.  O  grau  de
comprometimento emocional pode acabar interferindo negativamente na evolução da
doença.

Cuba é considerado um país de referência no tratamento da doença e emprega a
melagenina, medicação retirada do extrato placentário.  Entretanto, não há estudos
científicos bem controlados, que comprovem a eficácia desse tratamento. Enfim, com
a evolução da medicina, expande-se também o tratamento de várias doenças, como
o vitiligo, e seriam de bom alvitre maiores esclarecimentos sobre a doença. Em face
do exposto, conto com a aprovação dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 520/2015
Dispõe  sobre  a  contratação  de  médicos  formados  no  exterior  sem  a  devida

aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por
Instituições  de  Educação  Superior  Estrangeiras  -  Revalida  -  e  no  Exame  de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros - Celpe-Bras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O disposto nesta lei se aplica a todos os médicos com atuação no Estado.
Art. 2º - Os médicos com atuação no Estado cumprirão, salvo por motivo justo, as

normas emanadas do Conselho Federal de Medicina - CFM - e do Conselho Regional
de  Medicina  de  Minas  Gerais  -  CRM-MG  -  e  atenderão  às  suas  requisições
administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

Art.  3º  -  Os  médicos  com  atuação  no  Estado  obedecerão  aos  acórdãos  e  às
resoluções do CFM e do CRM-MG.

Art.  4º  -  Ficam  os  profissionais  da  área  de  saúde  formados  em  universidades
estrangeiras, em especial médicos, com atuação no Estado, obrigados a se submeter
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ao  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas  Médicos  -  Revalida  -  ou  a
revalidação do diploma estrangeiro, nos termos da Portaria nº 278, de 17 de março de
2011,  dos Ministérios  da  Educação  e  da  Saúde,  e  ao  Exame de Proficiência  em
Língua Portuguesa para Estrangeiros - Celpe-Bras.

Art. 5º - Ficam as entidades públicas e privadas que atuam na área de saúde que
mantenham os profissionais a que se refere esta lei, sem que estes preencham os
requisitos estabelecidos nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, obrigadas a suspender a atividade
profissional desses profissionais e a comunicar o fato ao CRM-MG.

Parágrafo  único  -  A entidade que,  na  prestação  de  serviço  na  área  de  saúde,
descumprir o previsto nesta lei terá sua atividade suspensa e receberá multa de 50
mil  Ufemgs (cinquenta mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)  por  dia,
iniciando-se sua incidência na data de contratação do profissional e encerrando-se na
data de publicação do regulamento desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em 8/7/2013, o governo federal lançou, em Brasília, o programa Mais

Médicos, que tem o objetivo de aumentar o número de médicos atuantes na rede
pública  de  saúde  em  regiões  carentes.  Esse  programa  permite  a  vinda  de
profissionais  estrangeiros  ou  brasileiros  que  se  formaram  no  exterior  sem  a
necessidade de revalidação do diploma. Não podemos aceitar o descaso do governo
federal com os profissionais da saúde, em especial nossos atuais e futuros valorosos
médicos que lutam em prol da saúde.

Os ministros de estado da Educação e da Saúde editaram a Portaria nº 278, de 17
de  março  de  2011,  que  institui  o  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas
Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras - Revalida.
Questionado  sobre  o  Revalida,  o  ex-ministro  da  Educação,  Aloísio  Mercadante,
afirmou que o programa lançado não tem funcionalidade. Segundo ele, o Revalida
continua obrigatório a quem desejar gozar de todos os direitos profissionais como
médico no País.  O ex-ministro reiterou que, para exercer a medicina no Brasil,  o
egresso  de  universidade  estrangeira  tem  que  provar  a  sua  capacidade.  Sobre  a
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prova, de acordo com Mercadante, é necessário que seja exigido o que consta na
matriz curricular brasileira.

Após o pronunciamento, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica
Brasileira, a Associação Nacional de Médicos Residentes e a Federação Nacional dos
Médicos  publicou  “Carta  Aberta  à  População”  de  repúdio  ao  pronunciamento  da
Presidenta Dilma Rousseff,  demonstrando extrema preocupação com o programa,
uma vez que expõe a população, sobretudo sua parcela mais vulnerável e carente, a
ação  de  pessoas  cujos  conhecimentos  e  competências  não  foram  devidamente
comprovados. Além disso, o programa é inócuo, paliativo, populista e esconde os
reais problemas que afetam o Sistema Único de Saúde - SUS.

Os  protestos  não  pedem  médicos  estrangeiros,  mas  um  SUS público,  integral,
gratuito,  de qualidade e acessível a todos. É preciso reconhecer que é a falta de
investimentos  e  a  gestão  incompetente  desse  sistema  que  afastam  os  médicos
brasileiros do interior e da rede pública, agravando o caos na assistência.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, os governos de países com
economias  mais  frágeis  investem  mais  que  o  Brasil  no  setor.  Na  Argentina,  o
percentual  de  aplicação  fica  em  66%.  No  Brasil,  esbarra  em  47%.  O  apelo
desesperado das ruas é por mais investimentos do Estado em saúde. É assim que o
Brasil terá a saúde e os “hospitais padrão Fifa”, exigidos pela população, e não com a
importação de médicos.

A AMB, a ANMR, o CFM e a Fenam - assim como outras entidades e instituições,
os 400 mil médicos brasileiros e a população consciente da fragilidade da proposta de
importação - não admitirão que se coloque em risco o futuro de um modelo enraizado
na nossa Constituição e a vida de nossos cidadãos. Para tanto, tomarão todas as
medidas  possíveis,  inclusive  jurídicas,  para  assegurar  o  Estado  Democrático  de
Direito no país, com base na dignidade humana.

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 521/2015

Proíbe aos estabelecimentos e organizações comerciais do Estado estabelecerem
restrições para troca de mercadorias.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  e  as  associações  e  outras

organizações de comércio proibidas de estabelecerem qualquer forma de restrição
para fins de troca de mercadorias, devendo efetivar a troca dos produtos durante todo
o seu período de funcionamento, independentemente do dia ou da hora.

Parágrafo único - Esta lei se aplica também aos finais de semana e feriados em que
os estabelecimentos comerciais estiverem abertos ao público.

Art. 2º - As mercadorias com vícios ou defeitos deverão ser trocadas na forma e nos
prazos firmados pelo art.  26,  seus incisos e parágrafos, do Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 3º - As mercadorias que não apresentem vício ou defeito poderão ser trocadas
por outra de igual valor, no prazo de sete dias úteis, por livre vontade do consumidor,
desde que não tenham sido violadas ou utilizadas.

§ 1º - Considera-se violada a mercadoria que tiver seu lacre ou etiqueta rompidos
pelo consumidor.

§ 2º - O lacre ou etiqueta deverão ser fixados diretamente na mercadoria, não se
considerando para este fim eventuais lacres na embalagem do produto.

§  3º  -  Para  fins  de  vigência  deste  artigo,  a  embalagem  do  fabricante  que
acompanha o produto,  ainda que aberta,  deverá estar  nas mesmas condições do
momento  em  que  a  mercadoria  foi  vendida,  salvo  quando  o  acesso  ao  produto
implique na destruição total ou parcial da embalagem.

§ 4º - O direito à troca prevista no caput vale também para os produtos vendidos em
promoção,  liquidação,  queima de estoque ou qualquer  outra  ação comercial  para
promoção de vendas, sempre respeitando-se, para fins de troca, o valor de fato da
compra, abatido o eventual desconto concedido sobre o preço da mercadoria.

§  5º  -  Este  artigo  não  se  aplica  a  gêneros  alimentícios  e  produtos  de  pronto
consumo de qualquer tipo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  realidade  de  nossos  tempos  é  que  muitos  shoppings  e
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estabelecimentos comerciais funcionam durante os finais de semana, feriados e, em
alguns casos, até mesmo durante 24 horas, sendo que, muitas vezes o consumidor
dá preferência a determinado estabelecimento por seu funcionamento estendido ou
até  ininterrupto,  que  possibilita  a  aquisição de produtos  fora  do  chamado  horário
comercial. Se o estabelecimento não funciona somente no horário comercial para fins
de venda, não pode exigir que seja respeitada qualquer restrição de horário, inclusive
observância do horário comercial, para fins de troca do produto.

O  consumidor  pode  ser  beneficiado  com  os  horários  de  funcionamento  do
estabelecimento para fins  de compra,  mas quando o assunto é troca,  a conversa
começa a mudar em seu desfavor,  vendo-se obrigado a cumprir  regras de dias e
horários para efetuar a troca de produtos, mesmo em caso de vícios e defeitos, o que
cria  um desequilíbrio  na  relação de consumo quando o  interesse não é  mais  do
estabelecimento comercial.

Esta  proposição  pretende  garantir  que  o  consumidor  possa  efetuar  a  troca  de
produtos durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, garantindo a
mesma condição do momento da  compra  para  fins  de  eventuais  trocas,  seja por
vontade do consumidor ou por vício e defeito do produto.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 335/2015, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 522/2015
Assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama o

acesso gratuito ao teste de mapeamento genético.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Compete  ao  Estado,  por  meio  da  rede  de  unidades  públicas  ou

conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -, prestar o serviço de
prevenção  ao  câncer  de  mama  consistente  na  realização  do  exame  genético
identificador da mutação no gene BRCA, a fim de apurar a existência de risco de
desenvolvimento da doença.

Art. 2º - O exame genético somente será realizado na paciente diagnosticada como
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de alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, assim considerada aquela que
apresentar histórico familiar de incidência da doença em sua mãe, irmã ou avó antes
de atingirem cinquenta anos de idade.

Art. 3º - As mulheres que apresentarem a mutação no gene BRCA identificada pelo
exame genético poderão optar pela realização da cirurgia de mastectomia profilática e
de reconstrução da mama através do SUS, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de
1999.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março 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 da mutação no gene conhecido como BRCA. Essa alteração, segundo a
literatura médica, demonstra a existência de 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 cinquenta anos de idade,
aquelas que já desenvolveram câncer em uma das mamas e aquelas que, além da
predisposição  à  doença,  tem  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
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
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importância indiscutível,  espero o apoio de meus pares para a sua aprovação por
esta Assembleia Legislativa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Doutor
Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 18/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 523/2015
Determina  a  instalação  de  equipamentos  de  conexão  com  o  Sistema  de

Posicionamento Global - GPS - nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de
saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  veículos  dos  órgãos  estaduais  de  segurança e  de  saúde  públicas

deverão ser equipados com equipamentos que permitam a conexão com o Sistema
de Posicionamento Global - GPS.

Parágrafo único - Aplica-se esta lei aos serviços prestados na forma de concessão
e aos convênios celebrados pelo governo do Estado.

Art.  2º  -  Todas  as  viaturas  adquiridas  pelos  órgãos  de  segurança  e  de  saúde
públicas, a partir da data da promulgação desta lei, deverão sair da fábrica com o
equipamento para conexão com o GPS.

Art. 3º - O Poder Executivo, no prazo de dois anos contados da entrada em vigor
desta lei, deverá promover a instalação do equipamento de conexão com o GPS em
todos os veículos que integrem a frota dos órgãos de segurança e de saúde públicas.

Art.  4º  -  O  descumprimento  desta  lei  por  parte  das  empresas  que  exploram  o
serviço de urgência e emergência acarretará as seguintes penalidades:

I - primeira infração: notificação com prazo de trinta dias para se adequar à lei;
II  -  segunda  infração:  multa  de  2.300  Ufemgs  (duas  mil  e  trezentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) por veículo;
III - terceira infração: revogação do alvará de licença, observado o contraditório e

ampla defesa.
Art. 5º - Caberá ao governo do Estado normatizar o cumprimento desta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
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Celinho do Sinttrocel
Justificação: O governo do Estado não pode prescindir da alta tecnologia disponível

e de,  cada vez mais, desenvolver esforços para melhorar  a qualidade dos gastos
públicos e aperfeiçoar os métodos e as técnicas públicas de gestão.

Com  a  implantação  de  equipamentos  de  conexão  com  o  Sistema  de
Posicionamento Global - GPS -, é possível facilitar e agilizar o acesso das viaturas às
ocorrências, evitando o agravamento de situações;  controlar,  em tempo real,  com
exatidão, os locais onde estão sendo prestados os serviços; realizar controle posterior
e avaliação dos serviços e verificar possíveis falhas nos procedimentos.

O GPS oferece uma navegação automática com acesso às rotas mais curtas  e
rápidas com direções detalhadas através de todo o percurso a ser realizado. Ao longo
do caminho, ele fornece avisos na tela com sinais audíveis, que alertam o motorista
sobre  as  necessárias  mudanças  de  direção,  a  distância  em relação às  próximas
curvas, o desvio de rumo e a distância do destino final. Além do mais, muitas vezes,
encontrar determinados endereços e numerações é muito complexo. Com o GPS, as
rotas serão determinadas com agilidade e os locais, facilmente encontrados.

- 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 524/2015
Dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama

pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde -  SUS -  na situação que
menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  unidades  integrantes  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -  ficam

obrigadas, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999, a realizar
cirurgia  plástica  reconstrutiva  de  mama  nas  mulheres  que  foram  submetidas  a
mastectomia total ou parcial de mama decorrente de tratamento de câncer.

Art. 2º - Quando existirem condições técnicas e clínicas favoráveis, atestadas em
laudo médico, a cirurgia plástica reconstrutiva de mama, bem como os procedimentos
em  mama  contralateral  e  as  reparações  do  complexo  aréolo-mamilar,  serão
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efetuados, mediante autorização expressa da paciente, no mesmo ato cirúrgico da
mastectomia total ou parcial de mama.

Parágrafo único - No caso de a cirurgia plástica reconstrutiva de mama não ser
realizada no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, deverão ser adotados os seguintes
procedimentos:

I - o médico responsável pela mastectomia apresentará laudo médico justificando a
não realização da cirurgia plástica reconstrutiva;

II  -  a paciente será encaminhada para acompanhamento clínico e, atestadas as
condições técnicas e clínicas a que se refere o  caput do art.  2º,  terá garantida a
realização da cirurgia plástica reconstrutiva.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março 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
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 60 e 70
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.
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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 a 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. Proposição semelhante 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  esse  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.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Doutor
Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 27/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 525/2015
Assegura ao consumidor, no Estado, o direito de livre escolha da oficina em casos

de cobertura dos danos em veículo por seguradora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao consumidor que adquirir qualquer tipo de seguro para

veículo automotor o direito de livre escolha das oficinas mecânicas e reparadoras
sempre que for  necessário  acionar  o  seguro  para fins  de  cobertura  de danos ao
veículo segurado ou a veículos de terceiros.

§ 1º - O direito de escolha se estende ao terceiro envolvido no sinistro, que deva ser
ressarcido pela seguradora.
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§ 2º - Não havendo consenso entre o terceiro e o segurado, a seguradora deverá
respeitar a escolha de cada um para o reparo de seus veículos separadamente.

§ 3º - O direito de escolha envolve qualquer tipo de oficina de automóveis, seja
mecânica, de lanternagem, pintura, de recuperação e limpeza de interior e outras do
gênero, desde que legalmente constituída como pessoa jurídica.

Art.  2º  -  As  centrais  de  atendimento  das  seguradoras  deverão  informar  aos
envolvidos, 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, fazendo constar tal condição, ainda, em destaque no contrato firmado com
o segurado.

Art. 3º - As seguradoras não poderão criar qualquer obstáculo ou impor tratamento
diferenciado em razão do exercício de livre escolha pelo segurado ou pelo terceiro
envolvido, ficando vedada a imposição de qualquer tipo de relação de oficinas que
limite o direito de escolha do segurado ou do terceiro como condição para o conserto
dos veículos.

Art. 4º - O descumprimento ao que dispõe esta lei acarretará ao estabelecimento
infrator  multa no  valor  de 3.000 Ufemgs (três  mil  Unidades Fiscais  do Estado de
Minas Gerais) por cada autuação, aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Com  esta  proposição  busca-se  proteger  os  interesses  dos

consumidores que,  muitas  vezes,  são vilipendiados em seu direito  de  escolha  da
oficina onde seu veículo deva ser reparado, vendo-se forçados a acatar a imposição
da seguradora para efetivar  o reparo pelo qual  já pagou quando contratou com a
seguradora, sob pena de perder a cobertura do seguro. O que ocorre é que muitas
seguradoras  criam tal  imposição  para  efetivar  o reparo  com um custo  menor  em
detrimento do proprietário do veículo, que nem sempre leva o que realmente imagina,
chegando-se ao absurdo de substituirem-se algumas peças danificadas por outras já
usadas, ainda mais quando não são notoriamente visíveis.

A matéria abordada não é de competência privativa da União, uma vez que não
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institui ou cria nenhuma norma sobre seguros e sim adentra na área de consumo e de
defesa  do  consumidor,  de  competência  legislativa  concorrente  com  o  Estado  e
passível  de  ser  disciplinada  por  esta  Casa  Legislativa.  A  determinação  desta
proposição é voltada ao consumidor e à defesa dos direitos que este tem ao contratar
um seguro contra danos e terceiros para o seu veículo, valendo dizer que as normas
inseridas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações
jurídicas avençadas, e a adoção deste projeto apresenta-se como constitucional ao
defender o direito básico do consumidor de escolher a oficina de sua confiança para o
devido reparo de seu veículo, com a cobertura do seguro contratado.

Em razão disto, conto com o apoio dos deputados para a aprovação deste projeto
de lei, que certamente beneficiará os direitos do consumidor mineiro.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 56/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 526/2015
Assegura ao  consumidor  de produtos e serviços o direito  a informação sobre a

inexistência de assistência técnica no município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  ao  consumidor  de  produtos  e  serviços  o  direito  a

informação sobre a inexistência de assistência técnica no município onde é efetivada
a contratação ou a venda.

Parágrafo único - O fornecedor de produtos ou serviços deverá informar a ausência
de  assistência  técnica  em  documento  fiscal  ou  por  intermédio  de  contrato
devidamente assinado pelo consumidor.

Art. 2º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às sanções previstas no art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Fred Costa - Noraldino Júnior.
Justificação: Esta proposição visa assegurar ao consumidor o direito a informação

sobre a inexistência de assistência técnica autorizada no município onde é efetuada a
compra do produto ou a contratação de serviços.
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Via de regra, quando o consumidor adquire um produto ou contrata um serviço não
tem acesso à informação de que a assistência técnica inexiste no município e muitas
vezes só será encontrada em localidades distantes da sua residência, ocasionando-
lhe transtornos e despesas.

Visando à proteção do consumidor, apresento este projeto de lei por entender ser
matéria de interesse da sociedade mineira, contando com a subsequente aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 527/2015
Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados os seguintes parágrafos ao art. 1º da Lei nº 13.408,

de 21 de dezembro de 1999:
“Art. 1º - (...)
§  1  -  em  se  tratando  de  estabelecimento  de  ensino  público  que  possua

denominação em homenagem aos presidentes da República do período da ditadura
militar  brasileira,  compreendido entre 1964 a 1985, deverá ser  realizado processo
para escolha de nova denominação, precedida de consulta pública à comunidade
escolar.

§ 2 -  A escolha da nova denominação de que trata o parágrafo primeiro deverá
recair  sobre  personalidades  brasileiras,  reconhecidas  pela  luta  contra  a  ditadura
militar.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Paulo Lamac
Justificação:  Submetemos à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a denominação
de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado.

A referida lei determina, em seu art. 2º, que a denominação de próprios públicos
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não poderá recair em nome de pessoa que tenha, comprovadamente, participado de
ato de lesa-humanidade, tortura ou violação de direitos humanos.

Como se vê, a legislação mineira exige que as pessoas a serem homenageadas
apresentem  predicados  positivos  como  condição  para  que  seus  nomes  possam
denominar bens públicos estaduais. Nesse sentido, sendo constatado fato histórico
que desabone a pessoa homenageada, torna-se necessário avaliar a pertinência da
manutenção da homenagem prestada.

No caso da presente proposta, as escolas que possuem denominações oficiais em
homenagem a pessoas violadoras dos direitos humanos, contradizem os esforços da
sociedade  na  luta  contra  o  regime  militar,  em  prol  dos  direitos  humanos  e  na
formação de cidadãos mais conscientes.

Portanto, o objetivo do projeto é viabilizar a realização de processo para escolha de
novas  denominações  para  os  estabelecimentos  oficiais  de  ensino  público  que
homenageiam os presidentes da República do período da ditadura militar brasileira,
compreendido  entre  1964  a  1985,  visando  garantir  a  ampla  participação  das
comunidades escolares no processo de alteração das denominações que estejam em
desacordo com a Lei nº 13.408, de 1999.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 528/2015
Dispõe sobre o monitoramento da qualidade dos exames de mamografia no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  medidas  adotadas  pelo  poder  público  para  o  monitoramento  da

qualidade dos  exames de mamografia  realizados  nas  redes  pública  e  privada de
saúde do Estado observarão as seguintes diretrizes:

I  -  cumprimento da legislação sanitária  e das demais regulamentações vigentes
sobre radiodiagnóstico;

II - fortalecimento das estratégias para a detecção precoce e o rastreamento de
lesões sugestivas de câncer, visando a elevar o percentual de cura da doença;



1507
____________________________________________________________________________

III - garantia da qualidade dos serviços de radiodiagnóstico prestados à população e
do cumprimento dos requisitos técnicos que assegurem a confiabilidade da imagem
clínica das mamas e do laudo de mamografia fornecidos;

IV - incentivo à padronização e à sistematização das informações sobre a detecção
e o rastreamento do câncer de mama em âmbito estadual;

V -  apoio técnico aos municípios  para que desenvolvam ações e programas de
controle de qualidade dos exames de mamografia;

VI - fomento à capacitação e atualização periódica dos profissionais de saúde para
a execução dos exames de mamografia;

VII - divulgação de indicadores para o monitoramento dos resultados referentes à
qualidade do exame de mamografia que possam contribuir para o controle do câncer
de mama no Estado;

VIII - capacitação e atualização periódica dos profissionais de vigilância sanitária do
Estado e dos municípios para a avaliação dos resultados referentes à qualidade dos
exames de mamografia;

IX  -  incentivo  à  qualificação  dos  médicos  para  a  avaliação  da  qualidade  das
imagens  clínicas  das  mamas  e  para  a  elaboração  dos  laudos  dos  exames  de
mamografia realizados no Estado;

X - publicidade à listagem dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam
exames de mamografia em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos
para o controle de qualidade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março 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, 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.
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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,
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 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
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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
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia.

Outro aspecto que se destaca 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 de 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 às cidadãs mineiras que realizarem o

exame de mamografia a certeza de que receberão o diagnóstico correto.
Sendo a  proposição de mérito  e de  importância  indiscutível,  espero  o apoio de

meus pares para que seja aprovada por esta Assembleia.
-  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 529/2015
Institui a “Campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água”.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  “Campanha  permanente  de  incentivo  à  redução  do

consumo de água”.
Art. 2º - A “Campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água”

será implementada por meio de:
I  -  campanhas  publicitárias  de  cunho  educativo,  inseridas  nos  veículos  de

comunicação em geral;
II - inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de

ensino  do  Estado,  extensível  à  rede  pública  municipal  de  ensino,  por  meio  de
convênio;

III - parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados para:
a)  desenvolver  na  população  a  consciência  sobre  a  necessidade  de  reduzir  o

consumo de água;
b) estimular a população a reaproveitar as águas servidas, prestando, para tanto,

orientação e apoio técnico à população e instruindo-a sobre os usos para os quais
podem ser destinadas as águas servidas;

c) estimular a instalação de sistemas de captação, armazenamento e uso de águas
pluviais, prestando, para tanto, orientação e apoio técnico à população e instruindo-a
sobre os usos para os quais podem ser destinadas as águas pluviais.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias contados da data de
sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Gil Pereira
Justificação: Diante da presente crise no abastecimento de água pela qual passa a

população de Minas Gerais, se faz necessária a concientização e a união de esforços
para superar o problema que agride toda a sociedade.
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Boas práticas de economia de água devem ser implantadas imediatamente para
que, assim, contribuam para a utilização de forma mais racional de um recurso que
fica a cada dia mais escasso.

Essa  campanha  visa  concientizar  e  educar  a  população  em  geral  sobre  a
necessidade  de  reduzir  o  consumo  de  água  e  as  formas  possíveis  de  redução,
porque muitas vezes as pessoas não têm noção do seu próprio consumo de água e
nem das alternativas para evitar o desabastecimento.

Seguem abaixo algumas considerações que podem ser utilizadas nessa campanha.
Na cozinha:
I - Lavar a louça com a torneira semiaberta por 15 minutos consome cerca de 117

litros  de  água.  É  possível  higienizar  a  mesma quantidade  de utensílios  gastando
muito  menos  água.  Comece  limpando  os  restos  dos  pratos  e  panelas  com  uma
escova ou guardanapo. Depois, coloque a louça suja de molho na pia com água e um
pouco de detergente. Enquanto estiver ensaboando, deixe a torneira fechada. Abra-a
novamente, com moderação, apenas na hora de enxaguar as peças.

II - Uma lava-louças com capacidade para higienizar o conjunto de itens (pratos,
copos, talheres e outros) utilizado por oito pessoas em uma refeição gasta cerca de
20 litros de água em um ciclo de lavagem completo (o consumo varia em função do
modelo do equipamento). O montante, de maneira geral, é menor que o despendido
em uma lavagem manual. Porém, use a lavadora somente quando ela estiver cheia.

III - Tente reduzir a quantidade de louça suja gerada. Você sabia que ao utilizar um
copo  para  beber  água são necessários,  pelo  menos,  outros  dois  copos  de  água
potável para lavá-lo? Portanto, quando possível, reutilize o utensílio.

IV - Não use água corrente para descongelar alimentos. A recomendação se dá
tanto  pela  economia  de  água  quanto  pela  segurança  alimentar,  pois  o  ideal  é
descongelar os alimentos gradualmente na geladeira.

Na lavanderia:
I - Se você planeja comprar uma lavadora de roupas, dê preferência aos modelos

com abertura frontal. Esses eletrodomésticos economizam 50% de água em relação
aos equipamentos com abertura convencional (pelo topo do aparelho).

II - Ainda com relação às máquinas de lavar, planeje a lavagem para aproveitar a
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carga  máxima do  aparelho.  Tome cuidado  com  o  excesso  de  sabão,  para  evitar
enxágues desnecessários. Também procure distribuir a roupa de modo homogêneo
dentro da máquina, para um melhor desempenho. Lavar a roupa numa lavadora com
capacidade para cinco quilos de roupas gasta cerca de 135 litros de água; portanto,
seja consciente  e,  quando possível,  reutilize  o  volume dos  enxágues  para  outros
serviços.

III - Na hora de lavar as roupas à mão, aproveite a água do molho para esfregar as
peças. Só abra a torneira no momento do enxágue. E, mais uma vez, lembre-se que
a água do tanque ou da máquina de lavar pode ser reaproveitada para a limpeza do
quintal ou da calçada.

No jardim, no quintal e nas áreas de lazer:
I - Para regar as plantas, dê preferência aos regadores, em vez da mangueira. Os

ideais são os modelos com diversos furos no bico (como um chuveirinho). Isso reduz
o consumo e distribui  melhor a água.  Durante o verão ou em dias mais quentes,
irrigue as plantas no início da manhã ou à noite, quando a temperatura é mais amena.
Esse  cuidado  ajuda  a  reduzir  a  perda  por  evaporação  e  preserva  a  saúde  dos
vegetais.

II - Se o uso da mangueira for realmente necessário, por exemplo, para a rega de
gramados muito extensos, opte pelo modelo de esguicho-revólver. Em dez minutos,
esse  tipo  de  mangueira  usa  cerca  de  96  litros  de  água,  contra  os  186  litros
dispensados pelos modelos convencionais.

III - Você tem piscina em casa ou no prédio? Para evitar perdas com a evaporação,
cuide em mantê-la coberta sempre que não estiver sendo utilizada. É possível perder
cerca de 189 litros de água por dia em um tanque descoberto, com cerca de 46m².
Também desligue as fontes e quedas de água da sua piscina quando não estiverem
em uso: o desperdício é maior quando a água está em movimento.

IV - Os transbordamentos são os grandes responsáveis pelo desperdício de água
das piscinas. Para evitar isso, ao encher o tanque, não exceda o nível recomendado
pela empresa fabricante. O aconselhado é manter a linha d’água 10 a 15cm abaixo
do nível das margens. Isso evitará que a água se espalhe desnecessariamente.

V -  Evite lavar  o carro em períodos de estiagem. Mas se a tarefa é realmente
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necessária, use balde e panos em vez da mangueira. O trabalho é maior, mas dessa
forma pode-se economizar e muito. Quem usa o balde gasta, em média, 80 litros na
lavagem de um veículo de passeio. Já quem opta pela mangueira gasta, pelo menos,
320 litros. Se quiser usar o serviço de um lava rápido, privilegie aqueles que realizam
a lavagem a seco.

VI - Em época de secas, dê uma folga para a mangueira. O recomendável durante
o período de estiagem é apenas varrer a calçada. Caso a lavagem seja necessária,
prefira a dupla vassoura e balde (idealmente, com água reutilizada da máquina de
lavar roupas). Em hipótese nenhuma varra a calçada com o esguicho da mangueira:
dependendo do fluxo, em apenas 15 minutos de mangueira ligada, o consumo atinge
279 litros.

VII - Se você mora em casa, com uma área a céu aberto, tente coletar a água da
chuva para a rega das plantas. Para isso, distribua alguns baldes pelo quintal ou,
melhor,  sob  as  calhas.  Mas  assim  que  parar  de  chover,  transfira  o  líquido  para
recipientes fechados para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

VIII  -  Sempre  que for  limpar  o  aquário,  aproveite a  água  a  ser  trocada,  que é
enriquecida com nitrogênio e fósforo, para regar as plantas. Assim, além de reduzir o
consumo de água, você economiza na compra de fertilizantes.

No banheiro:
I  - Fechar a torneira ao escovar os dentes é uma dica para lá de batida. Ainda

assim, há muita gente que resiste em adotar esse hábito. Uma pessoa que escova os
dentes por cinco minutos, com a torneira parcialmente aberta, gasta cerca de 12 litros
de água. No entanto, se a escova for apenas molhada, a torneira for mantida fechada
enquanto a escovação é realizada e, ainda, o enxágue da boca for feito com um copo
de água, o gasto é de meio litro, no máximo.

II - O cuidado em fechar a torneira também se aplica na hora de lavar o rosto ou
fazer a barba. Outra dica para economizar é encher a pia com alguns centímetros de
água para lavar o barbeador ou usar um potinho - ou bowl - para retirar a espuma do
aparelho, em vez de fazê-lo em água corrente.

III - Tomar banhos demorados é muito relaxante. Mas, convenhamos, em época de
estiagem, isso não cai bem. Um banho de ducha, por 15 minutos, consome 135 litros



1514
____________________________________________________________________________

de água.  Se fecharmos  o  registro  na  hora  de  ensaboar  o  corpo  e  reduzirmos  a
duração da ducha para cinco minutos, o consumo cai para 45 litros, ou seja, uma
pequena alteração economiza quase 70% da água despendida.

IV - Em dias frios, é comum as pessoas deixarem a água do chuveiro correr por
alguns  segundos  (ou  até  minutos)  até  que  esquente  o  suficiente.  Para  não
desperdiçar essa água boa e limpa, colete-a em um balde e use-a, posteriormente, na
limpeza da casa, para regar as plantas ou até mesmo para dar descarga.

V - Manutenção e reforma: ao fechar qualquer torneira, certifique-se de que ela não
esteja pingando. Muitas vezes, uma torneira pingando pode ser consertada de forma
simples, com a substituição de uma borrachinha (o reparo). O gotejamento parece
inofensivo, mas o desperdício chega a 46 litros de água por dia.

VI  -  Além  de  dores de cabeça,  vazamentos  podem representar  um desperdício
enorme de água potável. Para checar se há problemas desse tipo na sua casa, feche
as  torneiras,  interrompa  o  consumo  e  verifique  se  os  indicadores  do  hidrômetro
(conhecido  popularmente  como  relógio  de  água)  continuam  girando.  Se  houver
vazamento,  procure  um  encanador.  O  custo  de  contratação  desse  profissional
certamente será menor do que os dissabores que um vazamento pode provocar (ou o
montante conjunto do consumo extra, registrado em várias contas de água).

VII  -  Na  hora  de  escolher  um  vaso  sanitário  para  o  seu  banheiro,  opte  pelos
modelos  com  caixa  acoplada.  Esses  produtos  gastam  cerca  de  seis  litros  por
descarga, enquanto os equipados com válvulas de parede liberam até 20 litros a cada
disparo.

VIII - Outra alternativa é adaptar a válvula de descarga convencional já existente
para a versão com dois botões de acionamento (um para a evacuação de líquidos e
outro para a descarga de sólidos). Esse tipo de produto, conhecido como dual flush,
permite uma economia de cerca de 30% em relação aos modelos mais antigos e
convencionais.

IX - Usar o vaso sanitário como lixeira é puro desperdício. Qual é o sentido de
gastar seis ou dez litros de água para se livrar de uma bituca de cigarro ou de um tufo
de cabelo? Jogue o lixo no lixo e, assim, evite também entupimentos.

X - Equipe suas torneiras com arejadores: esses dispositivos (que parecem uma
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peneirinha) custam em média cinco reais e, ao serem instalados no bico da torneira,
ajudam a reduzir  o  consumo de água ao proporcionar  a sensação de fluxo  mais
intenso.  Segundo  cálculos  do  Instituto  Akatu,  se  12  apartamentos  de  um  prédio
aderissem ao uso do arejador  na  torneira  da cozinha,  em um ano seria possível
economizar água suficiente para encher uma piscina olímpica.

XI - Já as duchas e os chuveiros podem ser equipados com restritores de vazão,
que  funcionam  de  maneira  semelhante  ao  arejador  de  torneira.  Esse  pequeno
dispositivo é especialmente indicado para quem tem muita pressão de água e pode
prover uma economia que chega a 62%.

(Fonte:  http://www.protest.com.br/blog/noticias-para-sindicos/veja-26-dicas-para-
reduzir-o-consumo-de-agua-em-sua-casa/)

Diante  do  exposto,  submetemos  esta  proposição  à  apreciação  desta  Casa
Legislativa, na expectativa de que, após discutida, seja aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 530/2015
Autoriza  o  governo  do  Estado  a  isentar  os  municípios  e  as  associações

comunitárias da área mineira da Sudene da cobrança de impostos e taxas sobre a
construção de poços artesianos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  governo  do  Estado  autorizado  a  isentar  os  municípios  e  as

associações comunitárias  da área mineira da Sudene da cobrança de impostos e
taxas sobre a construção de poços artesianos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Gil Pereira
Justificação:  Diante  da  crise  no  abastecimento  de  água  pela  qual  passa  a

população  de  Minas  Gerais  e,  principalmente,  o  Norte  de  Minas,  o  Vale  do
Jequitinhonha e do Mucuri,  se faz necessária a união de esforços para superar o
problema que agride toda a sociedade.

A medida ora apresentada visa incentivar a construção de poços artesianos, que
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certamente  colaborarão  para  amenizar  o  consumo  da  água  fornecida  pelas
distribuidoras que atuam em todo o Estado.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto.
-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 531/2015

Dispõe sobre o controle do índice de cesarianas nas unidades de saúde públicas e
privadas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os índices de cesarianas nas unidades de saúde públicas e privadas do

Estado não devem ultrapassar a média preconizada pela Organização Mundial  de
Saúde, cabendo a elas garantir à mulher e à criança o direito de receber assistência
humanizada e segura durante o ciclo gravídico-puerperal.

Parágrafo único - Ficam ressalvadas do disposto no caput deste artigo as unidades
de saúde públicas e privadas que possuam maior demanda de atendimento de alto
risco, as quais pactuarão oficialmente com o Poder Executivo seus próprios índices.

Art. 2º - Para auxiliar as unidades de saúde na redução de seus índices e garantir à
mulher e à criança o direito de receber assistência humanizada e segura durante o
ciclo gravídico-puerperal, o Estado seguirá as seguintes diretrizes:

I - oferta de apoio técnico e financeiro;
II - incentivo à capacitação dos profissionais de saúde;
III - realização de campanhas educativas.
Art.  3º  -  As  unidades  de saúde  que ultrapassarem o  valor  limite  de  índices de

cesarianas serão comunicadas em caráter de alerta pelo órgão competente na área
de saúde, devendo este, nos termos de regulamento, oferecer apoio para auxiliá-las
na redução de seus índices, observado o disposto no art. 2º desta lei.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  continuidade  do  limite  ultrapassado,  órgão
competente na área de saúde notificará a unidade de saúde e realizará auditoria para
investigar as causas dos índices elevados.

Art. 4º - As unidades de saúde que não cumprirem o estabelecido nesta lei serão
denunciadas ao Ministério Público para os devidos encaminhamentos e responderão
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no âmbito civil, penal e administrativo por suas ações ou omissões, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 5º - As unidades de saúde públicas e privadas terão o prazo de um ano contado
da publicação desta lei para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação:  O aumento na  incidência  de cesarianas é um fenômeno comum a

quase todos os países do mundo. Contudo, no Brasil, essa curva de aumento é mais
acentuada do que em qualquer outro lugar do mundo. Em 1981, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - Pnad -, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -, obteve uma taxa de para o Brasil de 30,9%. Um estudo mais
recente, concluído pela Fundação Oswaldo Cruz em 2014, revelou que a cesariana é
realizada em 52% dos nascimentos, sendo que, no setor privado, esse percentual
chega a 88%.

A Organização  Mundial  de  Saúde  recomenda  que  o  índice  de  cesarianas  se
mantenha abaixo de 15% dos partos realizados, pois esse procedimento cirúrgico
pressupõe riscos  para  a  mãe e  para  o  recém-nascido.  Há a  possibilidade de se
interromper  prematuramente a  gravidez por  erro  de  cálculo  da  idade gestacional,
especialmente no caso de cesarianas com data marcada. Outro risco é o de angústia
respiratória  para  os  recém-nascidos,  em  comparação  com  os  de  parto  vaginal,
mesmo que ambos estejam a termo.

A maior mortalidade e morbidade materna entre mulheres submetidas à cesariana é
um achado  comum na literatura  médica.  As  infecções  puerperais  são muito mais
frequentes  após  cesariana  do  que  no  caso  de  parto  vaginal,  e  os  acidentes  e
complicações decorrentes do uso de anestesia contribuem para o risco mais elevado
de  morte  materna  durante  uma  cesariana.  Além  disso,  uma  cesariana  implica  a
recuperação mais difícil para a mãe, levando a um período maior de separação entre
ela e o filho, e à demora no primeiro contato entre eles e no início da amamentação.

O  aumento  desse  tipo  de  parto  no  Brasil  está  ligado  a  fatores  socioculturais
arraigados no inconsciente coletivo ao longo dos últimos anos. Criou-se uma crença
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de que a cesariana é a melhor  maneira de se ter  um filho, postura muitas vezes
incentivada por médicos e profissionais de saúde que consideram o procedimento
mais conveniente e mais lucrativo. Alia-se a esses fatores a constatação de que no
Brasil  o  parto normal  é frequentemente realizado com muitas  intervenções e  dor,
dado o despreparo de algumas equipes para inserir práticas humanizadas e seguras
na assistência à mãe e ao recém-nascido.

Com vistas a mudar esse quadro vigente na saúde pública do Estado, propomos
este projeto de lei, que tem como escopo estabelecer o limite para a realização de
cesarianas,  de  acordo  com  a  recomendação  da  Organização  Mundial  de  Saúde,
garantindo, ainda, a assistência humanizada e segura no parto normal.

Nesses termos, reconhecendo a importância do tema, conto com o apoio dos pares
para a 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 532/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de cobradores e agentes de bordo em

linhas intermunicipais e metropolitanas no Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a presença de cobradores ou agentes de bordo nos ônibus de

transporte intermunicipal e metropolitano.
§ 1º - Esta legislação se aplica a empresas que, mediante concessão ou permissão,

explorem  linhas  intermunicipais  e  metropolitanas,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas
Gerais.

§ 2º - A ausência de cobradores e agentes de bordo nos veículos configurará falta
grave,  podendo  a  empresa  ter  sua  concessão  ou  permissão  automaticamente
cassada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A segurança e o conforto dos usuários e dos trabalhadores do setor

devem ser os fatores principais ao se analisar o transporte coletivo de passageiros.
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A premissa do projeto apresentado é que retirar agentes de bordo e cobradores do
sistema  de  transporte  sobrecarrega  o  motorista  e  promove  o  desconforto  dos
passageiros. Não há que se mencionar qualquer benefício à sociedade que tal ação
possa trazer.

A retirada do agente de bordo ou cobrador é prejudicial à qualidade, à segurança e
ao  conforto  dos  passageiros  e  dos  operadores  dos  sistemas  de  transporte  de
passageiros. Isso sem falar nos efeitos para o desenvolvimento social e a promoção
da dignidade humana, atuando tanto para a promoção de emprego quanto para uma
melhor prestação de serviço à sociedade.

Logo, pede-se a aprovação de tal projeto pelos motivos acima elencados.
-  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 533/2015

Dispõe sobre a  implantação e os  valores,  no  Estado de Minas Gerais,  do  piso
salarial de que trata o art. 7º, V, da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica regulado o piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores

que  prestam  serviços  de  natureza  não  eventual  e  tenham  como  tomadores  de
serviços:

I - as pessoas físicas;
II - as pessoas jurídicas de direito privado que sejam estabelecidas ou que tenham

filial, sucursal ou escritório de representação no Estado;
III -  as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, estaduais e

municipais que sejam estabelecidas ou que tenham unidade de atuação ou filial no
Estado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica aos salários dos:
I - servidores públicos estaduais, municipais e federais;
II - empregados cujos pisos salariais estejam definidos em lei federal, convenção ou

acordo coletivo.
Art. 2º - Os pisos salariais dos empregados integrantes das categorias profissionais

enumeradas  na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  -  Grandes  Grupos
Ocupacionais - serão de:
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I - R$835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), para os Trabalhadores Empregados
nas Atividades Agropecuárias,  Florestais  e da  Pesca,  correspondentes ao  Grande
Grupo Ocupacional 6;

II  -  R$867,00  (oitocentos  e  sessenta  e  sete  reais),  para  os  Trabalhadores
Empregados  em  Serviços  e  Vendedores  do  Comércio  em  Lojas  e  Mercados,
correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 5;

III - R$906,00 (novecentos e seis reais), para os Trabalhadores em Recuperação e
Manutenção, correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 9;

IV  -  R$946,00  (novecentos  e  quarenta  e seis  reais),  para  os  Trabalhadores de
Serviços Administrativos, correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 4;

V  -  R$985,00  (novecentos  e  oitenta  e  cinco  reais),  para  os  Trabalhadores  da
Produção  de  Bens  e  Serviços  Industriais,  correspondentes  aos  Grandes  Grupos
Ocupacionais 7 e 8;

VI  -  R$1.670,00  (mil,  seiscentos  e  setenta  reais)  para  Técnico  de  Nível  Médio
correspondente ao Grande Grupo 3.

§ 1º - Para as categorias profissionais para as quais se exija escolaridade de nível
superior e cujos pisos salariais não estejam fixados em lei federal,  o piso será de
R$2.505,00 (dois mil, quinhentos e cinco reais).

§ 2º - Os valores fixados neste artigo serão reajustados na mesma data definida
para o salário mínimo nacional unificado, utilizando-se a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC - somada à taxa de crescimento do Produto Interno
Bruto - PIB - estadual no período.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel - Marília Campos.
Justificação:  A Constituição Federal,  no  art.  7º,  V,  garantiu  aos  trabalhadores  o

direito  a  um piso  salarial  proporcional  à  extensão e  à  complexidade do trabalho.
Através da Lei Complementar nº 103, de 14/7/2000, a União autorizou os estados a
legislarem sobre a matéria, dispondo no art. 1º: “Os Estados e o Distrito Federal ficam
autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de
que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não
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tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,  convenção  ou  acordo  coletivo  de
trabalho”.

Todavia,  esse  dispositivo,  mesmo tendo  o  mérito  de  reconhecer  para  os  entes
federativos estaduais a prerrogativa de disporem sobre o direito em foco, afigura-se
inconstitucional.  A União,  amparada no art.  22, parágrafo único,  da Carta Magna,
pode autorizar o Estado a legislar sobre matéria que lhe seja privativa, mas uma lei
complementar  federal  não pode substituir  as  constituições estaduais,  pretendendo
atribuir  iniciativa privativa a tal  ou qual  Poder no interior  de outro ente federativo,
porquanto interferiria indevidamente na sua distribuição própria de competências e
violaria o seu sistema de separação de Poderes.

Logo, à citada lei federal complementar não caberia corrigir ou completar o texto da
Constituição  Estadual  sobre  a  iniciativa  para  proposição  de  leis.  Ademais,  em
assuntos de natureza tão polêmica, faz-se prudente aplicar também o princípio da
razoabilidade,  deixando  operar  o  art.  70,  §2º,  da  Lei  Maior  de  Minas  Gerais:  “A
sanção  expressa  ou  tácita  supre  a  iniciativa  do  Poder  Executivo  no  processo
legislativo”.

Ao longo dos últimos anos, alguns governos e assembleias estaduais debateram o
mesmo assunto e aprovaram leis similares. Atualmente, já foram implantados pisos
próprios no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e
em São Paulo. Note-se que tais estados guardam consideráveis semelhanças com a
formação social de Minas Gerais. Além disso, o assunto é recorrente nas três últimas
legislaturas mineiras, o que por si só expressa o reconhecimento de sua relevância
social e de seu interesse legislativo.

A proposição em análise tem dois objetivos principais: melhorar as condições de
vida  dos  trabalhadores  que  recebem  salário  mínimo,  compondo  a  parte  mais
necessitada da população mineira, e fortalecer o mercado interno, potencializando o
desenvolvimento de Minas Gerais.  Concomitantemente, colocará nosso estado em
posição de destaque  na Federação  brasileira,  no  que diz  respeito  ao  esforço  de
alcançar  mais  justiça  social,  e  também  reforçará  o  papel  desta  Casa  diante  da
conhecida  assimetria  entre  Poderes,  mormente  porque  os  constituintes  de  1988
apenas lhe reservaram competências residuais.
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A questão social  que exprime é sem dúvida  central.  Trata-se de  assegurar  aos
empregados  menos  protegidos  remunerações  superiores  à  do  salário  mínimo
nacionalmente  unificado.  Não  há,  entretanto,  qualquer  risco  de  competição  com
outras  entidades,  tais  como  sindicatos,  reconhecidas  como  encarregadas  das
negociações sobre pisos e reajustes salariais das categorias que representam. Na
prática,  a  proposição  fortalece  a  atuação  sindical,  criando,  para  os  grupos
hipossuficientes das relações laborais, que não tenham alcançado satisfatório nível
de organização, mais um instrumento de proteção.

Nessa  perspectiva,  a  proposição  em  tela  institui  seis  faixas  salariais  que  se
agrupam a partir das categorias profissionais estabelecidas no Código Brasileiro de
Ocupações. Aborda ainda uma sétima categoria, que abrange ocupações que exigem
escolaridade superior e não têm piso salarial nacional. Os valores para cada um dos
níveis  foram arbitrados à luz  de  três  fatores principais,  ponderados ao longo dos
estudos  prévios  realizados  quando  da  elaboração  do  projeto:  a  necessidade  do
aumento de renda dos assalariados, a preservação da capacidade econômica dos
empregadores,  especialmente  no  caso  das  pequenas  e  microempresas,  e  o
imperativo do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional.

Assim, os critérios consubstanciados no projeto harmonizam vários princípios, com
a  finalidade  de  incrementar  a  renda  percebida  pelos  empregados  formais  e  de
contribuir  para  que  se  iniba  a  migração  de  trabalhadores  e  empresários  para  o
danoso  mercado  informal,  bem  como  para  que  se  promova  um  crescimento
econômico sustentável no conjunto da sociedade mineira. A propósito, relatórios de
diversos órgãos - oficiais e privados - destacam os impactos positivos do piso regional
no mercado de trabalho e na economia como um todo, já nos seus primeiros anos de
vigência.  Demonstram,  também,  seu  papel  como  instrumento  de  acréscimo  dos
rendimentos dos trabalhadores de baixa renda, inclusive na esfera da informalidade,
com repercussões virtuosas no aumento do emprego e na prevenção à criminalidade.

Ao mesmo tempo, verificou-se que após a implantação do piso regional cresceram
as admissões com remunerações mais próximas ao piso e a diminuição daquelas
com  remunerações  próximas  ao  salário  nacional  unificado,  o  que  indica  um
deslocamento  positivo  na  referência  para  os  salários  iniciais.  Justifica-se  a
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inaplicabilidade da medida às remunerações dos servidores públicos estaduais, que
são regidas por legislação específica, às dos municipais, sobre as quais há vedação
expressa em lei complementar federal, e às relativas a contratos de aprendizagem,
cuja exclusão se deve às peculiaridades do seu regime jurídico, com ausência de
vínculo empregatício e reduzida jornada de trabalho.

-  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 534/2015
Dispõe sobre condições sanitárias nos pontos de controle dos trabalhadores em

transporte público de passageiros intermunicipal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigada a instalação de banheiros e vestiários para atendimento aos

trabalhadores em transporte público de passageiros intermunicipal em todo o território
do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - É dever das concessionárias e permissionárias, prestadoras de
serviço de transporte de passageiros, disponibilizar e construir condições sanitárias
nos pontos de apoio aos trabalhadores em transporte de passageiros intermunicipal.

Art.  2º  -  As  condições  sanitárias  nos  locais  de  trabalho  nos  pontos  de  apoio
previstas no art. 1º consistem em:

I - local para abrigo, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries;
II  -  condições  mínimas  de  instalações  sanitárias,  de  higienização  com

equipamentos ou peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos e também
fornecimento de água potável aos trabalhadores.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art.  4º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: São públicas e notórias  as condições precárias  e insalubres a que

estão  submetidos  os  trabalhadores  no  transporte  público  de  passageiros
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intermunicipal. Não bastassem a responsabilidade de transportar vidas, os imensos e
cada vez maiores congestionamentos, a precariedade das pistas de rolamento e do
trânsito,  nossos  profissionais  sofrem  com  a  ausência  de  condições  sanitárias
adequadas.

Os pontos de controle carecem de equipamentos que garantam mínimas condições
sanitárias  e  de  conforto.  Em  função  disso,  há  um  evidente  comprometimento  da
saúde física e mental dos profissionais. É impensável que, em pleno século XXI, tais
profissionais sejam submetidos a essa situação.

Uma viagem intermunicipal, entre pontos de controle, chega a durar mais de quatro
horas.  Após  esse  tempo,  o  mínimo  que  os  profissionais  deveriam  encontrar  nos
pontos de controle sanitários é água potável e um local coberto - necessários ao bom
desempenho das atividades que lhe são exigidas.

Entendo que o melhor caminho para a sociedade é a valorização permanente dos
trabalhadores, proporcionando-lhes condições adequadas de trabalho. Por isso peço
a aprovação deste projeto.

- 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 535/2015
Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano Qualificar, com

sede no Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano

Qualificar, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  O  Instituto  de  Desenvolvimento  Humano  Qualificar  funciona

regularmente  desde  a  sua  fundação,  em  16  de  julho  de  2013,  tendo  sua  sede
localizada no Município de Montes Claros.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria
composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo  que exercem.  De
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acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  promover  o
desenvolvimento  do  ensino  de  forma  sistêmica  e  a  pesquisa  de  vários  níveis  do
campo de conhecimento e de áreas afins, entre outras.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio  de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 536/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.381/2011)

Dispõe sobre a implantação e os valores, no Estado, do piso salarial de que trata o
art. 7º, V, da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica regulado o piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores

no Estado que tenham como tomadores de serviço:
I - as pessoas físicas;
II - as pessoas jurídicas de direito privado que sejam estabelecidas ou que tenham

filial, sucursal ou escritório de representação no Estado;
III - as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, estaduais e

municipais que sejam estabelecidas ou que tenham unidade de atuação ou filial no
Estado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica aos vencimentos dos servidores públicos
estaduais, municipais e federais.

Art. 2º - Os pisos salariais dos empregados integrantes das categorias profissionais
enumeradas  na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (Grandes  Grupos
Ocupacionais) serão de:

I  -  R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para os Trabalhadores Empregados
nas Atividades Agropecuárias,  Florestais  e da  Pesca,  correspondentes ao  Grande
Grupo  Ocupacional  6;  e  para  os  Trabalhadores  Empregados  em  Serviços  e
Vendedores do Comércio em Lojas e Mercados, correspondentes ao Grande Grupo
Ocupacional 5;
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II - R$715,00 (setecentos e quinze reais), para os Trabalhadores de Recuperação e
Manutenção,  correspondentes  ao  Grande  Grupo  Ocupacional  9  e  para  os
Trabalhadores  de  Serviços  Administrativos,  correspondentes  ao  Grande  Grupo
Ocupacional 4;

III - R$780,00 (setecentos e oitenta reais), para os Trabalhadores da Produção de
Bens e Serviços Industriais, correspondentes aos Grandes Grupos Ocupacionais 7 e
8;

IV - R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), para Técnico de Nível Médio
correspondente ao Grande Grupo Ocupacional 3.

§ 1º - Para as categorias profissionais para as quais se exija escolaridade de nível
superior, no efetivo exercício de suas funções, e cujos pisos salariais não estejam
fixados em lei federal, o piso será de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

§ 2º - Os valores fixados neste artigo serão reajustados na mesma data definida
para o salário mínimo nacional unificado, utilizando-se a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC - somada à taxa de crescimento do Produto Interno
Bruto - PIB - estadual, no período de dois anos anteriores.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2015.
Iniciativa popular
Justificação:  A Constituição Federal,  no  art.  7º,  V,  garantiu  aos  trabalhadores  o

direito a um “piso salarial  proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.
Através da Lei Complementar nº 103, de 14/7/2000, a União autorizou os Estados a
legislarem sobre a matéria, dispondo no art. 1º: “Os Estados e o Distrito Federal ficam
autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de
que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não
tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,  convenção  ou  acordo  coletivo  de
trabalho”.

Todavia,  esse  dispositivo,  mesmo tendo  o  mérito  de  reconhecer  para  os  entes
federativos estaduais a prerrogativa de disporem sobre o direito em foco, afigura-se
inconstitucional.  A União,  amparada no art.  22,  parágrafo único,  da  Carta Magna,
pode autorizar o Estado a legislar sobre matéria que lhe seja privativa, mas uma lei
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complementar  federal  não pode substituir  as  constituições estaduais,  pretendendo
atribuir  iniciativa privativa a tal  ou qual  Poder no interior  de outro ente federativo,
porquanto interferiria indevidamente na sua distribuição própria de competências e
violaria o seu sistema de separação de Poderes.

Logo, à citada lei complementar federal não caberia corrigir ou completar o texto da
Constituição  Estadual  sobre  a  iniciativa  para  proposição  de  leis.  Ademais,  em
assuntos de natureza constitucional e jurisdicional de natureza tão polêmica, faz-se
prudente aplicar também o princípio da razoabilidade, deixando operar o art. 70, § 2º,
da Lei  Maior de Minas Gerais:  “A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do
Poder Executivo no processo legislativo”.

Ao longo dos últimos anos, alguns governos e assembleias legislativas estaduais
debateram  o  mesmo  assunto  e  aprovaram  leis  similares.  Atualmente,  já  foram
implantados pisos próprios no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em
Santa Catarina e em São Paulo. Note-se que tais estados guardam consideráveis
semelhanças  com  a  formação  social  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  o  assunto  é
recorrente  nas  três  últimas  legislaturas  mineiras,  o  que  por  si  só  expressa  o
reconhecimento de sua relevância social e de seu interesse legislativo.

A proposição em análise tem dois objetivos principais: melhorar as condições de
vida dos trabalhadores que recebem salário mínimo, os quais compõem a parte mais
necessitada da população mineira, e fortalecer o mercado interno, potencializando o
desenvolvimento de Minas Gerais. Concomitantemente, colocará nosso Estado em
posição de destaque  na Federação  brasileira,  no  que diz  respeito  ao  esforço  de
alcançar  mais  justiça  social,  e  também  reforçará  o  papel  desta  Casa  diante  da
conhecida  assimetria  entre  Poderes,  mormente  porque  os  constituintes  de  1988
apenas lhe reservaram competências residuais.

A questão social que esta proposição exprime é, sem dúvida, central. Trata-se de
assegurar aos empregados menos protegidos remunerações superiores à do salário
mínimo nacionalmente unificado. Não há, entretanto, qualquer risco de competição
com outras entidades, tais como sindicatos, reconhecidas como encarregadas das
negociações sobre pisos e reajustes salariais das categorias que representam. Na
prática,  a  proposição  fortalece  a  atuação  sindical,  criando,  para  os  grupos
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hipossuficientes das relações laborais, que não tenham alcançado satisfatório nível
de organização, mais um instrumento de proteção.

Nessa  perspectiva,  a  proposição  em  tela  institui  quatro  faixas  salariais  que  se
agrupam a partir das categorias profissionais estabelecidas no Código Brasileiro de
Ocupações. Inclui ainda uma quinta categoria, que abrange ocupações que exigem
escolaridade superior e não têm piso salarial nacional. Os valores para cada um dos
níveis  foram arbitrados à luz  de  três  fatores principais,  ponderados ao longo dos
estudos  prévios  realizados  quando  da  elaboração  do  projeto:  a  necessidade  do
aumento de renda dos assalariados, a preservação da capacidade econômica dos
empregadores,  especialmente  no  caso  das  pequenas  e  microempresas,  e  o
imperativo do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional.

Assim, os critérios consubstanciados no projeto harmonizam vários princípios, com
a  finalidade  de  incrementar  a  renda  percebida  pelos  empregados  formais  e  de
contribuir  para  que  se  iniba  a  migração  de  trabalhadores  e  empresários  para  o
danoso  mercado  informal,  bem  como  para  que  se  promova  um  crescimento
econômico sustentável no conjunto da sociedade mineira. A propósito, relatórios de
diversos órgãos - oficiais e privados - destacam os impactos positivos do piso regional
no mercado de trabalho e na economia como um todo, já nos seus primeiros anos de
vigência.  Demonstram,  também,  seu  papel  como  instrumento  de  acréscimo  dos
rendimentos dos trabalhadores de baixa renda, inclusive na esfera da informalidade,
com repercussões virtuosas no aumento do emprego e na prevenção à criminalidade.

Ao mesmo tempo, verificou-se que, após a implantação do piso regional, cresceram
as  admissões  com  remunerações  mais  próximas  ao  piso  e  houve  diminuição
daquelas com remunerações próximas ao salário mínimo nacionalmente unificado, o
que indica um deslocamento positivo na referência para os salários iniciais. Justifica-
se a inaplicabilidade da medida às remunerações dos servidores públicos estaduais,
que  são  regidas  por  legislação  específica,  às  dos  municipais,  sobre  as  quais  há
vedação  expressa  em  lei  complementar  federal,  e  às  relativas  a  contratos  de
aprendizagem, cuja exclusão se deve às peculiaridades de seu regime jurídico, com
ausência de vínculo empregatício e reduzida jornada de trabalho.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Celinho do
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Sinttrocel e Marília Campos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 533/2015, nos termos do §
2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  252/2015,  do  deputado  Douglas  Melo  e  outros,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao governador do Estado pedido de
providências para a aquisição de viaturas, motocicletas, computadores, armamentos
e  demais  equipamentos  necessários  para  o  desenvolvimento  de  atividades  das
Polícias Militar e Civil em Sete Lagoas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  253/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado pedido  de  providências  para  que seja  criado um  escritório
extraordinário  de  acompanhamento  e  monitoramento  das  obras  de  duplicação  do
trecho mineiro da BR-381.

Nº  254/2015,  do  deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para licitação e execução da obra de
pavimentação do trecho que liga os Municípios de Aiuruoca e Alagoa, no âmbito do
programa Caminhos de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  255/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da
Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja  outorgada  competência  à  Polícia  Militar  para  a  lavratura  do  Termo
Circunstanciado de Ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo no Estado.

Nº  256/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Chefia da Polícia Civil,  à  Secretaria de
Defesa  Social  e  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a
transformação  do  cargo  de  técnico  assistente  da  Polícia  Civil  -  técnico  de
enfermagem, em cargo de auxiliar de necropsia, garantindo aos servidores todos os
deveres, direitos e prerrogativas previstos na legislação anterior.

Nº  257/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o
julgamento da sindicância instaurada com vistas a conceder  promoção por ato de
bravura aos soldados PM Adail de Santana Cândido e Márcio Rodrigues Ferreira, que
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atuaram em operação que resultou no salvamento de duas idosas em Monte Alegre
de Minas.

Nº  258/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido
de providências  para  o  combate  aos crimes  que vêm assolando a  zona  rural  de
Conceição  do  Mato  Dentro  e  região  e  a  instalação  de  unidade  de  policiamento
ostensivo para a prevenção de novos ilícitos.

Nº  259/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
acelerado o processo de assunção da cadeia pública de Canápolis,  bem como o
aproveitamento por parte dessa secretaria dos servidores contratados pela Polícia
Civil.

Nº  260/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que analise
a criação de uma delegacia especializada em atendimento à criança e ao adolescente
em Juiz de Fora.

Nº 261/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  de  Meio
Ambiente  e  à  Coordenadoria  Estadual  das Promotorias  de  Justiça  e  Habitação e
Urbanismo  do  Ministério  Público  pedido  de  providências  quanto  aos  problemas
causados pela incineração do lixão em Campo do Meio.

Nº 262/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Chefia de Polícia Civil do Estado pedido de providências para levantar as informações
necessárias sobre a origem e os responsáveis por mensagens inverídicas divulgadas
em massa no WhatsApp tentando denegrir  desse parlamentar.  (-  À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  263/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 10/3/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de armas de fogo e na detenção de seis pessoas;  e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº  264/2015,  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 9/3/2015, em Contagem, que resultou
na  apreensão  de  um  menor  e  de  duas  armas  de  fogo;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  265/2015,  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 10/3/2015, em Muriaé, que resultou na
apreensão de um menor, drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  266/2015,  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 10/3/2015, em Martinho Campos, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e celulares 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  267/2015,  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 5/3/2015, em Araújos, que resultou na
apreensão  de  armas  de  fogo  e  munição  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  268/2015,  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 8/3/2015,  em Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de 30kg de maconha e na detenção de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº  269/2015,  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 5/3/2015, em Betim, que resultou na
apreensão  de  armas  de  fogo,  munição,  esferas  de  chumbo,  tubos  de  pólvora,
carregadores de arma e um coldre 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  270/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 19ª Cia. TM
e 20ª Cia. TM, pela atuação na ocorrência, em 10/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de quatro menores, armas de fogo, cartuchos e carregadores
e na prisão de dois homens.

Nº  271/2015,  do  deputado  Douglas  Melo  e  outros,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o
oferecimento  de  infraestrutura  digna  para  o  desenvolvimento  das  atividades  das
Polícias Militar e Civil no Município de Sete Lagoas. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 272/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  Loja  Maçônica  de  Manhumirim  pelos  94  anos  de  serviços
prestados à comunidade. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  273/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal
de Bicas, e à Sra. Rosana Crevelari dos Santos, diretora pedagógica e coordenadora
do  Fórum  Municipal  de  Educação,  pelo  fato  de  Bicas  ter  sido  o  único  município
mineiro a sancionar o Plano Nacional de Educação, tornando-se referência para a
educação de Minas Gerais e do Brasil. (- À Comissão de Educação.)

Nº 274/2015, do deputado Fábio de Avelar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Nova Serrana, na pessoa do Sr. Joel Martins,
prefeito desse município, e com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados
de Nova Serrana - Sindinova -, na pessoa do Sr. Pedro Gomes da Silva, presidente
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dessa entidade, pela realização da 15ª Feira de Calçados de Nova Serrana - Fenova.
Nº 275/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Mário  Carvalho  Neto  por  ter  se  tornado  o  novo
presidente do Convention & Visitors Bureau, na região do Vale do Aço. (- Distribuídos
à Comissão de Turismo.)

Nº 276/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os Srs. Vitor Sion, por seus 30 meses de dedicação ao site
Opera Mundi,  e  Felipe Amorim, por  assumir  a editoria  da redação desse meio de
comunicação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 277/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o  Sr.  Eduardo  Gomes  de Souza,  presidente  do  Cariru  Tênis
Clube, de Ipatinga, pelos 50 anos de existência dessa agremiação. (- À Comissão de
Esporte.)

Nº  278/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador  do  Estado pedido  de providências  para  solucionar  o
problema  dos  moradores  da  ocupação  urbana  William  Rosa,  no  Município  de
Contagem,  por  meio  de  ações  conjuntas  com  o  governo  federal,  a  Prefeitura
Municipal de Contagem e a Ceasa. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  279/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que o Igam forneça suporte
técnico ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - no Município de Sete Lagoas
e monitore a qualidade da água fornecida no município. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 280/2015, da deputada Celise Laviola e outras, em que solicitam seja formulada
manifestação de apoio à campanha "Justiça pela paz em casa", do Supremo Tribunal
Federal, idealizada pela ministra Cármen Lúcia Rocha.

Nº 281/2015, da deputada Celise Laviola e outras, em que solicitam seja formulada
manifestação de apoio  à Lei  nº  13.104,  que tipifica o feminicídio e o torna crime
hediondo. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  282/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado pedido de informações ao secretário de Defesa Social em que sejam
nominados os servidores da secretaria que estão à disposição de sindicatos e a sua
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classe, conforme dispõem os incisos de I a IV do § 1º do art. 34 da Constituição do
Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  283/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/3/2015, em Senador Firmino, que
resultou na prisão de uma quadrilha de alta periculosidade; 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  284/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre os trechos
rodoviários atualmente em recuperação ou em melhoria, abrangidos pelo programa
estruturador Caminhos de Minas, e o cronograma das obras.

Nº  285/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre o pagamento do
prêmio de produtividade do ano de 2013 aos servidores do Poder Executivo.

Nº 286/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Defesa Social pedido de informações acerca da falta de água e da
superlotação no Ceresp, em Betim, que motivou o princípio de motim em 9/3/2015.

Nº 287/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao comandante-geral da Polícia Militar  pedido de informações acerca de supostas
ações  violentas  de  policiais  em  ocupações  por  moradia  nesta  Capital  e  região
metropolitana, com enfoque especial em ações ocorridas em 12/2/2015, na região de
Izidoro, em desfavor de Manoel Ramos de Souza, o "Bahia", morador e membro da
liderança da ocupação Vitória.

Nº 288/2015,  do deputado Antônio  Jorge,  em que solicita  seja encaminhado ao
secretário de Planejamento pedido de informações sobre a nomeação da agente de
segurança penitenciária Samanta Demônico Garcia, classificada na 11ª posição para
a vaga JD 12127 na 5ª Risp de Uberaba, com publicação verificada em 10/3/2015, no
diário oficial do Estado, em razão de ser a única nomeada em um universo de 170
remanescentes e haver, segundo representantes desse grupo, indícios de inversão
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da ordem de classificação na nomeação supracitada; e ainda informações relativas à
previsão para nomeação dos demais aprovados no certame. (- Distribuídos à Mesa
da Assembleia.)

Nº 289/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  e  à  presidência  da  Cemig  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa comissão, para
realização  dos  estudos  relativos  ao  cumprimento  das  condicionantes  inerentes  à
Usina  Hidrelétrica  de  Irapé,  visando  à  garantia  dos  direitos  das  comunidades
envolvidas, especialmente no que se refere ao pagamento das indenizações devidas
a todos os atingidos pelo empreendimento.

Nº  290/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público
pedido de providências para a apuração dos fatos denunciados quanto ao pagamento
de altos salários no âmbito do Tribunal de Contas do Estado.

Nº  291/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 42º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/3/2015, em Curvelo, que resultou na
apreensão de 390kg 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.  (  -  À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  292/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de
Polícia  Militar  e  na  4ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 13/3/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de
drogas,  arma  de  fogo,  munição  e  quantia  em  dinheiro  e  na  detenção  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  293/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
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Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 12/3/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas e 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  294/2015,  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 11/3/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, armas de fogo, munição, um radiocomunicador 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. (-  Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 295/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado à
Gasmig  pedido  de  providências  para  a  construção  de  um  ramal  de  gasoduto
passando pelos Municípios de Itaúna e Sete Lagoas com destino ao Município de
Montes Claros.

Nº  296/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na
ocorrência,  em 14/3/2015,  em Fronteira,  que resultou na  apreensão de 156kg de
maconha e um automóvel. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 297/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre o número de pacientes de Ubá e
sua microrregião em atendimento oncológico nos Municípios de Juiz de Fora, Muriaé
e outros, se houver; e o número de casos novos diagnosticados no ano de 2014, em
Ubá e em sua microrregião de saúde. (- À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 696/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.142/2011.
Nº 697/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.401/2011.
Nº 698/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.403/2011.



1537
____________________________________________________________________________

Nº 699/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.427/2011.

Nº 700/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.459/2011.

Nº 701/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.095/2013.

Nº 702/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.612/2013.

Nº 703/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.205/2014.

Nº 704/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.154/2014.

Nº 705/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 688/2011.

Nº  706/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.011/2011.

Nº  707/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 505/2011.

Nº  708/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.808/2011.

Nº  709/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 4.978/2014.

Nº  710/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.171/2014.

Nº  711/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.170/2014.

Nº  712/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 339/2011.

Nº  713/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.169/2014.

Nº  714/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 588/2011.
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Nº  715/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 1.965/2011.

Nº  716/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2015, que visa a
garantir, na composição da Mesa desta Casa, pelo menos uma vaga para cada sexo.
(- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Tiago

Ulisses e Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva.
O deputado Arnaldo Silva*  -  Sr.  Presidente,  nobres  deputados  que compõem a

Assembleia de Minas Gerais, é com muita alegria e com muita honra que me faço
presente, pela primeira vez, nesta tribuna, que já foi palco de pronunciamentos que
ficaram  marcados  na  história  política  de  Minas  Gerais.  Externo  minha  alegria  de
compor a bancada do PR, acompanhado dos caríssimos colegas deputados Deiró
Marra e Léo Portela, esse grande companheiro.

Nesta oportunidade, principalmente em razão do momento que estamos vivendo,
somos chamados a uma reflexão sobre os grandes desafios que temos pela frente
para desempenharmos nosso papel na vida pública. Estamos vivendo um momento
em que a sociedade nos cobra muito mais efetividade, eficiência e resultados em
nossos trabalhos produzidos nesta Casa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o
Poder Legislativo é referência nacional.

É com muita alegria também que o PR integra a base de sustentação do governo
Fernando Pimentel. Temos de reafirmar, líder Rogério Correia, líder Durval Ângelo,
que o PR deposita sua confiança neste governo que se inicia,  neste governo que
propõe mudanças, neste governo que se declara transparente e que requer o nosso
compromisso de dar  sustentação e acreditar  que certamente será  o governo que
Minas Gerais tanto espera.

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas deputados que
conosco  aderiram  ao  requerimento  para  que  formássemos  nesta  Casa  a  frente
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parlamentar de apoio às santas casas de saúde e aos hospitais filantrópicos. Graças
ao apoio recebido dos nobres colegas desta Casa, este requerimento obteve êxito.

Estendo a todos o convite para um evento que se realizará na tarde de hoje, a partir
das 17 horas, na Associação Médica de Minas Gerais. Nesse evento, que está sendo
realizado pela Federassantas, estaremos tomando posse como coordenador dessa
frente parlamentar de apoio às santas casas de saúde e aos hospitais filantrópicos.
Quero compartilhar essa causa, que é de todos nós, com todos os deputados para,
juntos, desenvolvermos um trabalho por meio dessa frente, que tanto necessita do
apoio  do  Legislativo  estadual.  As  santas  casas  e  os  hospitais  filantrópicos
representam hoje mais de 50% do atendimento de saúde.

Temos  aqui  grandes  nomes  da  área  da  saúde  em  nosso  estado,  como  os
deputados Arlen Santiago, Antônio Jorge, Antônio Carlos Arantes, Wander Borges,
Carlos Pimenta e tantos outros que compõem essa frente de saúde. Quero convidar
todos a participar conosco dessa frente de uma causa única. Esta Assembleia precisa
abraçá-la.

Precisamos  muito  vencer  os  obstáculos,  que  não  são  pequenos.  Há  um
endividamento muito grande dessas entidades, há uma defasagem da Tabela SUS.
Temos  de  nos  posicionar  em  relação  a  isso  e  em  relação  à  necessidade  de
investimentos na capacitação e no gerenciamento dessas entidades, principalmente,
para contribuirmos para a formação de uma grande rede de hospitais filantrópicos e
de santas casas de saúde em Minas Gerais.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* - Obrigado, deputado Arnaldo. Quero me
manifestar, num primeiro momento, enaltecendo sua iniciativa. Os dados que V. Exa.
traz a esta Casa são todos realistas. Existe uma enorme margem de oportunidade
agora, neste início de governo, para que possamos, de forma criativa, engenhosa e
republicana, discutir com esse segmento e com o governo as possibilidades de apoio
a esse segmento, do qual os mineiros dependem, e muito.

Vários deputados foram signatários dessa iniciativa, e V. Exa. cria oportunidade não
só para o debate que está por vir, mas também para termos um espaço de garantia
daquilo que foi feito, até então, em favor desse segmento, como os programas Pró-
Hosp. Os governos são eleitos para isso, mas espero que se mantenha a perspectiva
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de  apoio  financeiro,  de  uma  forma  republicana,  de  uma  forma  equânime,
reconhecendo as diferenças regionais para apoiar esse segmento que luta. De forma
histórica,  as  santas casas antecedem muitas  das nossas instituições.  A filantropia
quase que se inaugura com o advento das misericórdias, portanto, V. Exa. deve ter
neste parlamentar um soldado alinhado a esta causa.

Pensando para frente, quem sabe conseguiremos fazer com que o BDMG tenha
linha de crédito e que tenhamos possibilidade de refinanciamento de dívidas, acima
de tudo, para termos também uma trincheira de defesa daquilo que já foi conquistado.
Parabéns a V. Exa. Estaremos alinhados na solenidade que inaugura essa atividade.
Muito obrigado.

O deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Pois  não,  deputado  Arnaldo.  Queria
parabenizá-lo  por  sua  ação,  já  colocada  pelo  deputado  Antônio  Jorge,  como
importante e fundamental nesse processo.

Queria também me solidarizar a esta causa. O trabalho que V. Exa. está fazendo
começa a surtir efeito não só neste caso mas também na região, onde temos notícias
da atuação de V. Exa. Queria parabenizá-lo por esse início de mandato.

Queria aproveitar também para fazer uma saudação àqueles do sistema prisional,
das  medidas  socioeducativas  que  estão  aqui.  Eles  são  da  área  administrativa  e
trabalham a ressocialização dos presos. Certamente, estão aqui aplaudindo também
a  iniciativa  de  V.  Exa.  Eles  já  estão  entrando  em  contato  com  a  Secretaria  de
Planejamento.  Pediríamos  a  V.  Exa.  que  nos  ajudasse  na solução  do  problemas
deles,  na  melhoria  da  carreira.  É  um  compromisso  que  ficou  para  trás  e  que
precisamos resolver agora. Parabéns, deputado.

O deputado Léo Portela (em aparte) - Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde
ao pessoal do Sindpúblicos e aos amigos da Feteb, das comunidades terapêuticas,
que se fazem presente nesta Casa.

Deputado  Arnaldo,  seu  mandato  representa,  de  forma  brilhante,  os  ideais
republicanos.  Em  nome  do  PR,  minhas  congratulações  pela  presidência  da
Federassantas. Tenho a certeza de que sua luta em favor da saúde, à frente dessa
entidade, será digna e histórica e se potencializará através do seu mandato. Quero
dizer que nós, do PR, atentamente, estaremos participando desse governo.
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A nossa voz será de cobrança também, para fazer com que o governo tenha uma
visão demorada da saúde, principalmente das comunidades terapêuticas de Minas
Gerais, que lutam com tamanha dificuldade no início deste ano.

Quero  dar  uma notícia.  Através  da  nossa atuação,  através  da  atuação  do PR,
deputado Arnaldo, o secretário de Governo, Odair Cunha, já garantiu a normalização
do pagamento da rede complementar de suporte social, que já começa hoje. É uma
vitória, é uma reivindicação nossa, é uma reivindicação de todos aqueles que lutam e
militam a favor da vida e contra as drogas no Estado, é uma vitória das famílias, é
uma vitória da vida.

Sei que V. Exa. nos apoia nessa luta. O seu mandato servirá também para dar um
grito, para ser voz ativa a favor de todos nós, na saúde. Devemos defender aqueles
que militam nas comunidades terapêuticas, que precisam estar representados e ter
voz ativa no governo. Parabéns, deputado Arnaldo, pelas Federassantas! Parabéns
pelo excelente mandato! Faço essa saudação em nome do PR.

O deputado Arnaldo  Silva*  -  Eu  que  agradeço,  deputado Léo Portela.  Estamos
juntos nessa caminhada. A sua luta também é a nossa luta no Partido da República.
Estamos em plena sintonia.

O deputado Ricardo Faria (em aparte)* - Deputado Arnaldo, eu também não poderia
deixar  de  registrar  a  nossa alegria  e  cumprimentá-lo  por  essa bela  iniciativa.  Se
recorrermos à história recente do SUS, que consta na Constituição democrática de
1988, com o modelo universal de atendimento, veremos que, anteriormente, o modelo
era excludente.  A população se valia  das santas casas de  misericórdia.  Portanto,
temos uma herança, um compromisso com as santas casas. V. Exa. propõe a criação
dessa  frente  parlamentar  em  boa  hora.  Precisamos  pautar  essa  discussão  na
Assembleia.  Saúdo V.  Exa.  por  essa brilhante  iniciativa e coloco-me à disposição
nesse debate.

O deputado Arnaldo Silva* -  Muito  obrigado,  deputado.  Estaremos juntos  nessa
causa, nessa caminhada. Essa frente parlamentar é do Poder Legislativo de Minas
Gerais e estará à disposição para um trabalho conjunto com todos os nobres colegas
deputados desta Casa.

Para finalizar, deixo o meu agradecimento e a nossa visão do atendimento que está
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sendo dado pela  vice-presidência  da Copasa,  através  do  Dr.  Miranda Júnior,  que
sempre recebe de portas abertas os parlamentares, os prefeitos e os vereadores que
o  procuram.  Realmente,  esse  é  o  atendimento  que  esperávamos  dessa  estatal.
Também registramos o atendimento dado pela vice-presidência da Cemig, através do
Dr. Mateus Moura, grande advogado que desempenha um trabalho brilhante nessa
empresa. Queremos que continuem assim, depositando no PR toda a sua confiança.
Ainda é prematuro fazer qualquer julgamento. Deixamos registrado também o nosso
respeito pela oposição nesta Casa, que, sem dúvida alguma, contribui muito para os
trabalhos aqui desenvolvidos. Muito obrigado, Sr. Presidente e colegas deputados.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Lafayette de Andrada) - Com a palavra, o deputado Hely

Tarqüínio.
O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna

pela primeira vez neste mandato para saudar aqueles que aqui chegam pela primeira
vez, com quem já convivemos e dos quais já guardamos o nome. Cada um tem uma
história, conferida pelo povo, com muito denodo, na eleição de outubro passado. É
uma alegria  dizer  que convivemos aqui  para  o  bem de Minas  Gerais,  sem visão
partidária, sem radicalismo.

Esta é uma casa de todos e vamos caminhar quatro anos para o bem de Minas
Gerais, sem discriminação, vivendo como irmãos. Aqui é uma confraria para o bem do
povo de Minas Gerais.

Dito isso, abraçando cada um de vocês, agradeço a minha região por, mais uma
vez, promover-me como deputado estadual nesta Casa já por seis mandatos, a esse
povo  generoso  do  Alto  Paranaíba  e  de  algumas  cidades  do  Noroeste.  O  Alto
Paranaíba  tem  como cidade  principal  Patos  de  Minas,  com  uma constelação  de
cidades  próximas,  cuja  distância  não  ultrapassa  120km.  Recebi  ali,  para  minha
felicidade,  80 mil  votos, pelos  quais  agradeço.  Tenho um profundo sentimento de
identidade com todos, com todas as diferenças que lá existem, sem discriminação
nenhuma das pessoas. Senti-me privilegiado em poder representá-los. A democracia
representativa é um avanço que aconteceu nos países que adotaram a democracia
como forma de governo. Entendemos que, à medida que proclamamos a liberdade,
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ou  seja,  a  tríade  da  Revolução  Francesa  -  liberdade,  igualdade  e  fraternidade  -
realizamos pouco, mas creio que podemos avançar e conseguir muito adotando a
equidade  como  fator  de  regulação.  A  equidade  está  ligada  à  liberdade.  Ela  é
exatamente uma forma de analisar a população, o povo de um país, e regular suas
diversas diferenças, principalmente com relação aos estratos sociais, que precisam
estar  mais  próximos.  O  governo  tem  uma  filosofia  para  comandar  isso.  Para
comandar com liberdade, igualdade e fraternidade, temos três modelos de Estado, o
Estado máximo, o Estado mínimo e o Estado chamado da razoabilidade, que vem
sendo  implementado  lentamente.  Ele  é  uma média  dos  dois  sistemas,  das  duas
formas de governar.

O Brasil é um país extremamente neoliberal, o que não podemos ignorar. Assim, é
um país do  laissez-faire, que deixa passar muita coisa, pois não há regulação nem
razoabilidade. É para isso que quero chamar a atenção. Estamos vivendo o momento
de um país neoliberal. Já tivemos dois mandatos de presidentes ligados ao sistema
mais social-liberal, com Lula e com a nossa presidente Dilma. O presidente Fernando
Henrique Cardoso adotou a social-democracia, que é do Estado da razoabilidade,
como os dois anteriores. Quer dizer,  que o Brasil  está buscando adotar o modelo
social-liberal, com equidade, adotando, por exemplo, regulação das políticas públicas
de compensação social. É exatamente o que a presidente tem feito na educação, por
meio  do  Fies,  do  ProUni,  de  cotas  para  afrodescendentes.  É  uma  forma  de
compensar as diferenças sociais.

Então,  quero  primeiramente  mostrar  como  o  Brasil  se  insere  nesse  cenário
internacional,  com  uma  economia  instável,  sobretudo.  Fernando  Henrique,  num
primeiro momento, com seu conhecimento internacional, com seu conhecimento de
Brasil, controlou a inflação, criou mecanismos de controle. Sinto muito que até hoje as
agências  de  regulação  não  funcionem.  De lá  para  cá,  mudaram-se os  governos.
Fernando Henrique terminou o seu governo com muitas conquistas. Estamos num
processo de democratização no País,  desde 1985.  Então,  esses movimentos que
aconteceram  domingo  e  antes  disso  são  chamados  movimentos  ou  lutas  de
reconhecimento, de situações de populações ou de segmentos da sociedade, com
demandas heterogêneas, que clamam para serem reconhecidos.
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Ali nas galerias há gente do sistema prisional clamando. Há reclamações de todas
as formas.

Queria dizer que desde 1991, quando cheguei aqui, escuto - e já escutava antes -
que  precisávamos  de  reforma  política,  de  reforma  tributária,  de  rever  o  pacto
federativo. Temos três Poderes para cuidar disso, mas o principal é o Legislativo. É
um poder múltiplo, de representações das mais diversas. Nesta Casa há 22 partidos;
no  Congresso  Nacional  há  32.  Acredito  que  esses  espaços  estão  ocupados  por
interesses localizados. Parece que isso implica a não realização das reformas desde
Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, ele constituiu o Comunidade Solidária,
que serviu de modelo para Lula e para nossa presidenta ampliar os projetos sociais,
os programas sociais, como hoje se faz tão bem.

Por outro lado, o País é a oitava economia do mundo, mas convive com a exclusão,
com a pobreza. Isso é desumanidade. Fazer crítica é fácil, mas hoje não quero criticar
ninguém.  Quero  convocar  todos  os  deputados  para  o  verdadeiro  ecumenismo
político. O Congresso Nacional  está precisando ouvir  uma coisa dessa para partir
para a ação, para a ação comunicativa, para a comunicação de ações. Precisamos
agir  para  mudar  um  pouco  o  sistema  de  trabalho  do  Congresso,  das  casas
legislativas.  Tem  de  haver  transparência,  trabalho,  materialização  e  seleção  de
projetos para que o povo seja acolhido como ser humano.

Com muito prazer, concederei a palavra ao meu companheiro deputado João Leite.
Precisamos  da  oposição  e  da  situação  fazendo  uma  discussão  razoável,  uma
discussão para conseguirmos materializar projetos para o povo. Deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio, que
sabe do carinho que tenho por V. Exa. e por sua história. Concordo plenamente com
a abordagem que V. Exa. fez. (- Manifestação nas galerias.)

O presidente (deputado Lafayette de Andrada) - Vou pedir às pessoas que estão
nas galerias, participando do trabalho de maneira muito democrática, que escutemos
os  oradores.  Ao  final  de  cada  orador,  vocês  podem  aplaudir  e  reivindicar.  Agora
vamos ouvir  com atenção. Esse é um pedido que a Mesa faz encarecidamente a
vocês, que sabemos que têm uma folha de serviços prestados a Minas Gerais.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado,  presidente.  Deputado  Hely
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Tarqüínio, como sempre, V. Exa. vai firme e ao ponto. Na última legislatura tratamos
muito disso, da questão do pacto federativo. Minas Gerais e seus municípios não
darão conta se continuar a política do governo federal de desoneração, bem como o
não repasse ao Estado e aos municípios. Por exemplo, a solicitação dessa carreira
depende do pacto federativo, que V. Exa. citou. O pacto federativo representa mais
recursos  dos  impostos  arrecadados  nos  municípios  e  nos  estados  para  que  os
estados  possam  dar,  para  essa  carreira  tão  importante,  que  trabalha  com
adolescentes em conflito com a lei, uma carreira e um salário digno. Deputado Hely
Tarqüínio, vale também para os profissionais das comunidades terapêuticas - CTs -,
que  tratam de milhares  de  pessoas  -  usuários,  dependentes  de  drogas  -,  mas  o
Estado muitas vezes não tem recursos para financiar essa política tão importante. Por
isso quero agradecer a presença dos servidores da Subsecretaria Socioeducativa. É
claro que a Assembleia apoia  o deputado Hely Tarqüínio.  O discurso  dele vai  ao
encontro da necessidade tanto  dessa política  quanto das CTs.  Parabéns.  Receba
minha admiração, deputado Hely Tarqüínio.

O deputado Hely Tarqüínio -  Continuando,  o que quero aqui  expor  e o que me
preocupa  é  que  são  32  siglas.  Precisamos,  neste  momento,  partir  para  a  ação.
Assistimos, civilizadamente, à manifestação desse povo - foram mais de 2.500.000
pessoas. A presidente reconheceu humildemente que precisa agir, que precisa mudar
o rumo de seu governo. Mas ela ganhou a eleição, temos de apoiá-la. Ela tem bons
projetos,  temos  certeza.  Mas  o  que  complica?  Penso  que  32  siglas  viraram  32
balcões  de  negócio  no  Congresso  Nacional.  Tenho  preocupação  com  o  Poder
Judiciário, porque penso que o Poder Judiciário é o que mais pode ajudar nessa hora,
já que o aspecto processual  dos corruptos não anda. O nosso direito positivo, no
aspecto processual, tem mais de 59 dispositivos para protelar. Aqui está o deputado
Bonifácio Mourão, que sabe disso. Já está acabando o tempo? Estou terminando.
Depois concederei aparte.

Os processos não finalizam. Fico preocupado. Não estamos jogando a culpa em
todo o mundo. No Congresso Nacional há muita gente boa, mas há também muita
fruta podre, e isso não pode predominar a maioria do povo. Temos de ter sempre a
consciência da representação popular, não só aqui, mas no Congresso, nas casas
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legislativas,  para  fazer  um  verdadeiro  pacto  e  comunhão  para  o  bem  do  povo
brasileiro. Até na comunhão de Cristo havia alguém prejudicando, isso é próprio do
ser humano. Mas o bem tem de prevalecer.

O que penso é que também o Poder Judiciário tem de acordar, criar mecanismos,
criar projetos que agilizem os processos no Congresso Nacional e aqui no Estado;
projetos que façam com que o julgamento possa ser rápido. O Ministério Público e a
Polícia Federal estão tomando suas providências, mas, quando esbarra no Judiciário,
há  o  aspecto  processual,  que  acontece  lentamente.  Não  é  culpa  do  juiz;  quem
trabalha  naquela  seara  ou  no  Legislativo  conhece  as  mazelas.  Vamos  criar
mecanismos  para  agilizar  a  Justiça.  Nós,  deputados,  e  todo  o  poder  constituído
recebemos um cheque em branco do povo na confiança de que tomaremos conta da
vida dele. Temos um grande orçamento baseado nas necessidades, nos diagnósticos,
nos planejamentos. É isso que estamos concitando aqui. Não quero fazer crítica, falar
que “a” ou “b” estão certos, mas a manifestação é um momento crítico, e temos de
tomar uma posição. Situação e oposição juntos, com a missão, a responsabilidade, a
deontologia, que é o dever de cada um de nós como representantes do povo, de
promover o bem-estar do povo. De não permitir tanta exclusão, tanta pobreza, tanta
droga. Além do mais, o poder tem muitos interesses localizados. Essa é que é minha
preocupação.  Quando  digo  interesses  localizados,  é  o  capital  tomando  conta  do
poder,  conglomerados  empresariais  tomando  conta  do  poder  em  detrimento  da
maioria do povo.

A deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Hely Tarqüínio, venho aqui
parabenizar V. Exa. por essa análise que faz diante da conjuntura nacional política e
social  que temos enfrentado. Nessa análise, quero focar na coletividade. Hoje, se
nós,  o Parlamento  de  Minas e os  partidos,  não trabalharmos para quem está  na
ponta,  para  os  movimentos  e  pelo  progresso  da  coletividade,  não  subsistiremos.
Então esse alerta que V. Exa. traz a esta Casa é muito importante. Quero dizer da
grande  admiração  e  do  grande  respeito  que  tenho  por  V.  Exa.  por  trazer  esse
assunto,  e  pela  sua  história  de  trabalho  como  parlamentar,  contribuindo  para  o
crescimento de Minas. Parabéns!

O deputado Hely Tarqüínio - Para terminar, acho que toda essa corrupção é por
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causa de financiamento de campanha. A reforma política e a mudança na forma de
financiamento têm de ser feitas. Enfim, vamos todos, de mãos dadas, de uma forma
missionária, a partir da comunhão de todos os poderes, melhorar o Brasil. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente

desta sessão, deputado Hely Tarqüínio, nosso decano que tão bem me antecedeu,
pelo seu pronunciamento alertando todos nós que militamos e fazemos política no
nosso  estado  e  em  todo  o  País;  também  todos  os  deputados  e  deputadas  aqui
presentes, os telespectadores da nossa TV Assembleia - TV Assembleia esta, e gosto
sempre de dizer isso, deputado Mourão, idealizada pelo nobre deputado Alencar da
Silveira Jr., - e todo o público presente.

Publicamente  reafirmo  todo  o  apoio  e  comprometimento  do  Bloco  Verdade  e
Coerência aos servidores do Sindpúblicos, sobretudo buscando valorizar a carreira
dos  senhores  e  das  senhoras.  Atendendo  a  pedido  do  deputado  Lafayette  de
Andrada, vamos apresentar um requerimento para que seja realizada a tão desejada
audiência pública que os senhores e as senhoras desejam. Quero dizer a cada um
aqui presente que dois motivos me trazem a esta tribuna na tarde de hoje. O primeiro
deles é para dizer e alertar - da mesma forma que o deputado Hely Tarqüínio, que me
antecedeu, fez questão de dizer - sobre os fatos ocorridos no último domingo em
nosso país.

Quero dizer que tenho o maior respeito pelos ministros da presidente da República,
mas causou-me tamanha estranheza o pronunciamento do ministro de Estado. Isso
pode ser em razão, sobretudo,  do autoritarismo que impera junto à presidente da
República,  que  não  quis,  num  primeiro  momento,  aceitar  e  reconhecer  as
manifestações populares. Ouvir de um ministro de Estado que aquelas pessoas que
ali  se  encontravam  não  faziam  diferença  nenhuma  para  eles,  porque  não  eram
eleitores  da  presidente  da  República,  foi  um  total  desrespeito  com  a  população
brasileira.  Mas  nada  melhor  que  um  dia  após  o  outro.  Ontem  a  presidente  da
República  teve  de  ir  à  imprensa  para  dizer  que  aceitava,  de  forma  tranquila,  e
reconhecia que os problemas precisavam ser enfrentados.
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Os órgãos de imprensa hoje mostram que aquelas pessoas ali se encontravam por
dois  motivos,  deputado  Rogério  Correia.  Primeiro,  porque  foram  iludidos  pela
presidenta  da  República  em  2014,  em  função  de  vislumbrar  apenas  uma  vitória
eleitoreira para prosperar no poder, algo inerente ao partido da presidenta. Fez de
tudo  e  mentiu  como  ninguém  aos  brasileiros,  dizendo  que  a  economia  do  País
caminhava tranquila,  que não haveria aumento de combustível,  que não teríamos
aumento de energia elétrica. Mas,  passadas as eleições,  um governo, que não é
novo, mas de continuidade - a presidenta da República foi reeleita por uma pequena
maioria  dos brasileiros  -,  dizer  que  não sabia  da  realidade  do  País,  isso  beira  a
irresponsabilidade.

O segundo motivo dos que estavam nas manifestações era a corrupção exagerada,
iniciada no governo do ex-presidente Lula junto à maior empresa brasileira. O atual
governo sucateou a Petrobras, o atual governo conseguiu fazer com que a nossa
empresa, que era referência e orgulho, fosse reconhecida como uma empresa que
serve de trampolim financeiro do partido da presidenta da República. Vamos ver se
ela terá humildade suficiente para olhar nos olhos dos brasileiros e tomar as medidas
com as quais os iludiu em 2013. Medidas que disse que tomaria, mas não tomou.

E entro no segundo assunto que me traz aqui hoje. Está na hora de a presidenta da
República e do atual governador de Minas descerem do palanque e governarem para
os  brasileiros.  O  governador  Fernando  da  Dilma  foi  ministro  da  presidenta  da
República e ajudou a fazer as desonerações fiscais que hoje prejudicam o nosso
estado.  Está  na  hora  de  os  dois  descerem  do palanque,  acabarem com  a  farsa
meramente eleitoreira que imperou junto aos brasileiros e aos mineiros para ganhar
as eleições.

Deputado Rogério, V. Exa. sabe que tenho o maior respeito por V. Exa.,  mas o
assunto possivelmente vai me tomar grande parte do tempo, e da mesma forma peço
a compreensão aos deputados do Bloco Verdade e Coerência.

Tomei  conhecimento,  pelos  órgãos  de  imprensa,  na  última  quinta-feira  que  o
governador  de  Minas,  Fernando  da  Dilma,  -  não  sei  se  por  maldade  ou
desconhecimento - havia encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais uma errata ou um novo orçamento para ser votado. Em primeiro lugar - e
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chamo atenção  de  cada  um  dos  senhores  -  foi  uma  falta  de  respeito  com  este
parlamento. Quem faz o orçamento não é o governador do Estado, mas esta Casa,
por  meio  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  com  o  apoio  de  todos  os
deputados que aqui estão.  Cabe a cada um de nós,  e possivelmente -  com todo
respeito por aqueles deputados que no passado eram oposição e hoje são situação -,
por uma total irresponsabilidade, não votaram o orçamento no final do ano passado.
Não deram aos servidores do Estado os reajustes necessários e dignos a cada um de
vocês, recusaram-se a votar os 4,3% de reajuste. Não votaram.

E quero dizer a cada um dos senhores que se mostra mais uma vez a grande farsa
que o  Fernando da Dilma tem realizado no nosso estado.  Como pode,  deputado
Duarte  Bechir,  um  governador  do  Estado,  eleito  pela  maioria  dos  mineiros...  Sei
reconhecer  as  derrotas  como  sei  reconhecer  as  vitórias,  e  nos  quatro  anos  de
mandato fui dos primeiros, senão o primeiro deputado, a subir a esta tribuna para
dizer que faria uma oposição vigilante, ativa e, mais do que isso, cobraria do atual
governo todas as promessas eleitoreiras que havia feito durante a campanha. Quem
faz a vida pública sabe que o povo está cansado de mentiras.

Está na hora de cumprir com tudo aquilo que falou. Mas o que se mostra, mais uma
vez, é a incoerência do Fernando da Dilma. Não vou fazer qualquer crítica pessoal,
mas o governador do Estado disse aos órgãos de imprensa que temos um déficit de
R$6.000.000.000,00, não por problemas econômicos, mas porque o governo anterior
errou em suas contas e cálculos. Ora, se a presidenta da República disse aos órgãos
de imprensa que estava readequando o orçamento da União em função de problemas
econômicos que afligem o nosso país, como pode o governador, que foi ministro dela,
dizer que o País não caminha com problemas econômicos, que está tudo bem?

Não  sou  especialista  em  orçamento,  mas,  pelo  estudo  que  o  atual  governo
encaminhou a esta Casa mostrando a diferença entre os números, percebi que todas
as receitas tributárias serão menores do que as de anos passados. Será que não há
um problema econômico em nosso país ou será que o governador apenas não quer
aceitar a realidade explicitada aqui na última semana, quando parte dos deputados
que  aqui  se  encontram  aprovaram  uma reforma  administrativa  que  visa,  única  e
exclusivamente, criar despesas para o Estado e alocar companheiros políticos?
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Foram  criados  aqui  milhares  de  cargos  diretos,  e  o  atual  governo  não  teve  a
hombridade de reconhecer que estava criando mais despesas.

Peço a compreensão das galerias para poder continuar o meu discurso, apontando
o mais grave que constatei na entrevista do governador. Se, segundo ele, temos em
nosso Estado um déficit de R$6.000.000.000,00, como explicar aos mineiros que o
atual governo, em 7/1/2015, tenha atravessado uma petição junto à Vara de Fazenda
Pública  Estadual  da  Comarca  de  Belo  Horizonte  solicitando  a  suspensão  de  um
pagamento que havia sido determinado pela justiça do nosso Estado? Não sou eu
quem diz isso, mas os órgãos de imprensa. Além do mais, isso está neste documento
oficial  do governo do Estado. Ora, o fato é que o Banco do Brasil,  em uma ação
meramente  eleitoreira,  deixou  de  fazer  ao  nosso  Estado  repasses  que  deveriam
cobrir determinadas obras assinadas no passado.

Que me perdoem os atuais deputados, mas digo sempre que tenho orgulho de ter
feito  parte do governo passado.  Nunca me envergonhei  de subir  a esta tribuna e
defender os empréstimos que o governo anterior fazia. Quem tem condições de pegar
dinheiro em banco tem crédito. E o governo do Estado de Minas Gerais tinha crédito
antigamente; cumpria com suas obrigações. Frente ao não cumprimento pelo Banco
do Brasil de acordo celebrado em dezembro de 2012, o governo do Estado impetrou
judicialmente  os  recursos  necessários  para  garantir  o  repasse  que  havia  sido
acordado e deveria ser investido em inúmeras obras que hoje se encontram paradas.
Essas  obras  estão  paradas  por  causa  da  incompetência  do  atual  governo,  que
poderia  cobrar  do  Banco  do Brasil  essa  dívida  de  R$1.000.000.000,00.  Desde  a
decisão do juiz da Vara de Fazenda Pública até hoje, o Banco do Brasil teria de ter
pago aos mineiros mais de R$100.000.000,00. Quantas vidas não seriam salvas com
esse  dinheiro?  Mas,  mais  uma vez,  o  governador,  o  Fernando  da  Dilma,  pensa
apenas em fazer demagogia política com os eleitores mineiros.

Desculpem-me, mas, como disse antes, não vou conceder apartes em função da
importância  da  matéria.  Todos  sabem  que  sou  extremamente  democrático,  mas,
neste caso, peço a compreensão dos senhores.

Mais uma vez, o Fernando da Dilma se preocupa apenas em fazer média com seus
companheiros políticos, criando cargos, aumentando salários e propondo aumento de
salário de secretários de Estado e do próprio governador.
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Hoje, venho aqui - estou quase concluindo minhas palavras - para dizer ao atual
governo e ao líder do governo que aqui se encontra que espero que essa relação dos
próximos quatro anos seja uma relação de respeito, uma relação que vise sempre
aos interesses de Minas Gerais. E aqui quero reafirmar que, ao contrário do que o
atual governo tem espalhado pelos quatro cantos, quem não votou o orçamento foi a
oposição no passado, hoje situação. Quem não teve a responsabilidade de medir as
consequências que causaria aos mineiros foram os deputados que atualmente estão
na  situação  e  que  apoiam o  governo e  que,  rapidamente,  já  mudaram  de  ideia;
aqueles  que,  no  passado,  subiam a  esta  tribuna  para  fazer  demagogia  e  propor
reajuste de reais aos servidores, para também propor uma séria de obras e que já
mudaram, já sumiram e não sobem mais a esta tribuna.

O que espero é, como eu disse inicialmente, que a presidenta da República e o
Fernando da Dilma desçam do palanque e governem para os brasileiros e para os
mineiros.

* - Sem revisão do orador.
O presidente  (deputado Hely Tarqüínio)  -  Com a palavra,  o  deputado Bonifácio

Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

embora o deputado Gustavo Corrêa tenha feito uma análise inteligente da caminhada
feita por mais de 2 milhões de brasileiros, quase 3 milhões no último domingo, eu
gostaria  também  de  fazer  algumas  considerações.  Muita  gente  interpretou  esse
levante  da população brasileira  como um protesto contra a corrupção exagerada,
além dos limites na Petrobras e em outros órgãos do governo federal.

Mas  nós  estamos  aqui  para  atribuir  como fator  principal  do  inconformismo dos
brasileiros o descontrole total e absoluto na economia do atual governo da República.
Por que estamos falando do descontrole da economia? Porque, antes do governo
Dilma Rousseff, a inflação estava em 5,5% e agora está em 7,5% e crescendo cada
vez mais. Os juros, taxa Selic estavam em 10,7% e agora estão em 12,7%. As ações
da Petrobras custavam R$28,00 e agora estão a R$8,00. O dólar estava a R$1,50 e
agora  está  a  R$3,20.  E  assim  vai...  Nós  poderemos  aqui  analisar  a  questão  da
elevação  exagerada  dos  combustíveis,  gasolina,  óleo  diesel  e  outros.  Também  a
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elevação incontida da energia. Quem paga a conta de luz está sentindo no bolso o
peso do descontrole  desse governo.  O índice  de desemprego aumenta  cada vez
mais. Os direitos trabalhistas estão sendo cada vez mais sacrificados. (- Manifestação
nas galerias.)

Sr. Presidente, peço ao pessoal do Sindpúblicos para aguardar.
O  presidente  -  Solicito  aos  presentes  nas  galerias  para  ouvirmos  o  deputado

Bonifácio Mourão. Vocês têm as reivindicações, estamos aqui para ouvi-los também,
mas solicito para ouvirmos o deputado. Aqui há deputados da situação, da oposição,
então, vamos ouvir, na calma, para vocês contribuírem com a democracia.

O deputado Bonifácio Mourão* -  Peço a V. Exa.  que desconte o meu tempo,  o
tempo em que estou sendo interrompido, embora a Casa, assim publicamente, seja
muito simpática a todos nós, principalmente do bloco de oposição. Agora é a hora do
Grande Expediente, de os deputados se manifestarem. Então, peço aos senhores
que  estão  na  galeria  que  prestem  atenção.  Estamos  fazendo  uma  avaliação
exatamente para buscarmos o  real  motivo,  ou seja,  o motivo pelo qual  o gigante
despertou, pelo qual o povo brasileiro foi às ruas. Isso foi apenas o começo. Teremos
inúmeras outras manifestações do povo brasileiro, com certeza.

Dizíamos dos desmandos e da violência que estão campeando no País. Deputado
João  Leite,  por  que  a  presidenta  Dilma  Rousseff  foi  uma  pessoa  na  campanha
eleitoral e é outra no governo? Na campanha ela dizia que quem ia levantar a inflação
e trazer o arrocho fiscal seria Aécio Neves. Por que ela está fazendo tudo isso? Por
isso é que, na última pesquisa do Datafolha,  54% dos brasileiros consideraram a
presidente da República Dilma Rousseff uma pessoa falsa. Falsa por quê? Porque
mentiu ao povo brasileiro.  Isso é grave. A mentira é grave para qualquer pessoa,
sobretudo para uma presidenta da República.

Por trás disso também, do inconformismo dos brasileiros, está a incompetência no
gerenciamento deste país e a corrupção que levou a Petrobras a cair na avaliação de
empresas, de agências internacionais como a Moody's e a Standard & Poor's. Elas
abaixaram até lá embaixo a nota da Petrobras. Por causa disso os investidores estão
retirando todos os seus investimentos da Petrobras. Isso gera muito desemprego e
descrédito no governo brasileiro de modo geral.
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Por isso, não posso calar-me nem silenciar-me diante dessa situação que o Brasil
está  atravessando.  O  povo,  o  gigante,  como disse  aqui,  acordou  e  não  dormirá
enquanto  essa  situação  não  mudar.  Com  certeza  o  protesto  continuará.  Eu,  Sr.
Presidente, não participei diretamente do protesto, fiquei em casa. Por quê? Porque
não queria, com a minha presença, em hora alguma, dar um caráter partidário àquele
movimento, que foi pacífico do princípio ao fim. É preciso que se chame a atenção
sobre essa questão. Muita gente já está dizendo que não se pode fazer levante. Não
houve  levante  com  o  sentido  de  incendiar  nada.  Foi  um  protesto  democrático  e
pacífico. Democrático nos termos em que prevê a Constituição brasileira, com a livre
iniciativa e liberdade ampla de expressão. Foi o que o povo brasileiro fez. Se o povo
brasileiro não pudesse ir às ruas mostrar seu inconformismo por meio de milhares e
milhares,  milhões  e  milhões  de  pessoas,  de  nada  valeria  essa  expressão
constitucional de dar liberdade ao povo para manifestar-se.

Quero, ainda, retomando um pronunciamento que fizemos aqui, falar sobre fato de
o governo Fernando, do PT, transferir para a Assembleia a culpa da suspensão de
inúmeras obras em Minas Gerais,  inclusive da suspensão,  deputado Wander,  das
obras dos hospitais regionais que têm um valor enorme, impressionante e incrível
para  o  povo  mineiro,  principalmente  o  mais  carente.  No  entanto,  as  obras  dos
hospitais regionais de Governador Valadares, Teófilo Otôni, Sete Lagoas, Divinópolis,
Conselheiro Lafaiete,  Uberaba e outros municípios mineiros estão suspensas pelo
governo Fernando, do PT. O pior é que ele põe a culpa, deputado João Leite, na
Assembleia  Legislativa.  Diz  que é porque não votamos  o  orçamento.  Isso  é  uma
mentira de que o povo mineiro precisa deve ter conhecimento.

O governo do Fernando, do PT, não aceitou... (- Manifestação nas galerias.)
Sr. Presidente, vou aguardar.
O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Esses  ruídos  prejudicam  quem  está

falando. Tem de haver respeito, gente. Não podemos fazer isso.
Vocês estão na Casa do Povo, têm de entender que há uma parceria do povo com

os representantes.
Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão* - O governo do Fernando, do PT, jogou a culpa na
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Assembleia Legislativa. Paralisou as obras e disse que a Assembleia Legislativa não
votou o orçamento. Ora, não votou por quê? Porque o próprio Fernando, do PT, não
deixou que a  sua base -  hoje,  sua base;  no  ano passado,  oposição -  votasse o
orçamento. Tínhamos de ter votado, no ano passado, o orçamento que vigoraria este
ano,  pelo  princípio  da  anualidade  estabelecido  pela  Constituição  Federal  e
consagrado na Constituição Mineira. O orçamento é votado em um ano para vigorar
no ano seguinte. Tínhamos de ter votado, mas a oposição da época - hoje situação -
obstruiu  os  trabalhos  e  não  deixou.  E  isso  serviu  de  desculpa  para  o  governo
suspender as obras dos hospitais regionais, assim como outras, não fazer nada e
jogar a culpa na Assembleia.

Ora, isso não é verdade, é mentira. O governo Fernando Pimentel - o Fernando, do
PT - não está sendo sincero com o povo de Minas Gerais e está fazendo uma grande
injustiça com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por exemplo, deputado João
Leite, o hospital regional de Governador Valadares está sendo objeto de uma ação
civil pública, movida pelo promotor de justiça Lélio Calhau, para responder por que há
tantas pessoas nas macas, nas filas e nos corredores. Há pessoas na fila para entrar
na maca nos  corredores.  Ele  quer  uma resposta  nesse sentido,  mas,  ao  mesmo
tempo, o governador Fernando, do PT, suspendeu as obras do hospital regional, que
já tem 80% delas prontas, entregando-o à depredação. É com isso que não podemos
concordar em hipótese alguma.

O deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Aliás,
estamos aguardando duas pessoas do Sindpúblicos para conversarmos. Estamos à
disposição.

Gostaria de fazer um comentário em relação à fala do deputado Gustavo Valadares.
Imaginem que estamos aqui com esses dados: um estado que interrompe as obras
de um hospital de Governador Valadares, sua cidade, que é referência para toda a
região das outras cidades do Leste de Minas e para onde vão as pessoas buscando
atendimento  para  a  saúde.  Ele  interrompe  e  devolve  R$1.000.000.000,00  para  o
Banco do Brasil. Isso é crime. Fernando de Dilma, esse governador...

Estive nas ruas e vi a indignação das pessoas - o deputado Duarte Bechir estava lá
também - com as promessas não cumpridas. As pessoas começarão a cobrar de
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Fernando de Dilma, porque ele para os hospitais e devolve R$1.000.000.000,00 para
o Banco do Brasil. Por que ele tirou a multa que o Banco do Brasil tinha de pagar e
que a Justiça determinou. E agora ele perdoa, devolve R$1.000.000.000,00 para o
Banco do Brasil, e para o hospital de Governador Valadares... Fernando de Dilma
incorre em crime.

O deputado Bonifácio Mourão* - Ouviremos agora o deputado Gustavo Valadares,
próximo orador. E queremos aparteá-lo para comentar essa questão. Concedo aparte
ao deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Serei  bastante  breve,  deputado
Bonifácio  Mourão.  Só  gostaria  de  justificar  que,  como  o  deputado  Lafayette  de
Andrada terá os 15 minutos finais depois de V. Exa., então falarei sobre esse assunto
do Banco do Brasil, tão importante a todos nós mineiros, na tarde de amanhã, na
próxima reunião ordinária.

Já foi  protocolado por  mim, na Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras
Públicas,  um  convite  aos  secretários  de  Fazenda  e  de  Planejamento,  para  que
venham à Casa explicar por que, num período de vacas magras, de pouco dinheiro,
de  muitas  dificuldades,  de  tantas  obrigações  a  pagar,  o  Estado  abre  mão  do
recebimento  de  R$1.000.000.000,00,  que  seriam gastos  para  pagar  a  dívida  que
existe, sim, com as empreiteiras - R$500.000.000,00 -, fruto do trabalho dessas em
diversas  obras  de  infraestrutura  no  Estado,  ao  longo  dos  últimos  anos.  Também
deveriam ser usados, os outros R$500.000.000,00, para investimento em segurança,
saúde e educação. Então esse requerimento já foi protocolado por mim na Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Amanhã traremos esse assunto com
mais calma e com mais tempo, para discorrer sobre ele.

O deputado Bonifácio  Mourão* -  Estaremos acompanhando com muita atenção,
deputado Gustavo Valadares, até porque votamos aqui o empréstimo nosso, da base
do governo Anastasia,  de cerca de R$8.000.000.000,00,  para construir  inclusive o
Caminhos de Minas, programa por meio do qual seriam ligados 230 trechos. E essas
cidades não estão sendo ligadas porque o Banco do Brasil não liberou o dinheiro.
Agora o governo do Fernando, do PT, age como se o dinheiro não fosse para Minas.
Ele teria  que agir  entendendo que o dinheiro é para Minas,  o dinheiro é para os
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mineiros, o dinheiro é para os municípios de Minas Gerais. O dinheiro não é do PT.
Ele não teria o direito de desistir  de ação alguma. Teria que cobrar o crédito e as
multas,  representando  o  interesse  maior  do  povo  do  Estado  de  Minas  Gerais.
Acompanharemos aqui,  deputado Gustavo Valadares, para saber se ele trará uma
solução  melhor  do  que  essa.  Porque  quem  desiste  de  uma  ação  ou  pede  a
suspensão de uma ação que está correndo na Justiça, em que haveria multa no valor
de R$1.000.000,00 por dia, é claro que tem que trazer uma solução melhor para os
mineiros. É o que esperamos. Acredito que ele não conseguirá. Estou pessimista com
referência a isso. Lamento. Estou torcendo para que consiga.

Sr. Presidente, para terminar, gostaria de ler a publicação de uma carta no Estado
de Minas. São três linhas apenas. Eu sou do Leste de Minas Gerais, e essa pessoa
escreveu uma carta altamente ofensiva ao Leste de Minas, ao Vale do Aço e ao Norte
de Minas. A publicação diz o seguinte: “Engraçado... foi o interior de Minas, sobretudo
o Vale do Aço, o Leste e o Norte de Minas, que reverteram a forte votação que a
Grande BH deu a Aécio; ou seja, foram essas regiões que deram a eleição para a
Dilma; e agora estão aí fazendo passeata, falando “Fora Dilma”. Vocês têm mais é
que comer farinha... bando de burros... burros...”

Estão nos chamando de burros e falando que temos de comer farinha.
Sr.  Presidente,  considero  isso  um  desrespeito,  apesar  de  termos  aliados,  até

companheiros.  Estou  falando  que  essa  pessoa  escreveu  no  Estado  de  Minas,
ofendendo graciosamente todas as pessoas do Leste, do Vale do Aço e do Norte de
Minas. Está aqui a deputada Rosângela Reis, que é do Vale do Aço. Há inúmeros
deputados  do  Norte,  e  outros  de  outros  vales.  Estão  nos  chamando de burros  e
falando  que  temos  de  comer  farinha.  Por  quê?  Porque  o  nosso  povo  também
participou  do  protesto,  temos  que  comer  farinha?  Fica  registrado  aqui  o  nosso
protesto,  Sr.  Presidente,  em nome de todo o povo da nossa região,  da  qual  nos
orgulhamos muito. Não é isso, deputado Carlos Pimenta?

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,

representantes  do  Sindpúblicos  aqui  presentes,  democraticamente  acompanhando
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esta reunião. Antes de entrar no tema que eu gostaria de desenvolver aqui, quero dar
uma palavra às pessoas do Sindpúblicos que estão nas galerias. A luta de vocês é
sensata e justa, não podemos desanimar. Apenas para ajudar no encaminhamento,
várias vezes tive o prazer e a honra de reunir-me com a representação de vocês.
Algumas conquistas importantes foram feitas ao longo do governo que passou, mas
outras mais precisam acontecer. Já conversei com o deputado Sargento Rodrigues,
atual presidente da Comissão de Segurança Pública; é lá que é realizada a nossa
audiência pública,  cara a cara,  olho no olho,  com os deputados do governo,  que
serão convocados também para discutir a questão dos vencimentos de vocês.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Deputado Lafayette, conceda-me aparte
para completar o seu pronunciamento em relação aos funcionários que aqui estão, os
quais quero cumprimentar.

O deputado Lafayette de Andrada* - Perfeitamente.
O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Sugiro a V. Exa. fazermos uma audiência

em  conjunto  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos,  da  qual  faço  parte,  para
engrossarmos o trabalho em favor desses funcionários.

O deputado Lafayette de Andrada* - Excelente. Isso foi muito bem lembrado. Mas
agora  vou  pedir  licença  aos  senhores,  porque  irei  desenvolver  outro  tema  que
também é importante. O deputado Mourão começou seu pronunciamento falando das
manifestações que aconteceram no final de semana. Esse é um momento muito sério
que estamos atravessando.

Logo após as manifestações de domingo, com centenas de milhares de pessoas
em todo o País - e quero registrar isso -, a grande mídia noticiou sobre a multidão que
se juntou em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, ou seja, nas
capitais;  mas  em  todo  o  País  aconteceram  manifestações.  O  povo  foi  às  ruas
espontaneamente,  para  dizer:  “Basta,  não  aguentamos  mais  tanta  incompetência,
não aguentamos mais tanta corrupção, tanta ladroagem”. Não foi isso que o povo
escolheu  quando  foi  às  urnas.  Quando  o  povo  foi  às  urnas,  e  a  maioria  dos
brasileiros, uma maioria pequena, elegeu a presidenta Dilma, ele a elegeu baseado
no discurso que ela fez na campanha, que era exatamente o contrário do que ela está
fazendo hoje: um grande engodo, uma grande mentira. Ela ganhou as eleições e está
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iludindo a população, principalmente os mais simples, que votaram em massa nela.
Votaram porque acreditaram nela. Eles não votaram na presidenta para aumentar a
conta de luz em 40%, como ela fez logo após as eleições; eles não votaram nela para
aumentar  o  preço  da  gasolina,  que  hoje  está  beirando  os  R$4,00,  enquanto  a
Petrobras está baixando o preço da gasolina nos países onde trabalha: Paraguai,
Uruguai e Argentina. Não foi para isso que o povo brasileiro elegeu a presidenta da
República, Dilma.

Por  isso  o  povo  brasileiro  foi  às  ruas  para  dizer  “basta,  chega,  Dilma,  não
aguentamos  mais,  não  é  isso  que  queremos”.  E  não  tiveram  o  pagamento  de
R$35,00  mais  um  sanduíche,  como  aconteceu  na  manifestação  pequena,  muito
pobre, de sexta-feira, organizada pela CUT. Não. O povo foi em massa às ruas para
dizer “não queremos mais o PT governando o Brasil. Não aguentamos mais o PT
governando o Brasil, roubando do povo brasileiro, roubando na Petrobras, tirando da
boca do pobre” ... Rouba demais. Rouba da Petrobras, rouba no Petrolão. O povo
está vendo tudo na televisão.

Sr. Presidente, todos os dias estamos vendo isso na televisão. Não sou eu quem
está dizendo isso,  deputado Rogério Correia.  Quem está  falando são os grandes
canais de televisão. Quem está falando é a Rede Globo, no  Jornal Nacional e no
Fantástico. É o Jornal da Band, o Jornal da Record, a Folha de S.Paulo, O Globo, o
Estadão.  Não sou eu,  mas o povo brasileiro,  que foi às ruas domingo para dizer
“basta de corrupção, chega de ladroagem, não queremos o PT nos governando”. É
isso que o povo veio dizer nas ruas, deputado Rogério Correia.

Sr. Presidente, quero continuar outra linha de raciocínio. Além do basta que o povo
disse ao PT nas ruas... Interessante, deputado Sargento Rodrigues, pois depois dois
ministros fizeram uma audiência pública, deram uma entrevista dizendo que quem foi
para  lá  foram  os  eleitores  do  Aécio.  Meu  Deus  do  céu,  será  que  não  viram  as
pesquisas, que estão mostrando que a presidente tem só 7% de aprovação? Noventa
e três por cento da população brasileira não quer mais o PT no governo, não quer
mais  a  presidenta  Dilma  no  governo.  Essa  é  a  realidade.  As  pesquisas  estão
indicando isso, e é isso o que o povo brasileiro foi dizer, com todas as letras.

Foi uma manifestação sadia, uma manifestação pacífica, mas espontânea, sem os
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R$35,00 mais um lanche. Foi uma manifestação espontânea. O povo foi às ruas. O
povo foi dar o recado.

Nós  votamos.  Quando  digo  nós,  digo  grande  parcela  da  população  brasileira.
Muitos votaram na Dilma acreditando no programa de governo que ela apresentou à
época das eleições. Quando das eleições, ela apresentou um programa de governo.
Conforme o que ela disse, a população votou, mas enganada. Sobretudo os mais
simples foram ludibriados. Caíram na conversa boa, na conversa fiada. Agora estão
cortando  o  Fies,  aumentando  a  luz  e  os  impostos,  querendo  tirar  os  direitos
trabalhistas.  Foi  nisso que o  povo brasileiro  votou? Foi  nessa Dilma que o  povo
brasileiro acreditou? Foi nessa Dilma que uma parcela da população acreditou? Esta
é a pergunta que faço: será que os eleitores que votaram na Dilma - aqueles bem-
intencionados que votaram por acreditar nela -, se soubessem que ela faria o que
está fazendo, se ela tivesse declarado que faria isso, votariam nela?

O deputado João Leite (em aparte)* - “Nem que a vaca tussa”.
O deputado Lafayette de Andrada* - Uma de duas: ou ela mentiu, e se mentiu é

estelionato; ou ela, por incompetência, acreditava que puderia fazer aquilo que não
está fazendo. Nas duas hipóteses, vamos muito mal. O Brasil está indo para o ralo.
Essa é a nossa grande verdade.

Meu caro presidente, passado esse desabafo, esse comentário que fazemos aqui,
certo é que precisamos refletir com seriedade sobre o que aconteceu nesse domingo.
É necessário fazer um estudo com extrema seriedade.

O deputado João Leite (em aparte)* - Queria, neste momento, somente contribuir
com sua fala. Acaba de sair uma pesquisa do Datafolha: (- Lê:) “Maioria foi às ruas
contra corrupção, diz Datafolha”.

O deputado Lafayette de Andrada* - O Datafolha entrevistou os brasileiros e disse
que o povo foi para as ruas porque não aguenta mais tanta corrupção.

Quero, rapidamente, deslocar o eixo das discussões para Minas Gerais. Temos aqui
um tema que muito me preocupa e muito me aflige. Refiro-me aos designados da Lei
nº 100. Foi protocolada nesta Assembleia Legislativa uma PEC, que recebeu o nº 3.
Era a antiga PEC nº 69, da legislatura anterior. A PEC está aqui, nesta Casa. Foi
designada comissão específica para elaborar seu parecer. Durante duas semanas ou
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três, o PT e o PMDB impediram que essa comissão especial se reunisse para exarar
seu parecer. Nem elegeram seu presidente durante três semanas, e olha que o tempo
urge. Sabemos que o dia 31 de março é o prazo fatal. O PT e o PMDB obstruíam, não
deixaram a comissão se reunir.

O deputado João Leite (em aparte)* - Eu era o presidente ad hoc, presidente.
O deputado Lafayette de Andrada*  -  V.  Exa. era o presidente  ad hoc por  ser o

deputado mais antigo da comissão. A comissão não se reunia porque o PT e o PMDB
não deixavam isso acontecer. Por fim, já estava ficando tão na cara, já estava ficando
tão  mal  para  eles  sequer  abrirem a  reunião,  que resolveram finalmente  abri-la  e
eleger  o  presidente  da  comissão,  o  eminente  deputado  Rogério  Correia,  aqui
presente. A vice-presidente é a deputada Marília Campos.

Compete ao presidente da comissão designar o relator. A informação que tenho é a
de que, até hoje, o presidente não se dignou a designar o relator. Faço uma pergunta.
Será  que  essa  é  uma  estratégia  puramente  protelatória?  Essa  é  a  intenção?  A
intenção é  a comissão não exarar  o parecer  e  a Assembleia se calar? É essa a
vontade dos deputados do PT e do PMDB e dos demais parlamentares que compõem
a base de governo? A intenção é não permitir a votação da PEC nº 3, que poderia
resolver de uma vez por todas a questão dos designados da Lei nº 100? Será que é
isso que o PT e o PMDB estão fazendo? É essa a estratégia? Não designa.

De modo geral, toda comissão especial, quando se reúne, elege seu presidente e,
imediatamente,  esse  presidente  designa  o  relator.  Às  vezes,  ele  mesmo  se
autodesigna relator, para exarar rapidamente um parecer, que vem a Plenário. Não,
lá, depois de três semanas, não permitiram que comissão se reunisse. O ambiente
estava ficando extremamente desagradável, em virtude dessa posição. Eles então se
reuniram, elegeram um presidente do PT, e esse presidente não designou relator.
Fica muito clara a estratégia que estão usando aqui e que, a meu ver, é uma maldade
que estão fazendo com os designados da Lei nº 100.

Partindo  para  o  final  do  meu  pronunciamento,  vejo,  sobretudo  na  questão  da
educação, uma grande decepção dos servidores dessa área com o governo atual. É o
que se percebe. Há pouco tempo, vimos no  facebook da Bia, presidente da CUT,
críticas  ao  governo  atual.  Ela  dizia  estar  desencantada,  desmotivada,  que  nada
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daquilo  que havia sido acertado e prometido durante a campanha eleitoral  do PT
havia acontecido. Isso estava no facebook da Beatriz Cerqueira.

Recebi isto do Sind-UTE da região do Sul de Minas: (- Lê:) ”O Sind-UTE, através do
seu  coordenador  regional,  Prof.  Luiz  Carlos,  convoca  todos  os  educadores  a
participar  da  assembleia  estadual,  dia  31  de  março,  em  Belo  Horizonte,  com
paralisação  total  das  atividades.  O  governo  de  Minas  não  está  cumprindo  os
compromissos  assumidos  com  a  categoria,  não  cumpriu  a  democratização  das
superintendências regionais  de ensino e não quer  pagar o piso salarial,  alegando
dificuldades financeiras. Apresentou uma proposta inaceitável, pois, mesmo antes de
aprovar  o  orçamento,  criou  mais  de  quatro  secretarias  de  Estado  para  abrigar
apadrinhados”. Isso veio da CUT. Chegou do Sind-UTE uma cópia disso para mim,
convocando os servidores da educação; portanto, a situação que estamos vivendo no
âmbito federal é o desmando. A corrupção está aí.

As pesquisas indicam que a população foi para as ruas com a intenção de dar um
basta na corrupção, um basta neste governo do PT. Aqui em Minas, há o desencanto
daqueles que votaram no PT, porque, realmente, votaram acreditando numa proposta
de governo, e o que foi proposto, efetivamente não aconteceu.

Quero dizer que se apresenta na sociedade brasileira hoje um grande desencanto
com aquilo que o PT vem fazendo com o povo brasileiro. Mais uma vez, amigos do
Sindpúblico, contem conosco. Estamos firmes na batalha de vocês.

Como eu disse, está presente aqui o deputado Sargento Rodrigues. Iremos, sim,
fazer  uma audiência  pública,  juntamente  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos,
como foi pedido pelo deputado Carlos Pimenta, para discutir e debater essa questão,
que  é  importante.  É  uma  questão  de  fundo,  que  precisa  ser  discutida  com
responsabilidade, olho no olho, com aqueles que têm a caneta e que, efetivamente,
podem discutir.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Caro presidente, verificando que não há número
suficiente de deputados no Plenário para debater, peço encerramento, de plano, da
reunião.
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Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, 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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às 10h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo Silva, Thiago Cota e Tito Torres, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, 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 discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
da  seguinte  correspondência:  cartão  da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,
defensora pública-geral do Estado, parabenizando o presidente da comissão pela sua
eleição e desejando-lhe sucesso no exercício do cargo.  Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Felipe Attiê - Vanderlei Miranda - Arnaldo Silva - Thiago

Cota.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
os deputados Cássio Soares, Inácio Franco e Dilzon Melo, membros da supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado Wander  Borges.  Havendo  número
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regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião e, em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Wander  Borges,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência: e-mail de cidadão que não quis se identificar, denunciando
interrupção de curso de rio,  na  zona rural  de  Itambacuri,  para  beneficiamento de
lagoa em fazenda da região. 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  323/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  com  a
Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em  audiência
pública, o pagamento pela prestação de serviços ambientais aos produtores rurais e
agricultores familiares, previsto no Programa Bolsa Verde;

nº 324/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência  pública,  a  falta  de  preservação  das  nascentes  da  Serra  da  Moeda  no
Estado;

nº 325/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, o futuro das políticas públicas de proteção do meio ambiente, bem
como  a  preservação  da  biodiversidade,  controles  de  poluição  e  degradação
ambiental, pela ótica de gestão do governo em nosso estado;

nº 326/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater,
em  audiência  pública,  as  propostas  que  visem  à  proteção  ambiental,  como  a
utilização da água da chuva, o reúso da água, a utilização da água em sua melhor
forma e propostas de diminuição do consumo e uso consciente desta;

nº 327/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
reunião conjunta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com
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a  Comissão  de  Segurança  Pública  para  debater,  em  audiência  pública,  a  atual
situação do Rio Itabirito;

nº  328/2015,  do deputado João Alberto, em que solicita  seja realizada visita  da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à Secretaria do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  -  SEMAD -  e ao Instituto de Gestão de
Águas - IGAM - para conhecer a agenda das instituições e as ações relativas ao uso
dos recursos hídricos e ao combate ao desperdício de água;

nº 329/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para debater,  em
audiência pública, o Estatuto da Metrópole e suas repercussões na elaboração dos
Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado das Regiões Metropolitanas;

nº  330/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizado
debate público da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para
discutir a crise da água no Estado;

nº 331/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  e
verificar, em audiência pública, o balanço do andamento das obras de despoluição e
revitalização da Lagoa da Pampulha, assim como da Lagoa Vargem das Flores;

nº 332/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, a crise hídrica e as medidas de conscientização e mobilização da
sociedade para o uso racional e a reutilização da água;

nº 333/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, a distribuição das áreas verdes no Município de Belo Horizonte;

nº 334/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, a energia eólica no Estado;

nº 335/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência  pública,  o  assoreamento  do  Lago  da  Barragem  Santa  Lúcia,  em  Belo
Horizonte;
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nº 336/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, o grande índice de poluição do Rio das Velhas no Estado;

nº 337/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  discutir  os
"Desafios do gerenciamento e da utilização dos recursos hídricos em Minas Gerais";

nº  338/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  de  Meio
Ambiente  -  Caoma  -  e  à  Coordenadoria  Estadual  das  Promotorias  de  Justiça  e
Habilitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de
providências a respeito da situação descrita por vereadores à Câmara Municipal de
Campo  do  Meio,  que  relatam  problemas  causados  pela  incineração  do  lixão  no
referido município;

nº  339/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater
e apresentar, em audiência pública, o Programa Conservador de Águas desenvolvido
pelo Município de Extrema, nacionalmente elogiado e conhecido, e que visa preservar
e  recuperar  áreas  que  conservam  importantes  mananciais  de  abastecimento  da
população,  tendo  recebido  prêmio  da  ONU  de  melhores  práticas  ambientais  no
planeta;

nº 340/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, a viabilidade da construção de um condomínio dentro da Mata do
Planalto, localizada na região norte da capital, uma vez que a mata é uma das últimas
unidades de Mata Atlântica na capital.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 454/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, sobre a situação do Parque Nacional da Serra da Gandarela, tendo
em vista a possibilidade de ampliação da mina Apolo pela empresa Vale do Rio Doce;
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nº 455/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência  pública,  no  Município  de  Itanhandu,  as  alternativas  e  soluções  para  a
preservação da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, em especial  no que se refere à
disposição de resíduos em seus afluentes;

nº 458/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  com  a
Comissão de Participação Popular para debater, em audiência pública, o Estatuto da
Metrópole  e  suas  repercussões  na  elaboração  dos  Planos  Diretores  de
Desenvolvimento Integrado das Regiões Metropolitanas, por solicitações do Sindicato
dos Arquitetos no Estado de Minas Gerais - SINARQ-MG - e do Instituto de Arquitetos
do Brasil - IAB-MG;

nº  466/2015,  deputada Marília  Campos  e  dos  deputados  Cássio  Soares,  Inácio
Franco, Dilzon Melo e Wander Borges, em que solicitam seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  que  sejam
expostos  e  debatidos,  em  audiência  pública,  os  planos  e  as  ações  de  governo
relativos aos aspectos ambientais pelas seguintes instituições: Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam - e Copasa;

nº 470/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, as Parcerias Público Privadas de Gestão de Resíduos Sólidos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 473/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência  pública,  o  processo  de  licenciamento  ambiental  relativo  à  reforma  e  à
duplicação da BR-381, em especial quanto às demandas de supressão de áreas da
Mata Atlântica e medidas compensatórias a serem exigidas.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Cássio Soares, presidente - Marília Campos - Dilzon Melo - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 149/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública, requer ao
Presidente da Assembleia 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
adoção nos anos de 2013 e 2014.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 26/2/2015 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa obter informação sobre o número de crianças filhas de

mães usuárias de substâncias entorpecentes encaminhadas para adoção nos anos
de 2013 e 2014 e  foi  motivado pelo  debate  sobre  a recomendação do Ministério
Público  de  que  os  nascimentos  de  crianças  filhas  de  usuárias  de  drogas,
especialmente  crack,  sejam  comunicados  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  da
Infância e da Juventude de Belo Horizonte, com vistas a procedimentos de adoção,
mesmo contra a vontade da mãe. Essa recomendação foi tema de audiência pública
realizada pela Comissão de Segurança Pública desta Casa em 27/1/2015.

O pedido em tela se reveste de especial importância ao ter por objeto a proteção ao
infante,  que  tem  por  parte  do  Estado  garantias  protetivas  especiais,  nos  termos
insculpidos no art. 227 da Constituição da República:

“É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao
adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
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liberdade e à convivência familiar e comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (...)”
(grifo nosso).

Além disso, segundo o art. 39, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
- “a adoção é  medida excepcional  e  irrevogável,  à  qual  se deve recorrer  apenas
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família
natural ou extensa”.

Durante  a  citada  audiência  pública,  todos  os  convidados  foram  contrários  à
recomendação do Ministério Público, ressaltando a necessidade de análise do caso
concreto e prioridade da família extensa nos casos de adoção,  como preconiza o
ECA.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da
Constituição  do  Estado,  segundo  o  qual  é  franqueado  à  Mesa  da  Assembleia
encaminhar  pedido de informação a autoridades estaduais,  e a recusa,  ou o não
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam em
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

No exercício da prerrogativa fiscalizadora que lhes compete, têm os parlamentares
o dever e o direito de requerer informações que subsidiem sua atuação no exercício
da representação.

Ademais,  por  tratar-se  de  um  fato  social  polêmico,  que  tem  raízes  na  secular
deficiência estrutural  de nossas políticas  públicas mais  requeridas,  como saúde e
educação, avulta-se o interesse parlamentar pelo fato, razão pela qual julgamos de
suma importância o envio do pedido de informações.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 149/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março 2015.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 196/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da proposição em
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epígrafe  e  atendendo  a  requerimento  do  deputado  Gilberto  Abramo,  requer  ao
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais seja encaminhado
ao secretário de Estado de Casa Civil pedido de informações sobre os valores gastos
com publicidade nos últimos  quatro  anos  pelo  governo do Estado,  bem como os
nomes das empresas contratadas.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 6/3/2015 e encaminhado à

apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  solicitar  ao  secretário  de  Casa  Civil

informações sobre os valores gastos com publicidade nos últimos quatro anos pelo

governo do Estado e os nomes das empresas contratadas.

No que  se  refere  ao  respaldo  legal  para  a  solicitação,  a  Constituição Estadual

determina que o controle externo seja exercido pela Assembleia Legislativa com o

auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, conforme o art. 76, XII, “prestar as

informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, no mínimo por um terço de seus

membros, ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil,  financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial”.

No que tange à iniciativa do requerimento, esse se encontra respaldado pelo art.

54,  §  2º,  da  Carta  Estadual,  que estabelece que a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa de encaminhar, por meio de sua Mesa, pedido escrito de informação ao

secretário de Estado, e que a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

O  Regimento  Interno  desta  Casa,  por  meio  do  art.  100,  disciplina  o  assunto,

assegurando  a  competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de

informação dessa natureza por intermédio da Mesa.  Tendo em vista esse escopo

normativo, configura-se legítima a solicitação de informações contida no requerimento

em análise.

Quanto ao mérito, a Constituição do Estado determina, no parágrafo único do art.

17, que os Poderes do Estado publiquem, trimestralmente, o montante das despesas
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com publicidade pagas ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo

de comunicação.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal -, estabelece instrumentos de transparência da gestão fiscal

aos quais deve ser dada ampla divulgação, a saber: os planos, os orçamentos, as leis

de  diretrizes  orçamentárias,  os  relatórios  de  execução  orçamentária  e  de  gestão

fiscal, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. Além disso, prevê que a

transparência será assegurada também mediante: o incentivo à participação popular

e  à  realização  de  audiências  públicas  durante  os  processos  de  elaboração  e

discussão  dos  planos,  da  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  dos  orçamentos;  a

disponibilização de informações sobre a execução das metas físicas e financeiras em

meios  eletrônicos  de  acesso  público;  e  a  liberação  ao  pleno  conhecimento  e

acompanhamento da sociedade de informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira.

Entretanto,  reconhecendo  a  importância  do  tema,  e  no  intuito  de  subsidiar  o

parlamentar no exercício da fiscalização e do controle da contas públicas, informamos

que os dados contendo os gastos com publicidade detalhados por secretaria e os

respectivos  credores  estão  disponíveis  para  consulta  no  Armazém  de  Dados  do

Sistema Integrado  de  Administração Financeira  de  Minas  Gerais  -  Siafi-MG -,  no

portal  Transparência  do  governo  de  Minas  Gerais  e  no  site

http://www.governo.mg.gov.br/component/gmg/documents, da Secretaria de Governo

do Estado de Minas Gerais - Segov-MG.

É importante ressaltar que se encontra igualmente disponível no site acima referido

quadro resumido dos principais investimentos em veículos de comunicação de 2003 a

2014.

Portanto, torna-se desnecessário o encaminhamento de tal solicitação ao secretário

de Casa Civil do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 196/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 200/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao comandante da 2ª Região da
Polícia Militar,  em Betim, solicitando informações sobre a quantidade de máquinas
caça-níquel apreendidas nos últimos 12 meses e sobre o número de Reds dessas
apreensões.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 6/3/2015 e encaminhado à
apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  tem  por  finalidade  obter

informações sobre a efetividade do combate da Polícia Militar à exploração ilegal de
jogos de azar em Betim. Como a repressão da prática da contravenção penal de
exploração de jogo de azar cabe ao Estado e a lavratura dos boletins de ocorrência
dessas infrações cabe à Polícia Militar, órgão do Poder Executivo, é àquele órgão que
a Assembleia Legislativa deve recorrer  para obter informações sobre a ocorrência
dessa modalidade de infração penal em Betim nos últimos 12 meses.

Por força do disposto no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado, é franqueado à
Mesa  da  Assembleia  encaminhar  pedido  de  informação  ao  comandante-geral  da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa ou o não atendimento no
prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

Por outro lado, as informações pretendidas pela Comissão de Segurança Pública
correlacionam-se com suas atribuições institucionais, posto que se busca aquilatar a
efetividade da atividade policial de repressão desse delito no Município de Betim.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
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atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de políticas públicas de
segurança. Além disso, as informações solicitadas são de grande interesse para a
sociedade, o que justifica a aprovação do requerimento em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 200/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 211/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão  de  Participação  Popular,  atendendo  a  requerimento  da  deputada

Marília  Campos  e  do  deputado  Fábio  Cherem,  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o
andamento da fiscalização do sistema BRT-Move na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Publicado no Diário do Legislativo de 7/3/2015, o requerimento foi encaminhado à
apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O BRT-Move  é  apontado  como alternativa  para  atrasos  na  modernização  e  na

ampliação do sistema de Metrô, além de ter sido utilizado como oferta de mobilidade
durante os jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014.

A Empresa  de  Transporte  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTrans  -,  anunciou
oficialmente o funcionamento do sistema em 16/12/2010 como parte do programa de
mobilidade urbana de Belo Horizonte - PlanMob - plano diretor elaborado entre 2003
e 2010, que estabelece intervenções e diretrizes para o transporte e o trânsito na
capital mineira até 2030.

O BRT-Move Metropolitano é um sistema tronco alimentador de transporte coletivo
de passageiros e chega ao Vetor Norte da região metropolitana, começando a operar
a partir do terminal São Gabriel. O deslocamento das linhas troncais, que vão até o
centro de Belo Horizonte está planejado para a pista exclusiva da Avenida Cristiano
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Machado,  onde  estão  instaladas  estações  de  transferência  para  o  embarque  e
desembarque de passageiros.

A sua inauguração faz parte do programa Terminais Metropolitanos que o Governo
de  Minas  implantou  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras
Públicas -  Setop -  ,  com o objetivo de promover  uma reformulação no transporte
público da Grande BH. Quando o programa estiver completamente implantado, vai
atender a 14 municípios do Vetor Norte, beneficiando as populações de Caeté, Capim
Branco,  Confins,  Jaboticatubas,  Lagoa  Santa,  Matozinhos,  Nova  União,  Pedro
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas,
Vespasiano e Sabará.

O projeto da Setop inclui 12 terminais metropolitanos dos quais sete estarão ligados
ao  sistema  BRT-Move:  São  Gabriel,  Vilarinho,  São  Benedito  (Santa  Luzia),
Justinópolis  (Ribeirão das Neves),  Bernardo Monteiro (área hospitalar),  Morro Alto
(Vespasiano) e Tergip (atual rodoviária). Os demais terminais são: Cidade Industrial e
São Joaquim (ambos em Contagem), Sarzedo, Ibirité e Jardim Colonial (Ribeirão das
Neves). Apesar de não operarem com a tecnologia do BRT-Move, esses municípios
também terão o  transporte  para  Belo  Horizonte  reestruturado para funcionar  com
linhas troncais e alimentadoras.

Os pedidos de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra o
rol de ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é
amparado pelos  arts.  54,  § 2º,  e  62,  XXXI,  da  Constituição Estadual,  portanto,  a
iniciativa tem legitimidade.

Entendemos como de suma importância o conhecimento da fiscalização realizada
pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas sobre o funcionamento do
BRT-Move, pois, além de se basear em exercício da função fiscalizadora do Poder
Legislativo,  possibilita  discussões  sobre  o  transporte  público  na  capital,  as  quais
favorecem a melhoria do sistema.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Requerimento 211/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2015 .
Braulio Braz, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 212/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão  de  Participação  Popular,  atendendo  a  requerimento  da  deputada

Marília  Campos  e  do  deputado  Fábio  Cherem,  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas cópia do contrato de Concessão
do sistema BRT-Move na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicado no Diário do Legislativo de 10/3/2015, o requerimento foi encaminhado à
apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Move é o sistema de Transporte Rápido por Ônibus implantado no Município de

Belo Horizonte. Constituído por uma rede de corredores exclusivos e estações de
integração  e  de  transferência  ao  longo  das  Avenidas  Antônio  Carlos,  Cristiano
Machado, Paraná, Pedro I, Santos Dumont e Vilarinho, realiza uma conexão entre o
hipercentro  e  o  vetor  norte  do  município  e  região  metropolitana.  O  sistema  foi
inaugurado  em  8  de  março  de  2014,  com  operação  inicial  apenas  no  corredor
Cristiano Machado e central - composto pelas Avenidas Santos Dumont e Paraná.
Posteriormente,  os  demais  corredores  do sistema foram inaugurados.  Atualmente,
encontra-se em operação uma rede de 23km de corredores que atendem a uma
demanda de 500 mil  passageiros  por  dia,  somando-se  as  demandas  municipal  e
metropolitana.

A Empresa  de  Transporte  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTrans  -  anunciou
oficialmente o funcionamento do sistema em 16 de dezembro de 2010 como parte do
programa  de  mobilidade  urbana  de  Belo  Horizonte  -PlanMob  -,  plano  diretor
elaborado  entre  2003  e  2010,  que  estabelece  intervenções  e  diretrizes  para  os
transportes e o trânsito na capital mineira até 2030.

A sua inauguração faz parte do programa Terminais Metropolitanos, que o governo
de  Minas  implantou  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras
Públicas -  Setop -  ,  com o objetivo de promover  uma reformulação no transporte
público da Grande BH. Quando o programa estiver completamente implantado, vai
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atender a 14 municípios do Vetor Norte, beneficiando as populações de Caeté, Capim
Branco,  Confins,  Jaboticatubas,  Lagoa  Santa,  Matozinhos,  Nova  União,  Pedro
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas,
Vespasiano e Sabará.

Do ponto de vista da previsão legal, o art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, atribui
competência  à  Mesa  da  Assembleia  para  encaminhar  pedido  de  informação  a
secretário  de  Estado.  Por  sua  vez,  o  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento  Interno
estabelece a competência desta comissão para emitir parecer sobre requerimento a
autoridade estadual, admitindo-se apenas aqueles referentes a matéria legislativa em
trâmite ou a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 212/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2015.
Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 215/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa  com  Deficiência  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja
encaminhado ao secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais
pedido de informações sobre o pagamento do Piso Mineiro de Assistência Social,
demonstrando o repasse efetuado a cada município em 2014 e 2015,  bem como
sobre a proposta de reajuste do referido piso para o ano corrente.

Publicado no Diário do Legislativo de 7/3/2015, o requerimento foi encaminhado à
apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

tem por objetivo obter informações sobre a situação do repasse do Piso Mineiro de
Assistência Social aos municípios, bem como sobre a previsão do seu reajuste para
2015.
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A apresentação do requerimento é motivada pelo interesse da referida comissão em
acompanhar  as  políticas  de  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  no  Estado,
especificamente no que diz respeito aos serviços socioassistenciais oferecidos a esse
público por meio do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, diretamente ou por
meio da rede complementar.

O Piso  Mineiro  de Assistência Social  é  parte  importante do  cofinanciamento do
Estado para esta política, com previsão de repasse regular e automático do Fundo
Estadual  para  os  fundos  municipais  de  assistência  social.  Essa  sistemática  de
financiamento  permite  que  os  municípios  ofereçam  serviços  de  acordo  com  as
demandas locais.  Daí a importância da regularidade e do montante de recursos a
serem repassados.

Embora  os  recursos  do  Piso  Mineiro  não  sejam  os  únicos  destinados  ao
financiamento das ações voltadas para as pessoas com deficiência, consideramos
que as informações solicitadas por meio do requerimento em análise são relevantes
para a avaliação das condições do cofinanciamento dos municípios para a oferta de
serviços do Suas, entre eles os destinados à pessoa com deficiência.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do
Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por
intermédio da Mesa, pedido escrito de informação a secretário de Estado. Além disso,
o  art.  100,  IX,  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
assegura  a  competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de
informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 215/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de março de 2015.
Hely Tarqüínio, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 17/3/2015, as seguintes comunicações:
Do deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr.  José Marcelino

Barbosa Neto, ocorrido em 12/3/2015, em Soledade de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. José Pocai,
ocorrido em 16/3/2015, em Monte Sião. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
do  deputado  Gustavo  Corrêa;  aprovação  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 537 a 575/2015 - Requerimentos
nºs 298 a 305/2015 - Requerimentos Ordinários nºs 717 a 741/2015 - Proposições
Não  Recebidas:  Requerimento  da  Comissão  de  Administração  Pública  -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos Municipais e da maioria
dos  membros  do  bloco  composto  pelas  Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas
representações partidárias do PCdoB, PTdoB, PR, PRB e Pros - Oradores Inscritos:
Discursos dos deputados Fábio Cherem, João Leite, Durval Ângelo, Elismar Prado,
Leonídio Bouças e Doutor Wilson Batista - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de  Inscrições  -  Decisão  da  Mesa  -  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da
Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:
Requerimentos Ordinários nºs 741, 696 a 701, 705, 702 a 704, 706 a 715 e 717 a
739/2015; deferimento - Questão de Ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento
- Ordem do Dia.

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

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos
- Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge - Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo
Silva - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - 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 - Fábio Cherem - Fábio de Avelar -
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Felipe  Attiê  -  Geisa  Teixeira  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Iran Barbosa - Isauro Calais - Ivair
Nogueira -  João Alberto -  João Leite -  João Vítor  Xavier - Léo Portela -  Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos - Missionário Márcio Santiago -
Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - 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 14h3min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Noraldino Júnior, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa - Presidente, na linha do que foi lido pelo deputado

Noraldino  Júnior,  na  tarde  de  ontem  este  parlamentar  subiu  à  tribuna  da  Casa.
Imagino eu que conste exatamente, na ata, o discurso proferido por minha pessoa,
em que fiz questão de falar da incoerência do atual governador, o Fernando da Dilma,
que tem alertado, alarmado pelos quatro cantos de Minas Gerais que o Estado tem
um déficit de R$6.000.000.000,00. Mais do que isso, que o Estado de Minas Gerais
se encontra quebrado em função das gestões passadas. Que ele estava exatamente
fazendo uma redução de custos, algo que sabemos não ser verdade, até porque, pela
reforma  administrativa  aprovada  na  última  semana,  novos  cargos  foram  criados.
Gostaria de chamar a atenção dos mineiros, mais uma vez, mostrando a incoerência
do Fernando da Dilma, que, antes mesmo da aprovação da reforma administrativa
pela Assembleia na última semana, já iniciou realmente a primeira reforma no Estado
de Minas Gerais. Sabem qual é a reforma, meus senhores e minhas senhoras? E não
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é  este  parlamentar  que  afirma,  é  algo  que  consta  no  site da  maior  revista  de
circulação nacional. O Estado de Minas Gerais não tem recursos para pagar melhor
aos servidores do Estado, mas tem para fazer reforma no Palácio das Mangabeiras,
onde o governador morará com sua família. Lá se iniciou uma reforma e uma troca de
móveis. Mais do que isso, troca dos aparelhos de ar-condicionado, porque o atual
governador, o Fernando da Dilma, tem afirmado que eles fazem muito barulho. Isso
mostra, mais uma vez, a incoerência e a irresponsabilidade do atual governador. Ele
vai aos órgãos de imprensa e afirma não ter os recursos necessários para efetuar
pagamento de obras, que estão paralisadas, para pagar melhor aos servidores do
Estado. Volto a dizer: para criar cargos e pagar melhor aos seus aliados políticos ele
tem. Mais  do  que isso:  para comprar  móvel  novo e  ar-condicionado novo para o
Palácio ele tem. Quero alertar os que conhecem o Palácio das Mangabeiras, que o
frequentaram, como este parlamentar frequentou nos últimos 12 anos, até porque
defendia o governo que se encerrou no final de dezembro, de que todos os móveis ali
estavam em perfeitas condições, sobretudo pelo zelo que o ex-governador e hoje
senador  Aécio Neves sempre teve com a coisa  pública.  O ex-governador  Antonio
Anastasia, hoje senador,  da mesma forma sempre zelou e pregou que o dinheiro
público deve ser aplicado de forma correta. Por fim, também o ex-governador e ex-
presidente desta Casa Alberto Pinto Coelho. Então este parlamentar fica perplexo
com a incoerência com que o Fernando da Dilma inciou o atual governo. Dinheiro
para os amigos. Como diz aquele ditado popular: para os amigos tudo, para o povo
nada. É isso que não vamos aceitar nesta Casa durante quatro anos. Minas Gerais
precisa andar para frente. Minas Gerais precisa exatamente continuar todas as obras
que  estão  paralisadas  por  irresponsabilidade  do  atual  governo.  Ontem,  em  meu
discurso, dizia - e espero que isso conste em ata - que aqueles parlamentares que no
passado eram oposição e não quiseram aprovar o orçamento no final de 2014 não
mediram o prejuízo que causariam ao Estado de Minas Gerais e aos mineiros. Então,
espero que o Fernando da Dilma agora preste atenção em suas ações e comece,
como disse anteriormente, a governar para os mineiros, até porque o nosso estado e
o povo querem ver todas as promessas de campanha realizadas. Esse era o meu
comentário sobre a ata.
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O presidente - 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 537/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.933/2012)
Dispõe sobre a assistência técnica de produtos comprados no exterior.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  multinacionais  com  filiais  no  território  nacional

obrigadas  a  oferecer  assistência  técnica  aos  consumidores  que  adquiram
mercadorias de sua marca em território estrangeiro.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, consideram-se empresas multinacionais as
empresas da mesma marca ou conglomerado econômico que possuam filiais  em
diversos países.

Art. 2º - A assistência técnica deverá ser prestada aos produtos duráveis ou não
duráveis que apresentarem vícios, devendo ser observado, ainda, o prazo de garantia
do produto.

Art. 3º - No reparo do produto pela assistência técnica deverão ser observados os
procedimentos e prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art.  4º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às  sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Nas  últimas  décadas,  o  turismo  internacional  tem  sido  bastante

utilizado, em especial pelos mineiros. E o objetivo das viagens internacionais já não é
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apenas  conhecer  ou  revisitar  determinado  país,  mas  também  fazer  compras  de
produtos, sejam eles duráveis ou não.

O problema está justamente nesse tipo de comércio, já que os produtos comprados
no  exterior  não  recebem  das  empresas  aqui  sediadas  garantia  no  Brasil,  sob  a
alegação de  que  o  produto  não foi  por  eles  comercializados  e  que  o  Código  de
Defesa do Consumidor somente prevê a garantia de produtos vendidos em território
nacional, seja por um importador, seja por uma loja.

Por  outro  lado,  o  do  consumidor,  este  na  maioria  das  vezes  opta  por  adquirir
mercadorias de marcas internacionalizadas, já comercializadas no Brasil, em razão
de uma explicação muito simples: tem mais segurança na compra por conhecer o
fabricante. Não é demais dizer que isso pode ocasionar, inclusive, uma expectativa de
que, havendo algum problema técnico, este poderá ser solucionado em seu próprio
país.

Sabe-se que no Brasil, em especial em Minas Gerais, ainda não há uma legislação
que  discipline  as  compras  feitas  no  exterior.  Por  esse  motivo,  alguns  desses
impasses  têm  sido  resolvidos  pelo  Poder  Judiciário,  que  reiteradamente  vem
entendendo ser de responsabilidade da empresa multinacional o reparo do bem. A
título de exemplo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é cristalina:

“Direito  do  consumidor.  Filmadora  adquirida  no  exterior.  Defeito  da  mercadoria.
Responsabilidade da empresa nacional da mesma marca ("Panasonic").  Economia
globalizada.  Propaganda.  Proteção  ao  consumidor.  Peculiaridades  da  espécie.
Situações a ponderar nos casos concretos. Nulidade do acórdão estadual rejeitada,
porque suficientemente fundamentado. Recurso conhecido e provido no mérito, por
maioria.

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece
a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem
maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações
jurídicas,  dimensionando-se,  inclusive,  o fator  risco,  inerente  à  competitividade do
comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em
que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem
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falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte
mercado consumidor que representa o nosso País.

II  -  O  mercado  consumidor,  não  há  como  negar,  vê-se  hoje  "bombardeado"
diuturnamente por  intensa e  hábil  propaganda,  a induzir  a  aquisição de produtos,
notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta
diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

III -  Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas,
incumbe-lhes responder  também pelas  deficiências  dos  produtos que anunciam e
comercializam,  não  sendo  razoável  destinar-se  ao  consumidor  as  consequências
negativas  dos  negócios  envolvendo  objetos  defeituosos  [...]”  Superior  Tribunal  de
Justiça. Recurso Especial nº 63981/SP. Data da publicação 20/11/2000.

Nessa linha,  é  inadmissível  que  marcas  mundialmente  conhecidas,  que tenham
filiais  no  Brasil,  se  beneficiem  com  a  ausência  de  uma  legislação  que  as
responsabilize  no  tocante  à  reparação  dos  produtos  adquiridos.  Até  porque  o
consumidor  tem  expectativa  de  que  receberá,  aqui  no  Brasil,  um  tratamento
condizente  com a força  da  empresa multinacional.  Afinal,  no produto,  o que vem
estampado é tão somente a marca, a mesma existente no seu país de origem.

Não só defender o legítimo direito do consumidor, mas também impedir o acúmulo
de ações no Poder Judiciário, são o propósito deste projeto. Quanto a sua viabilidade
jurídica,  é  importante  mencionar  que  dispõe  sobre  conteúdo  que  diz  respeito  ao
consumo, matéria de competência concorrente da União, dos estados e do Distrito
Federal, conforme dispõe o art. 24 da Constituição da República.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao
trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios aos
consumidores mineiros que adquirem mercadorias no mercado exterior, mas que se
sentem  desamparados  quando precisam de assistência  técnica  para  o  reparo  do
produto comprado.

- 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 538/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.941/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  autovistoria  pelos  parques  de  diversões  e
estabelecimentos congêneres e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os parques de diversões e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a

realizar  autovistoria,  por  profissionais  ou  empresas  habilitadas  junto  ao respectivo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-MG.

Art. 2º - O funcionamento dos parques de diversões e estabelecimentos congêneres
dependerá, obrigatoriamente, da obtenção de laudo técnico que comprove perfeitas
condições:

I - de montagem e funcionamento dos equipamentos, conforme as especificações
do fabricante;

II - de segurança para o público a que se destinar, com classificação de faixa etária.
Parágrafo único - O laudo técnico a que se refere o caput deste artigo deverá:
a) ser emitido por profissional legalmente habilitado no Crea-MG respectivo;
b) ser precedido de anotação de responsabilidade técnica registrada no Crea-MG;
c) terá validade máxima de um ano.
Art.  3º  -  Os  parques  de  diversões  e  estabelecimentos  congêneres  que

descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas ocorrências

subsequentes e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Recentemente,  um acidente  ocorrido  no  parque  de diversões  Hopi

Hari, em Vinhedo, Estado de São Paulo, provocou a morte de uma adolescente. Esse
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fato teve grande repercussão nacional, em razão da sucessão de erros ocorridos no
manuseio e funcionamento do brinquedo. Chamou a atenção do País para a ausência
ou má manutenção nos brinquedos e a falta de fiscalização do poder público, o que
permitiu  o  uso  do  equipamento  defeituoso,  prejudicando  a  segurança  dos
frequentadores e colocando em risco o nosso bem mais precioso, a vida.

Sob esse enfoque, esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio,
revelando-se necessária legislação estadual visando aumentar o rigor da fiscalização
e a prevenção, evitando-se a repetição desse acontecimento.

Nesse sentido,  foi  elaborada esta proposição, que,  sem onerar  o Estado, cria  a
obrigação  de  se  fazer  vistoria  nos  parques  de  diversões  e  estabelecimentos
congêneres,  sob  supervisão  de  profissionais  ou  empresas  habilitadas  junto  ao
Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  Crea-MG  -,  sem
prejuízo  da aplicação das demais  normas relativas à questão,  inclusive  de  outros
entes, em vigor.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa no 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.

PROJETO DE LEI Nº 539/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.081/2012)

Institui  a  política  estadual  de  descentralização  do  atendimento  ao  adolescente
inserido em medida socioeducativa de internação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de descentralização do atendimento ao

adolescente inserido em medida socioeducativa de internação com a finalidade de
implantar  eficaz  gestão  pedagógica  e  estabelecer  parâmetros  de  organização
espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo, garantindo meios
efetivos de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente inserido em medida
socioeducativa de internação.

§  1º  -  Considera-se  descentralização  do  atendimento  o  conjunto  de  medidas
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planejadas e ações capazes de efetivar a gestão pedagógica, a implantação de novas
unidades de atendimento socioeducativo e a qualificação de servidores públicos nos
parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase.

§  2º  -  Considera-se  unidade  de  atendimento  socioeducativo  o  espaço  local  e
funcional que unifica, concentra e integra o atendimento ao adolescente, mediante
autonomia técnica e administrativa, com quadro próprio de servidores públicos, para o
desenvolvimento  de  um  programa  de  atendimento  e  um  projeto  pedagógico
específico.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem como diretrizes:
I - construção de unidades de atendimento socioeducativo com seu espaço físico,

sua organização espacial e funcional, as edificações, os materiais e os equipamentos
orientados, subordinados e refletindo o projeto pedagógico;

II - criação de novas unidades de atendimento socioeducativo nos parâmetros do
Sinase;

III  -  construção  de  estruturas  físicas  e  de  pessoal  orientadas  pelo  projeto
pedagógico  e  estruturadas  de  modo  a  assegurar  a  capacidade  física  para  o
atendimento adequado à execução do projeto e à garantia dos direitos fundamentais
dos adolescentes;

IV -  garantia  da execução do atendimento socioeducativo  descentralizado como
forma  de  estar  localmente  inserido  e  de  possibilitar  melhores  respostas  no
atendimento aos adolescentes;

V - orientação do atendimento no âmbito do sistema socioeducativo de modo a ser
executado no limite geográfico do município, com vistas a fortalecer o contato e o
protagonismo da comunidade e das famílias dos adolescentes atendidos;

VI  -  ação  conjunta  dos  agentes  envolvidos  no  atendimento  do  adolescente  em
conflito  com a lei, com o intuito de garantir  a discussão coletiva dos problemas e
soluções, a convivência com a pluralidade de ideias e experiências e a obtenção de
consensos  capazes  de  efetivar  a  qualidade  dos  serviços  e  a  eficiência  no
atendimento do adolescente;

VII  -  estabelecimento de ações permanentes e articuladas  entre entes  públicos,
privados e sociedade civil.
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Art. 3º - A política de que trata esta lei orienta-se pelos seguintes objetivos:
I - dotar a rede pública de novas unidades de atendimento ao adolescente inserido

em medida socioeducativa de internação adequadas ao Sinase;
II - estabelecer, obrigatoriamente, projeto pedagógico nítido, escrito e público em

consonância  com  os  princípios  do  Sinase  para  cada  unidade  de  atendimento
socioeducativo;

III - efetivar projeto pedagógico passível de monitoramento e avaliação continuada,
impacto  e  resultado,  a  ser  desenvolvido  de  modo  compartilhado  com  equipe
institucional, adolescentes, famílias e entes públicos;

IV  -  compor  quadro  de  servidores  públicos  capacitados  e  qualificados  para  o
atendimento socioeducativo, que possam desenvolver habilidades pessoais capazes
de inter-relação com o adolescente inserido em medida socioeducativa de internação;

V -  efetivar  formação qualificada e continuada para os  servidores públicos e as
equipes  das  entidades  conveniadas  envolvidas  no  atendimento  ao  adolescente,
especialmente as equipes de atendimento e de órgãos responsáveis pela execução
de políticas de saúde, educação, segurança e outras destinadas aos adolescentes;

VI - criar e consolidar uma política de formação de recursos humanos orientada
pelo Sinase e de constante melhoria nas técnicas pedagógicas;

VII  -  contribuir  para  a  existência  de  uma  cultura  de  respeito  aos  direitos  dos
adolescentes;

VIII - contribuir com os demais entes públicos no combate a práticas de abandono e
violência contra adolescentes;

IX  -  efetivar  os  direitos  da  adolescência  mediante  a  prática  de  programas
socioeducativos e de rede de serviços, com políticas de educação, saúde, trabalho,
previdência social, assistência social, cultura, esporte, lazer, segurança pública, entre
outras,  para  a  efetivação  da proteção  integral  de  que  são  destinatários  todos  os
adolescentes;

X  -  fortalecer  o  contato  e  o  protagonismo  da  comunidade  e  da  família  dos
adolescentes atendidos;

XI  -  ampliar  e  contribuir  com  a  integração  operacional  entre  Poder  Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, segurança pública, assistência social e outros
entes públicos.
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Art. 4º - São instrumentos da política de que trata esta lei:
I  -  plano  estadual,  aqui  definido  como  conjunto  de  elementos  de  informação,

diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos de execução e avaliação
que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e as ações desta política;

II - sistema estadual, aqui definido como conjunto de agentes institucionais que, no
âmbito de suas respectivas competências, agem de modo permanente e articulado
para o cumprimento dos princípios e objetivos desta política;

III  -  fundo estadual,  aqui  caracterizado como instrumento institucional  de caráter
financeiro destinado a reunir e canalizar recursos para os objetivos desta política;

IV  -  cooperação  entre  entes  públicos,  de  diferentes  níveis  de  poder,  e  entes
privados.

Parágrafo único - Os instrumentos da política de que trata esta lei atuarão de modo
a:

I  -  constituir-se numa dinâmica de integração orgânica e sistêmica do grupo de
gestores do sistema socioeducativo;

II  -  ser  um  canal  privilegiado  para  se  estabelecer  uma  interlocução  ativa  e
participativa entre os diferentes atores que integram as comunidades educativas;

III - compartilhar coletivamente o poder nos processos decisórios do planejamento à
execução das ações.

Art.  5º  -  O  projeto  pedagógico,  as  instalações  e  as  ações  da  unidade  de
atendimento  priorizarão  atuação  específica  para  tratar  os  adolescentes  com
problemas de dependência química.

Art. 6º - O atendimento na unidade levará em consideração o necessário processo
de continuidade e de integração em novos programas dirigidos aos adolescentes e
aos jovens adultos egressos das medidas privativas de liberdade, de internação e de
semiliberdade.

Art. 7º - Os órgãos públicos, especialmente da área de saúde, segurança pública e
assistência social, poderão dotar-se dos princípios, objetivos, ações e serviços desta
política pública.

Art. 8º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir-se a sua execução.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
- 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 540/2015
(Ex- Projeto de Lei nº 4.902/2014)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros familiares em shopping
centers.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  shopping  centers situados  no  Estado  ficam  obrigados  a  instalar

banheiros familiares em suas dependências.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro
em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem o intuito de aumentar o conforto de pais e filhos

em shopping centers.
Trata-se de uma medida simples, que não exigirá grande dispêndio financeiro e

contribuirá  para evitar  constrangimentos  e preservar  a intimidade das  crianças.  O
banheiro  familiar  evita,  por  exemplo,  que  uma  menina  que  vá  ao  shopping
acompanhada somente pelo pai seja obrigada a utilizar o banheiro masculino.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa.

- 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 541/2015
(Ex- Projeto de Lei nº 4.896/2014)

Dispõe sobre o apoio a ser oferecido pelo Estado à obtenção de cães- guias por
pessoas com deficiência visual.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o programa estadual de incentivo à obtenção e utilização de

cães-guias por pessoas com deficiência visual.
Parágrafo único - A deficiência visual referida no  caput deste artigo restringe-se à

cegueira e à baixa visão.
Art. 2° - O Estado promoverá convênios com organizações da sociedade civil de

interesse público responsáveis pelo treinamento e pela disponibilização de cães-guias
de forma gratuita para seus beneficiários.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Revoga-se a Lei nº 15.380, de 29 de setembro de 2004.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é conceder às pessoas com deficiência

visual  igualdades  de  condições  de  acesso  e  sociabilização,  facilitando-lhes  a
obtenção de cães-guias.

Ressalte-se  inicialmente  que  a  criação  de  programa  estadual  para  apoio  aos
cidadãos em situação de vulnerabilidade, como o apresentado por esta proposição,
não  encontra  óbice  na  iniciativa  legislativa  pelo  Parlamento,  pois  a  amplitude  da
iniciativa  permitirá  ao  Poder  Executivo  regulamentar  a  norma  conforme  sua
organização  de  secretarias  e  disponibilidade  orçamentária.  Como  exemplo  de
programas estaduais cuja iniciativa partiu de parlamentares temos o Projeto de Lei nº
2.352,  de  2011,  que institui  a  política  estadual  de  aquisição direta  da  agricultura
familiar.

A pessoa com deficiência tem a necessidade de ajudas técnicas. É certo que cães-
guias  oferecem  aos  seus  parceiros  -  em  regra  pessoas  com  deficiência  visual  -
segurança na locomoção,  equilíbrio  físico e  emocional,  melhor  qualidade de vida,
inclusão, saúde e acessibilidade.

Além disso, é do conhecimento de todos a dificuldade de obtenção de cão-guia
para apoio às pessoas com deficiência, como noticiado pelo site de notícias da Globo
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em 16/11/2010, segundo o qual o Brasil teria 60 cães guias para 1,4 milhão de cegos
(http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/brasil-tem-cerca-de-60-caes-guia-para-14-
milhao-de-cegos-segundo-ongs.html, acesso em 15/01/2014).

Tal estatística é resultado tanto da exigência de tempo e custo (cada cão custa, em
média, R$30.000,00) para treinamento dos cães, quanto pela escassez de políticas
públicas de fomento.

Entretanto, legislação sem execução não significa acesso ao direito. O direito de
estar acompanhado por cão-guia em locais públicos não trará modificações sociais
sem que a pessoa tenha realmente o acesso ao cão-guia. Em consulta ao  site da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, não se encontram notícias sobre
programas de fomento à acessibilidade por cães- guias.

No  Brasil,  podemos  citar  diversas  organizações,  qualificadas  como  oscips,
habilitadas a realizar convênios com o Estado, capazes de contribuir para a melhoria
da qualidade dos deficientes, com a formação de cães guias: Projeto Cão-Guia de
Cegos  (http://www.projetocaoguia.com.br/index.php/o-projeto/objetivo),  Helen  Keller
Escola  de  Cães-Guias  (http://www.caoguia.org.br/a-escola/),  Cão-Guia  Brasil
(http://www.caoguiabrasil.org/page/ocaoguia.asp).

Pelo exposto, e tendo em vista a relevância social da matéria, conto com o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 542/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.200/2012)

Dispõe sobre programa que institui forma de pintar preferencialmente monumentos,
bens e patrimônios públicos com tinta antipichação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado desenvolverá programa que visa instituir forma preferencial de

pintar monumentos, bens e patrimônios públicos com tinta antipichação.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, “monumento é uma estrutura  por motivos

simbólicos e/ou comemorativos, mais do que para uma utilização de ordem funcional.
Os monumentos são geralmente construídos com o duplo propósito de comemorar



1593
____________________________________________________________________________

um acontecimento importante, ou homenagear uma figura ilustre, e, simultaneamente,
criar um objecto artístico que aprimorará o aspecto cidade local. Estruturas funcionais
que se tornaram notáveis pela sua antiguidade, tamanho ou significado”, segundo o
site Enciclopédia.

Art. 2º - O Estado promoverá, por meio de políticas públicas:
I  -  o  incentivo  para  que  o  município  pinte  monumentos  públicos  com  tinta

antipichação;
II - orientação ao município, disponibilizando técnicas apropriadas para avaliar os

monumentos  públicos que precisem ser  restaurados e  a  viabilidade de usar  tinta
especial antipichação, visando manter a restauração em perfeito estado, com simples
lavagem;

III  -  a  verificação  das  formas  e  dos  meios  corretos  da  utilização  da  tinta
antipichação, bem como verba para tal, através de parcerias;

IV - o desenvolvimento de meios de viabilizar o uso das tintas, com o objetivo de
resguardar monumentos públicos;

V - a criação de políticas que disponibilizem verba para pintar bens públicos como
pontes,  viadutos,  muros,  edifícios,  estátuas,  fachadas  de  escolas,  repartições
públicas, enfim quaisquer bens cuja pintura com essas tintas for viável;

VI - a tinta antipichação deve ser adotada por ser ecologicamente correta, conforme
amplamente divulgado.

Art. 3º - Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao município
viabilizar  a  pintura  desses monumentos nas  cidades  de Minas Gerais,  por  serem
regiões profundamente afetadas com a poluição visual, em razão da pichação nos
patrimônios públicos.

Art. 4º - É importante fazer parceria com todas as secretarias de Estado afins, de
forma  a  implantar  políticas  para  que  os  bens  públicos  sejam  pintados
preferencialmente com tinta antipichação.

Art. 5º - Ao Estado cabe facilitar o processo, através de parceria com a Secretaria
de Estado de Defesa Social.

Art. 6º - Esta lei visa à preservação, conservação dos bens públicos e qualidade
visual de um ambiente agravável, ficando reguardadas as pinturas artísticas, como o
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grafite  ou  a  pintura  mural,  que  contribuem  para  a  qualidade  visual  dos  centros
urbanos.

Art. 7º - Obras públicas, instituindo meios eficazes de analisar as condições dos
atuais e futuros monumentos, com o objetivo de implantar a técnica das pinturas com
a tinta antipichação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo desenvolver um programa para

pintar monumentos, bens e patrimônios públicos com tinta antipichação.
O programa trará grandes benefícios para a população e para o Estado, que vai

economizar,  pois  não  precisará  repintar  esses  monumentos:  com  uma  simples
lavagem a situação se resolverá.

O  Estado  deve  investir  em  políticas  públicas  eficazes  e  revestidas  de
responsabilidade, com qualificação de técnicos, o que vai gerar ganho incalculável
para a população, que não vai sofrer mais com a poluição visual.

Esse planejamento deve ser realizado por meio de parcerias com concessionárias
públicas e terceirizadas comprometidas, que possuam o devido conhecimento e que
se empenhem no reconhecimento da necessidade de implantação desse programa
nas cidades de Minas Gerais.

A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois nosso patrimônio público
vai ser preservado de forma eficaz e econômica, pois, embora essas tintas tenham
um custo mais elevado, o gasto que os órgãos públicos têm com a restauração dos
monumentos é imensamente maior. Além disso, haverá como ganho o bem-estar da
população, que vai viver em uma cidade mais limpa, com um aspecto melhor.

Fato que não pode deixar de ser mencionado é o crescente volume de pichação e
destruição de monumentos públicos nos grandes centros urbanos.

A previsão orçamentária  é  necessária  para  dar  suporte  ao  planejamento  desse
programa, para capacitar profissionais e adquirir as tintas. É preciso fazer a previsão
orçamentária para pintura de novos monumentos, bem como fachadas de prédios
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públicos  e  museus  e  incentivar  o  uso  dessas  tintas  nas  restaurações  de  bens
públicos, evitando-se gasto excessivo e prevenindo novas pichações.

É  bom  lembrar  que  o  uso  das  tintas  antipichação  implica  planejamento  e
gerenciamento, exigindo projeto bem estruturado e cauteloso, desde sua concepção
até sua implantação e manutenção.

É  importante  ressaltar  que  essa  tinta  é  ecologicamente  correta,  conforme
amplamente divulgado.

Vale a pena salientar que, em Estados como Paraná, Santa Catarina e São Paulo,
após a utilização dessas tintas, o índice de pichação vem se reduzindo muito, o que
está funcionado como uma política de prevenção.

O projeto não visa coibir pinturas artísticas, como o grafite ou a pintura mural, que
contribuem para a qualidade visual  do ambiente urbano,  mais  sim desestimular  a
pichação em bens públicos, ou seja, prima pela preservação e conservação dos bens
públicos e pela qualidade visual de um ambiente agradável e urbano ideal.

O projeto institui no Estado de Minas Gerais uma expectativa de se promoverem, de
forma coesa e participativa, diretrizes de planejamentos das politicas de manutenção
e prevenção, visando satisfazer os interesses comuns de prevenção e contribuindo
assim  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  meio  ambiente,  trazendo  inúmeros
benefícios ao Estado e às comunidade envolvidas.

- 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 543/2015
(Ex- Projeto de Lei nº 3.264/2012)

Institui o selo de qualidade das instituições de saúde do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o selo de qualidade para as unidades de saúde do Estado.
Parágrafo único - A certificação das unidades para obtenção do selo de qualidade

de que trata o  caput deste artigo ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde,
através do Conselho Estadual de Saúde, conforme atribuições contidas no Decreto nº
45.559, de 3 de março de 2011.

Art.  2º  -  O  processo  de  certificação  deverá  observar  os  itens  e  critérios  de
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pontuação  estabelecidos  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  e  pelo  Conselho
Estadual de Saúde, devendo as unidades de saúde de que trata o caput do art. 1º ser
classificadas em três categorias: unidade básica de saúde - UBS -, clínica e hospital.

Art. 3º - As instituições serão agraciadas anualmente com medalhas de excelência
no  atendimento  à  saúde,  conforme  regulamento  específico  elaborado  por  uma
comissão  formada  por  membros  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  do  Conselho
Estadual de Saúde e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa possibilitar aos órgãos da gestão

de saúde do Estado conhecer a situação das unidades de saúde (UBS, clínicas e
hospitais) através de fiscalização, controle físico e licenciamentos de órgãos como
Anvisa, sindicatos e associações de classes (enfermeiros, médicos), entre outros.

Outro aspecto importante é participação direta do Conselho Estadual de Saúde -
CES -, cumprindo suas atribuições, conforme prevê o Decreto nº 45.559, de 3/3/2011,
e possibilitando a integração com os conselhos municipais e entidades afins.

No processo de certificação e fiscalização, as visitas têm caráter motivacional e de
orientação técnica, permitindo assim melhor aplicação dos recursos disponíveis.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação e aprovação dos
meus nobres pares.

-  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 544/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.294/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas
unidades de saúde pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Torna-se  obrigatória  a  presença  de  profissionais  de  odontologia  nas

unidades de saúde pública do Estado em que haja pacientes internados.
Parágrafo único - Nas unidades de terapia intensiva, o profissional deverá ser um

cirurgião-dentista.
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Art. 2º - Esses profissionais serão contratados via concurso público.
Art.  3º -  Os recursos para a execução desta lei  correrão por conta de dotações

próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  inserção  do  cirurgião-dentista  na  equipe  multiprofissional  de

atendimento  em  unidades  de  saúde  pública  que  tenham  pacientes  internados
contribui para minimizar o risco de infecção, melhorar a qualidade de vida e reduzir o
tempo de internação,  além de promover  um atendimento completo ao paciente.  A
proposta deste projeto não é de realizar tratamento odontológico curativo-restaurador
estético, mas de promover o saneamento emergencial da cavidade bucal,  visando
diminuir o número de micro-organismos presentes na boca, sem falar dos cuidados
com as rachaduras nos lábios, ressecamento bucal e das dificuldades de alimentação
com importante prejuízo ao restabelecimento dos pacientes.

As  unidades  de  saúde  vão  ganhar  muito  com  o  aumento  da  sua  capacidade
hospitalar, uma vez que o tempo de internação será diminuído e elas atenderão muito
mais pessoas, salvarão muito mais vidas.

Os  pacientes  internados  nas  unidades  de  terapia  intensiva  -  UTIs  -  inspiram
cuidados especiais da equipe multiprofissional para tratar dos problemas de saúde
que os levaram a dar entrada no hospital e também para evitar infecções sistêmicas,
ou  seja,  em  outros  órgãos,  como  infecções  respiratórias,  urinárias,  endocardite
infecciosa, entre outras.

Ao longo dos  anos,  a evolução da odontologia  vem proporcionando um melhor
entendimento  da  etiopatogenia  das  doenças  bucais,  e  o  interesse  pelos  efeitos
sistêmicos  dessas patologias  tem se tornado cada vez mais  objeto  de  estudo.  É
comprovado que a presença de cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais das
UTIs melhora a qualidade de sobrevida dos pacientes, reduz o risco de infecções, o
tempo de internação e os  custos hospitalares,  racionaliza  o uso de antibióticos e
outras  medicações,  proporciona  a  redução  da  necessidade  de  exames
complementares e melhora de forma significativa a assistência ao paciente internado.
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O cirurgião-dentista, no âmbito hospitalar, tem um papel decisivo para a diminuição
das  infecções,  ao  reduzir  bactérias  presentes  na  cavidade  bucal.  Enquadram-se
também nas atribuições desse profissional procedimentos comuns (como limpeza dos
dentes, língua e aplicação de flúor) e emergenciais (tratamento de dores de dente,
sangramentos  e  feridas).  A  atuação  do  dentista  no  ambiente  hospitalar  é
imprescindível, pois reduz riscos, sequelas e desconforto, favorece a realização dos
procedimentos  com  maior  segurança  (principalmente  nos  pacientes  com  risco
cirúrgico),  permite a solicitação de exames específicos mais detalhados, oferece a
possibilidade  de  acompanhamento  clínico  e  tratamento  específico,  além  de
possibilitar  o  tratamento  odontológico  emergencial  a  pacientes  que  não  podem
frequentar o consultório.

Os procedimentos e as medidas aqui  relatadas são de fundamental  importância
para a prevenção das infecções hospitalares, principalmente as respiratórias, entre as
quais  a  pneumonia  nosocomial  ou  hospitalar,  que  é  uma  pneumonia  adquirida
durante  a  permanência  nas  unidades  de  saúde.  Por  colaborar  na  prevenção  de
infecções  hospitalares,  principalmente  as  respiratórias,  e  contribuir  para  a
preservação da saúde e recuperação do paciente, os procedimentos de avaliação e
higiene bucal são benéficos não somente aos pacientes internados, mas também ao
próprio hospital  que tem seus custos  reduzidos,  melhorando o quadro clínico dos
pacientes  e  consequentemente  seu  prognóstico,  diminuindo  a  permanência  do
paciente na UTI e em outros leitos, aumentando o número de vagas, permitindo o
atendimento mais rápido à população necessitada, prestando um melhor serviço e
diminuindo os gastos hospitalares.

É  preciso  que  fique  claro  que  esses  procedimentos  não  são  restauradores  ou
estéticos. Este projeto tem o objetivo de atender ao que determina a Constituição
Federal:  saúde integral é direito de todos e dever do Estado. A saúde de nossos
pacientes está em risco e deve ser nossa preocupação. A vida humana, acima de
tudo, deve ser respeitada independentemente de poderes econômicos.

Esperamos análise isenta e contamos com a aprovação deste projeto por parte dos
nobres deputados da Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 545/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.997/2011)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação, por órgãos da administração pública

direta  e  indireta,  de  mensagens  de  cunho  social  em  e-mails  e  informativos
institucionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos da administração pública direta do Estado e demais entidades

da administração pública indireta deverão vincular mensagens informativas de cunho
social em seus e-mails e informativos institucionais.

§ 1º - As mensagens de cunho social de que trata o caput deste artigo são:
I - de incentivo a doação de órgãos, medula e sangue;
II - sobre a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis;
III - sobre a denúncia de abusos contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos e

sua proteção;
IV - sobre a coleta e a reciclagem do lixo.
§  2º  -  As  mensagens  sociais  descritas  no  art.  1º  serão  preferencialmente  de

campanhas feitas por entidades das classes vinculadas às causas elencadas no § 1º.
§ 3º - As mensagens de cunho social devem ser trocadas a cada dois meses, de

forma alternada, não podendo ser repetidas em prazo inferior a quatro meses.
Art.  2º  -  Será  sanção aplicável  ao  descumprimento  desta lei,  além das  demais

previstas,  o  não  recebimento  de  recursos  por  parte  do  Estado  pelo  período  de
sessenta dias, salvo em caso de calamidade pública.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A proposição  ora  apresentada  visa  divulgar,  através  de  e-mails e

informativos institucionais, a importância social da preservação do meio ambiente e
da doação de órgãos, da proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso,
além da coleta e da reciclagem do lixo.

O grande número de e-mails que circulam entre os órgãos públicos e entre estes e
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a população de um modo geral, além da importantíssima causa de saúde pública, são
o alicerce movedor de tal proposição.

Objetivando dar  função social  de  preservação e de  solidariedade humana,  este
projeto é de suma importância para a divulgação entre toda a sociedade da seriedade
e da necessidade de se conservar o meio ambiente e de ser um doador de órgãos.
Hoje, a falta de divulgação e de conscientização da população da necessidade de tais
atos é a principal responsável pela falta de doadores.

Tal proposição visa facilitar a divulgação de campanhas promovidas por entidades
vinculadas às causas aqui elencadas, tais como as de doadores, ONGs e outras.

- 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 546/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.998/2011)

Dispõe sobre a orientação e o fomento estadual para a divulgação, o incentivo e a
conscientização da importância da doação de medula óssea, sangue, tecidos, órgãos
e dos demais transplantes humanos aos alunos de ensino fundamental e médio da
rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas da rede de ensino fundamental e médio do Estado de Minas

Gerias ficam obrigadas a incluir na grade de matérias curriculares, sem prejuízo das
demais, conteúdos voltados para a orientação e a conscientização da importância da
doação de órgãos, medula óssea, sangue, tecidos e dos demais transplantes entre
seres humanos.

§ 1º - As escolas estaduais de que trata o caput deste artigo serão as responsáveis
pelo desenvolvimento dos programas, de forma contínua, sobre a conscientização e a
importância  da  doação  de  órgãos,  medula  óssea,  sangue,  tecidos  e  dos  demais
transplantes entre seres humanos, dentro do conteúdo das disciplinas que compõem
o currículo escolar.

§ 2º - Constarão do currículo os seguintes conteúdos:
I - palestras e seminários;
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II - debates;
III - vídeos;
IV - exposições;
V - cartazes;
VI - aulas teóricas e práticas, preferencialmente com técnicos da área;
VII - demais ações que a instituição de ensino julgar conveniente.
Art.  2º  -  O  Estado  garantirá  recursos  do  orçamento  para  fomentar  as  escolas,

autarquias,  fundações  e  instituições  de  ensino,  entre  outras  entidades  ligadas  à
educação,  para  divulgar,  incentivar  e  conscientizar  o  corpo  discente  sobre  a
importância  da  doação  de  órgãos,  medula  óssea,  sangue,  tecidos  e  dos  demais
transplantes entre seres humanos, nas suas instituições de ensino.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposição ora apresentada visa divulgar a importância da doação

de órgãos, sangue e medula, entre outros tipos de doação e transplantes em seres
humanos.

Grande parte da população não tem em mente a fundamental importância de se
tornar um possível doador, o que gera um efeito social incalculável. Além disso, trata-
se de um caso de saúde pública, e é dever do poder público incentivar e conscientizar
a população, de modo geral, sobre a necessidade de ser doador.

Por ano, várias pessoas morrem por falta de doadores, principalmente por falta de
uma cultura que incentive as pessoas a se tornarem doadoras.

O  objetivo  de  tal  proposição  é  esclarecer  e,  principalmente,  implementar  na
sociedade o conceito do que é ser um doador, além de tornar o povo mineiro um povo
consciente da seriedade do tema ora discutido.

- 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 547/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.211/2014)

Acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 115 da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe sobre a
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cobrança de taxa  pelos  prestadores dos serviços de  reboque,  resgate,  guincho e
remoção de veículos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 115 da Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescido dos seguintes §§ 9º e 10:
“Art. 115 - (…)
§ 9º - Para a cobrança das taxas a que se referem os subitens 5.8.1 a 5.8.3 da

Tabela D, se o proprietário do veículo chegar ao local da apreensão no momento
entre o acionamento do reboque e a chegada deste, o agente não rebocará o veículo
e notificará o proprietário da infração, emitindo uma guia para pagamento no valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total.

§ 10 -  É obrigatória a inserção de texto que reproduza o teor do § 9º desta lei no
documento de notificação emitido.”.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo da apresentação deste projeto de lei é evitar os abusos que

estão sendo cometidos pelos agentes de trânsito, que estão extrapolando todos os
limites possíveis. Com a apresentação deste projeto de lei, será dada ao proprietário
do veículo a possibilidade de não ter seu veículo apreendido, caso esteja no local no
momento em que o agente chegar, pagando uma taxa que corresponde a 50% do
valor para o reboque do veículo.

Ressalta-se  que  a  redução  dessa  taxa  não  significa  renúncia  fiscal,  não
encontrando impedimento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a prestação
de serviços é feita por particulares.

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 548/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.091/2014)

Acrescenta o § 6º ao art. 7º da Lei nº 20.807, de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 20.807, de 2013, fica acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 7º - (...)
§ 6º - A fundação educacional associada à Uemg terá tratamento prioritário,  nos

quatro primeiros anos de associação, em programas para concessão de bolsas de
estudo de graduação e especializações, auxílio para pesquisa e extensão, parceria
pedagógica e demais tipos de convênio de cooperação mútua.”.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo instituir a prioridade das instituições

de ensino associadas à Uemg, ao menos nos primeiros anos, em programas para
concessão  de  bolsas  de  estudo  de  graduação  e  especializações,  auxílio  para
pesquisa e extensão, parceria pedagógica e todos os demais tipos de convênio de
cooperação mútua.

Esta  proposta  se justifica por  visar  ao fortalecimento,  à autonomia de  ensino e
pesquisa e à valorização das instituições associadas à Uemg, geralmente no interior
do Estado, com menor acesso a recursos financeiros e bens de importância para
suas funções.

O  tratamento  diferenciado  se  justifica,  no  Estado  Democrático  de  Direito,
especialmente quando é realizado de forma temporária, com o objetivo de possibilitar
igualdade futura entre duas partes. É exatamente essa a pretensão da proposição
que apresentamos.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 549/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.095/2011)

Dispõe sobre a comercialização de bebidas nos bares e restaurantes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  bares  e  restaurantes  localizados  no  Estado  autorizados  à

comercialização  de  bebidas,  alcoólicas  ou  não,  em  recipientes  de  vidro,  lata  ou
plástico, observando, para tanto, a melhor conveniência da sua atividade comercial.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, entende-se por bares e restaurantes todo e
qualquer ambiente social voltado ao lazer e recreação inclusive as casas noturnas e
similares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A atividade comercial, em sua essência, é livre e não pode ser limitada,

a  não  ser  quando,  em  contraposição  a  princípios  e  direitos  maiores,  acarretar
prejuízos e riscos maiores ao cidadão comum. Entre outras nuances que devem ser
observadas, a sociedade e o comércio em geral devem sempre considerar o melhor
interesse do consumidor, que não pode ser deixado de lado quando das escolhas a
serem feitas. Isso equivale a dizer  que qualquer limitação desproporcional  ao seu
direito  deve ser  repudiada,  sob pena de termos invertido o paradigma do Estado
Democrático do Direito, a desaguar em limitações excessivas da liberdade individual,
característica de estados não democráticos.

Dito  isso,  é  quase  que  intuitivo  perceber  que  o  positivismo  exacerbado  que
assistimos nos últimos tempos -  positivismo esse que se apresenta envolto numa
capa de legalidade fundamentada em princípios ditos maiores - em nada colabora
com  a  defesa  do  consumidor,  e  sim  afeta  a  relação  de  consumo,  muitas  vezes
prejudicando tanto o consumidor quanto o fornecedor.

Por sua vez, limitações desproporcionais, como a proibição da venda de produtos
que  nenhum  mal  causam  ao  consumidor  e  não  o  expõem  a  risco  direto,  são
verdadeiras  afrontas  aos  princípios  da  livre  iniciativa  e  da  livre  concorrência.
Recorrendo à sabedoria popular, podemos dizer que “para matar os carrapatos, não é
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necessário  exterminar  o  rebanho”,  sendo  isso  que  verificamos  quando  nos
deparamos com essas limitações desproporcionais.

Convicto dessas ideias, submetemos à apreciação este projeto de lei, que nada
mais é do que a tentativa de  garantir  ao consumidor  o seu direito  de escolha,  a
proteção  do  seu  interesse  econômico  e  a  harmonização  dos  interesses  dos
participantes  das relações  de consumo, todos  princípios  insculpidos no  art.  4°  do
Código de Defesa do Consumidor.

Importante mencionar que o projeto em comento dispõe sobre conteúdo que diz
respeito ao consumo, matéria de competência concorrente da União, dos estados e
do Distrito Federal,  conforme dispõe o art. 24 da Constituição da República. Esse
mesmo dispositivo, em seu § 3º, reserva aos estados a competência legislativa plena
para atender as suas peculiaridades, sempre que não exista lei federal sobre o tema.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao
trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios para os
consumidores mineiros.

- 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 550/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.969/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  adotar  cartilha  de  orientação  às  crianças  para
prevenção contra a pedofilia via internet, integrando-a à grade curricular da rede de
ensino público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar uma cartilha de orientação às

crianças para prevenção contra a pedofilia via internet, integrando-a à grade curricular
na rede de ensino público do Estado.

Parágrafo único - A cartilha de orientação às crianças terá informações importantes
para os jovens internautas, tais como:

I - seja prudente, pois você não sabe o que está por trás da tela do computador;
II - não forneça seu nome real nem sua idade; use apelidos;
III - nunca divulgue sua senha;
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IV - não forneça o seu endereço;
V - não envie nenhuma foto sua;
VI - nunca aceite proposta de encontro sem informar os seus pais;
VII - não responda aos e-mails que te ofendem.
Art.  2°  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a prevenção da pedofilia por meio

da internet.  Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa para sua aprovação.

- 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 551/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.131/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados na exibição de
filmes em terceira dimensão - 3D -, na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os cinemas e os demais estabelecimentos que exibem filmes em

terceira dimensão - 3D - obrigados a promover a higienização nos óculos acessórios
disponibilizados aos espectadores.

§ 1º  -  A higienização deverá obedecer  às  recomendações dos  fabricantes e às
demais normas pertinentes.

§ 2º - Após a higienização, os óculos serão embalados individualmente em plástico
estéril com fechamento a vácuo.

§ 3º - A devolução dos óculos após a sessão cinematográfica isenta o espectador
da cobrança de qualquer taxa extra pela sua utilização.

Art. 2º - Não se aplica o disposto nesta lei quando se tratar de óculos descartáveis.
Art. 3º - Nos locais onde os óculos forem distribuídos, deverá ser afixado cartaz

com o seguinte informe: “Óculos higienizados nos termos da Lei nº ….”.
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Art. 4º - 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.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  contribuir  para  a  qualidade  na

prestação  do  serviço  ofertado  aos  frequentadores  das  salas  de  cinemas,
principalmente em caso de exibições de filmes em terceira dimensão - 3D.

A projeção em 3D só é possível de ser visualizada mediante a utilização de óculos
especiais;  no  entanto,  alguns  desses  acessórios  utilizados  nos  cinemas  não  são
descartáveis, o que exige uma higienização adequada para evitar potenciais riscos de
transmissão  de  doenças.  Assim,  essa  proposição  objetiva  assegurar  aos
espectadores o fornecimento de óculos apropriados para tais exibições, embalados
individualmente em plástico estéril, com fechamento à vácuo.

Não é novidade que a utilização de tais acessórios sem a devida higienização pode
acarretar  aos  frequentadores  problemas  das  mais  variadas  formas,  visto  que
infecções, como a conjuntivite, podem ser transmitidas por meio deles. Sabe-se que
se a conjuntivite faz com que os olhos fiquem inchados, lacrimejantes, dificultando até
mesmo enxergar.

Ressalte-se que este projeto visa não só a proteger os frequentadores das salas de
cinemas, mas também as pessoas que possuem algum vínculo com elas, visto que
algumas doenças são transmitidas por simples contato.

É importante ressaltar também que lei idêntica foi sancionada no Estado de São
Paulo, o que acentua a importância da matéria.

Não existe nenhuma restrição de ordem constitucional nem legal ao trâmite deste
projeto, e é certo que a sua aprovação permitirá proteção aos consumidores mineiros.

Assim  sendo,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  à  aprovação  desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 552/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.165/2011)
Dispõe  sobre  a  proibição,  a  importação  e  a  comercialização  de  embalagens,

equipamentos, produtos para lactentes, brinquedos e demais produtos plásticos que
tenham em sua composição o bisfenol-A - BPA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  a  produção,  a  importação  e  a  comercialização  de

embalagens, equipamentos, produtos para lactentes, brinquedos e demais produtos
plásticos que tenham em sua composição o bisfenol-A - BPA.

Art.  2º  -  Ficam  os  fabricantes  obrigados  a  informar  nas  embalagens  que  seus
produtos não contêm o composto químico bisfenol-A - BPA.

Art. 3º - O descumprimento das disposições assinaladas nos arts. 1º e 2º desta lei
implicará nas sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  bisfenol-A  (BPA)  é  um  composto  utilizado  na  fabricação  do

policarbonato, um tipo de plástico rígido e transparente. É o monômero mais comum
entre os policarbonatos empregados em embalagens de alimentos. O BPA é também
um  dos  componentes  da  resina  epóxi  (plástico  termofixo  que  endurece  quando
misturado  a  um  agente  catalisador  ou  “endurecedor”),  presente,  por  exemplo,  no
revestimento interno de latas para evitar a ferrugem.

Apesar de o plástico ser considerado estável, já se sabe que as ligações químicas
entre as moléculas do BPA são instáveis, permitindo que o composto se desprenda
do plástico e contamine os produtos embalados com policarbonato ou resina epóxi.
No caso de aquecimento do plástico, a contaminação por BPA é ainda maior.

O bisfenol-A é encontrado em grande parte das mamadeiras de plástico. Também é
encontrado em outras embalagens de plástico, tais como copos infantis,  materiais
médicos  e  dentários  e  ainda  em  enlatados  com  revestimento  interno,  garrafas
reutilizáveis de água e sucos.
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A equipe de pesquisa da University of Cincinnati chefiada por Scott Belcher, PhD,
mostra  que  o  composto  químico  bisfenol-A  interrompe  importantes  efeitos  do
estrogênio  no  tecido  cerebral  em  desenvolvimento,  mesmo  em  doses
surpreendentemente baixas. O BPA tem sido frequentemente relacionado a doenças
ou problemas de desenvolvimento.

O estudo, que vem sendo desenvolvido há quase dez anos, é o primeiro a mostrar
que  os  rápidos  mecanismos  de  sinalização  estão  ativos  no  cérebro  em
desenvolvimento e em amadurecimento, em regiões não envolvidas com diferenças
sexuais ou funções reprodutivas, segundo o Dr. Belcher. Há muito tempo, sabe-se
que  o  BPA age  como  um  estrogênio  artificial,  principal  hormônio  envolvido  no
desenvolvimento  sexual  feminino.  Também  foi  mostrado  que  ele  aumenta  o
crescimento  de  células  no  câncer  de  mama e  de  algumas  células  no  câncer  de
próstata.

Moléculas  de  BPA são  ligadas em  polímeros usados  para  criar  policarbonato  e
resinas  de  epóxi,  que  são  amplamente  usados  em  muitos  produtos.  Embora  os
plásticos sejam considerados estáveis,  os cientistas sabem há muitos anos que a
ligação química entre moléculas de BPA são instáveis.

Embora seja melhor conhecido por suas funções como hormônio sexual feminino, o
estrogênio  também  tem  importante  papel  no  desenvolvimento  cerebral,  tanto  de
homens quanto de mulheres. Na ausência de estrogênio, o BPA sozinho mimetiza as
ações do estrogênio em neurônios em desenvolvimento, e doses muito baixas de BPA
inibem completamente a atividade do estrogênio. Como o estrogênio normalmente
reforça  o  crescimento  e  regula  a  viabilidade  de  desenvolver  neurônios,  esses
resultados sustentam a ideia que o BPA pode prejudicar o desenvolvimento de células
cerebrais.

Os  efeitos  estudados  do  BPA  levaram  a  importantes  constatações  sobre  o
desenvolvimento cerebral e o funcionamento normal do cérebro adulto.  Entretanto,
permanece  obscuro  como a  sinalização  hormonal  inapropriada  ou  o  bloqueio  da
sinalização normal em um instante crítico do desenvolvimento influenciará mais tarde
na vida.

Apesar de mais de 100 estudos publicados sobre os efeitos danosos do BPA, Dr.
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Belcher disse que a indústria e agências regulatórias federais têm resistido em banir o
uso de BPA em plásticos usados como recipientes para alimentos e bebidas, apesar
de estarem disponíveis plásticos sem BPA e outros compostos químicos tóxicos.

Por essas razões é que se faz necessária e urgente a aprovação deste projeto e,
para isso, solicito a adesão 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 553/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.174/2011)

Obriga as escolas da rede estadual de ensino a afixar cartaz informando o resultado
por  elas  obtido  na  última  apuração  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação
Básica - Ideb -, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - Inep.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as escolas da rede estadual de ensino obrigadas a afixar em local de

fácil acesso e visível ao público, em folha de tamanho A3, a nota por elas obtidas na
última  apuração  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  -  Ideb  -  do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Art. 2º - As escolas da rede estadual de ensino deverão informar, por meio de carta-
circular, aos pais ou aos responsáveis pelos alunos ali  matriculados, a nota obtida
pela unidade na última apuração do Ideb.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará
esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - é um índice

que classifica as escolas públicas com notas de 0 a 10, com base em informações
sobre o aprendizado dos alunos e taxas de aprovação. A obrigação de as escolas
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públicas do Estado darem ampla publicidade ao índice obtido na última apuração do
Ideb está de  acordo com os princípios  da  transparência e  eficiência.  Fornecendo
esses dados à população, as escolas permitirão maior controle e cobrança por parte
da sociedade civil  quanto ao nível de aprendizado e taxas de aprovação de suas
respectivas unidades. Além disso, vai representar importante fator de motivação para
melhora  dos  índices,  com  o  consequente  aumento,  da  qualidade  da  educação
ministrada nas escolas públicas da rede estadual. Desta forma, faz-se necessária a
aprovação da proposição para o desenvolvimento educacional do nosso Estado.

- 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 554/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.330/2011)

Dispõe sobre a assistência pública e gratuita nas áreas de arquitetura e urbanismo
e engenharia, para habitação de pessoas de baixa renda no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° -  Fica assegurado o direito à assistência pública e gratuita nas áreas de

arquitetura  e  urbanismo  e  engenharia  para  estudos,  pesquisas,  planejamentos,
projetos e execução, bem como toda e qualquer atividade técnica atribuída a essas
áreas de atuação, inclusive as voltadas à regularização urbanística e fundiária, para a
habitação de pessoas de baixa renda no Estado.

§ 1º - O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrangerá todas
as necessidades apresentadas,  como: novas edificações,  reformas,  adequações e
intervenções, ampliação, recuperação e compensação para viabilizar a habitação.

§ 2º - O atendimento aos direitos previstos neste artigo poderá ocorrer de forma
individual, unifamiliar ou coletiva para pessoas jurídicas privadas ou públicas.

§ 3º - Além promover o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este
artigo deverá:

I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de
seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados
no processo de construção da habitação;

II - formalizar todo o processo de implantação e edificação, bem como de reforma
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ou ampliação da habitação, junto ao poder público municipal e aos demais órgãos
públicos;

III - sanear a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV  -  propiciar  e  qualificar  a  ocupação do sítio  urbano,  em consonância  com os

padrões urbanísticos e ambientais estabelecidos;
V - promover e executar a regularização urbanística, fundiária e edilícia;
VI  -  fomentar  a inovação tecnológica,  a formulação de metodologias  de caráter

participativo e a democratização do conhecimento.
Art. 2º - Os direitos previstos nesta lei deverão ser garantidos a toda a população,

urbana ou rural, do Estado considerada como de baixa renda.
§  1º  -  Entende-se  como  população  de  baixa  renda  aquela  considerada  como

financeiramente incapaz de promover as ações necessárias para construção, reforma
ou adequação, ampliação ou estruturação e regularização da sua habitação.

§ 2º - Para efeito de identificação, quantificação e qualificação da demanda do que
trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados critérios ou parâmetros determinados
por legislações federal e estadual ou por critérios estabelecidos pelo próprio poder
público municipal,  identificando e qualificando o padrão de exclusão adotado, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º - A ordem de atendimento para a prestação dos serviços de que trata esta lei
deverá ser estabelecida pelos conselhos municipais de habitação.

Art. 3º - Toda a assistência pública gratuita de que trata esta lei será dada pelos
executivos  municipais,  que deverão instituí-la  como serviço  público  municipal,  por
meio de legislação específica.

§  1º  -  Para  a  efetivação  desta  lei,  todos  os  municípios  deverão  instituir  seus
conselhos deliberativos de habitação com os respectivos fundos até 31 de dezembro
de 2011, bem como elaborar seus planos locais de habitação de interesse social.

§ 2º - O prazo para os municípios cumprirem o previsto no caput deste artigo é de
doze meses a partir da assinatura desta lei.

Art. 4º - Os serviços de assistência técnica previstos por esta lei serão prestados
exclusivamente  por  profissionais  das  áreas  de  arquitetura  e  urbanismo  e  de
engenharia devidamente habilitados.



1613
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - O cadastramento, a seleção e a capacitação dos profissionais de
que  trata  este  artigo  serão  feitos  por  órgão  colegiado  independente  composto
obrigatoriamente  pelos  conselhos  regionais  desses  profissionais,  por  seus
respectivos sindicatos e pela Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de Minas Gerais.

Art.  5º  -  Para  prover  os  executivos  municipais  da  quantidade  de  profissionais
necessária ao atendimento dos serviços previstos nesta lei, o Estado, por meio da
Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  promoverá  convênio
estadual com os conselhos regionais e com os sindicatos dos profissionais das áreas
de arquitetura e urbanismo e de engenharia.

Parágrafo único - Toda a regulamentação de que trata este artigo será feita por
meio de ato do Poder Executivo Estadual.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A necessidade de assistência técnica gratuita para estudos, pesquisas,

planejamento, projetos e execução, bem como para toda atividade relacionada com a
habitação  de  pessoas  de  baixa  renda  no  Estado,  decorre  da  urbanização
desordenada  realizada  sem  a  consulta  prévia  de  profissionais  das  áreas  de
arquitetura e urbanismo e de engenharia e do déficit habitacional nas áreas urbanas
de nosso Estado.

A qualidade arquitetônica  e estrutural  de  uma residência é  condição necessária
para a efetiva qualidade de vida do ser humano; no entanto, o número de mineiros
que  vivem  em  aglomerados  precários  é  alarmante.  A  carência  de  recursos  da
população de baixa renda para a consulta prévia a profissionais especializados tem
levado ao mau aproveitamento de espaços já extremamente disputados, refletindo no
bem-estar das pessoas e na urbanização caótica.

O déficit habitacional no Estado, que atinge o número de 700 mil moradias, é um
dos grandes responsáveis pela precariedade das condições de vida da população.

A falta de moradia assume dimensão mais dramática nas famílias que recebem até
três salários mínimos. Mais de 90% das famílias que demandam nova moradia têm
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renda  média  mensal  de  até  três  salários  mínimos.  Pode-se  observar  uma
concentração cada vez maior do déficit habitacional em famílias nessa faixa de renda:
de 82,5%, em 2000, para 90,7%, em 2006, sendo importante ressaltar que, tendo em
vista o critério “ônus excessivo com aluguel”, verifica-se que grande parte das famílias
urbanas gasta mais de 30% de sua renda com o pagamento de aluguel.

A luta das entidades que representam os arquitetos e engenheiros vem de longa
data. Desde a década de 70, esses profissionais vêm defendendo a universalização
do acesso da população, em particular os segmentos de baixa renda, aos serviços de
profissionais capacitados.

Assim sendo, é importante que o Legislativo Estadual, após análise acurada, apoie
a iniciativa proposta por meio deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 555/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.377/2011)

Dispõe sobre a instalação de sinais sonoros nos semáforos das vias públicas do
Estado para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  permitida  a instalação de sinais  sonoros nos semáforos  das vias

públicas do Estado para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual.
Art.  2º  -  Os  semáforos  terão  diferenciação  sonora,  indicando  o  momento  de

travessia ou de espera em ambos os sentidos, para que as pessoas com deficiência
visual possam acompanhar as etapas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Os semáforos para pedestres  instalados nas vias  públicas deverão

estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem
estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a
travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de
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veículos  e  a  periculosidade  da  via  assim  determinarem,  bem  como  mediante
solicitação dos interessados. É o que disciplina o art.  17 do Decreto nº 5.296, de
2/12/2004,  que regulamenta  à  Lei  nº  10.048,  de  8/11/2000,  que dá prioridade de
atendimento  às  pessoas  que  especifica,  e  à  Lei  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

A  finalidade  maior  do  projeto  é  atender  as  necessidades  das  pessoas  com
deficiência visual, que constantemente usam as vias públicas do nosso Estado, mas
sofrem grandes limitações devido à falta de semáforos equipados com sinais sonoros
que sirvam de orientação para a sua travessia, garantindo desta forma uma maior
liberdade a essas pessoas.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
para aprovação deste projeto de lei.

- 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 LEI Nº 556/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.460/2011)

Dispõe sobre a preferência de tramitação aos procedimentos judiciais que tenham
como objeto a adoção de menores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os procedimentos judiciais em tramitação no Poder Judiciário Estadual que

tenham como objeto  a adoção de menores receberão,  mediante  requerimento  do
interessado,  tratamento  prioritário  na  prática  de  todo e  qualquer  ato  ou  diligência
procedimental, tais como distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,
citações  e  intimações,  inclusão  em  pautas  de  audiências  e  julgamentos  e
proferimento de decisões judiciais.

Parágrafo único - O interessado na obtenção do benefício estabelecido nesta lei
deverá requerê-lo ao juiz da causa ou ao juiz distribuidor, comprovando desde logo o
objeto da ação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: É necessário que os processos judiciais que tenham como objeto a

adoção de menores tenham prioridade na tramitação no Poder Judiciário Estadual,
tendo em vista que o objetivo de inclusão de menores, desprovidos de convivência
familiar,  em  um  novo  lar,  seja  feito  com  a  maior  brevidade  possível  para  evitar
maiores danos psicológicos.

Ressalte-se que este projeto de lei levou em conta a existência das varas cíveis
únicas nas comarcas do interior do Estado, onde a competência para julgar feitos da
infância e da juventude não é exclusiva, e que, onde existe a vara especializada da
infância,  da  juventude e  do  idoso,  o  idoso  já  tem  preferência,  em virtude de lei,
devendo os processos de adoção também dispor dessa prioridade.

A maratona  das  famílias  para  conseguir  adotar  uma  criança  gera  expectativa
imensa não só nelas, mas também nas crianças, devendo o Poder Judiciário Estadual
conceder  a  prioridade  na  tramitação  desses  feitos,  sendo  um  pleito  justo  e  de
repercussão social plenamente justificável.

- 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 557/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.499/2011)

Dispõe sobre a criação da política estadual destinada à implantação do conceito de
desenho  universal  na  construção  de  habitação  com  interesse  social  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  fica  responsável  pela  elaboração  de  uma  política

destinada à implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação
de interesse social.

Parágrafo único -  Entende-se por desenho universal um conjunto de critérios, a
serem  observados  quando  da  concepção  arquitetônica  de  unidades  habitacionais
(casas e  apartamentos)  e  de  espaços  urbanísticos  (sistemas de acesso,  rampas,
sinalizações, equipamentos),  capazes de atender a maioria das pessoas, inclusive
indivíduos com deficiências físico-motora, auditiva, visual e cognitiva, provisórias ou
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permanentes,  mas  também  aquelas  com  estrutura  diferenciada,  obesidade  e
mobilidade reduzida, como crianças, gestantes, idosos.

Art. 2º - A política destinada à implantação do conceito de desenho universal na
produção de habitação de interesse social deve estabelecer regras, instrumentos de
gestão e recursos a serem definidos com os diversos setores sociais, econômicos e
governamentais, com o objetivo de incentivar e viabilizar a implantação do conceito
de desenho universal na produção de habitação de interesse social no Estado, seja
pela iniciativa privada, seja pelo poder público.

Art. 3º - As unidades habitacionais destinadas a pessoas portadoras de deficiência
ou  a  famílias  que  as  possuam  em  seu  seio  serão  planejadas  objetivando  a
acessibilidade total, segundo as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

Art.  4º  -  A implementação  da  política  destinada  à  implantação  do  conceito  de
desenho  universal  na  produção  de  habitação  de  interesse  social  poderá  ser
elaborada em conjunto com o Estado e com a União.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá criar programa específico através dos órgãos
competentes para o cumprimento desta lei.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Portas  com  90cm  de  largura;  cozinhas  e  banheiros  com  espaços

adequados à movimentação de cadeiras de rodas; pontos de tomadas e interruptores
instalados em alturas convenientes; e campainhas com sinais sonoros e luminosos
são  critérios  definidos  pelo  chamado  desenho  universal  -  DU  -  e  que,  desde
26/9/2008, a partir de decreto do governo do Estado de São Paulo, são obrigatórios
para os projetos e a construção de todas as moradias populares sob responsabilidade
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU.

A adoção  das  concepções  do  desenho  universal  nos  projetos  arquitetônicos  e
urbanísticos  é  um  processo  em  curso  no  mundo  todo,  a  partir  da  evolução  dos



1618
____________________________________________________________________________

estudos da ergonomia aplicada aos produtos voltados à moradia, aos equipamentos
públicos e de lazer, aos sistemas de circulação e às áreas comuns. A Lei nº 12.907,
de 2008, do Estado de São Paulo, prevê reserva de 7% das moradias populares para
o  atendimento  às  famílias  de  baixa  renda  que  possuam  integrantes  com
necessidades especiais, mas a CDHU atende a tais parâmetros desde 1996, embora
somente agora adote o modelo DU na sua essência, sendo São Paulo o primeiro
estado brasileiro a introduzir tais princípios na forma de política pública. Há práticas
semelhantes em outros estados, através de adaptações ergométricas ditadas pelas
normas da ABNT, conforme procedia a CDHU antes de adotar os critérios do DU.

As  barreiras  arquitetônicas  que  limitam  a  vida  de  quem  já  vive  contido  por
dificuldades de locomoção começam a se formar na cabeça de quem constrói. Para
superá-las é preciso ação política.

O governo federal apoia o uso do módulo universal como padrão para dimensionar
mobiliário e ambientes, através da Lei Federal nº 10.098, de 2000, regulamentada no
final de 2004.

Arquitetos e engenheiros usam gabaritos na hora de projetar um ambiente. Eles
trazem medidas ideais para cadeiras, pias, altura de interruptores de luz ou largura de
portas, assim como o espaço necessário para circulação, todos baseados no homem
padrão.  Esse homem padrão tem  1,80m  e  60cm de projeção.  Esse padrão  está
totalmente fora dos padrões brasileiros e é inviável para alguém que se movimenta
em cadeira de rodas. A nova NBR nº 9050 substituiu o padrão alemão de medidas
(Neufert) pelo módulo do desenho universal, que prevê altura de 1,35m, largura de
0,8m e projeção de 1,2m. Essas medidas garantirão conforto aos adultos e o acesso
de idosos, pessoas muito baixas ou obesas e também deficientes físicos. Se essas
medidas forem usadas como padrão, a família não vai precisar mudar quando o casal
envelhecer.

Pelo exposto, e por tudo que há sobre o assunto, além da preocupação constante
com a causa defendida, conto com o apoio dos nobres pares para aprovarmos este
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 558/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.479/2011)

Dispõe sobre a captação de água no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A captação de água nos rios, nos córregos, nos riachos, nas lagoas e nos

mananciais,  para qualquer finalidade, no Estado, só poderá ser feita a jusante de
onde será utilizada e sempre após o local de retorno da água já tratada e livre de
resíduos que impeçam a sua utilização como potável.

§ 1º - As empresas responsáveis pela captação, tratamento e distribuição de água
terão o prazo de cinco anos para se adequarem aos dispositivos desta lei.

§ 2º - Nenhum ônus será repassado aos consumidores em face da adequação ao
disposto nesta lei.

Art.  2º  -  Cabe  às  concessionárias,  aos  permissionários  e  aos  outorgados  de
captação, uso e distribuição de água a obrigatoriedade de implementar meios que
viabilizem o tratamento da água utilizada para que esta, ao retornar ao curso de onde
foi captada, esteja em condições ideais para consumo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: No Estado, assim como em todo o Brasil, impera o descaso com os

recursos naturais e, o que é pior e mais grave, especialmente com a qualidade da
água, fonte de vida e saúde para o ser humano.

O fato de a captação ser feita sempre antes do local onde a água será utilizada faz,
pelo descaso de particulares e das autoridades constituídas, com que, volte ao curso
natural repleta de todos os tipos de poluentes. Tal procedimento inviabiliza toda uma
bacia hidrográfica, matando ou adoecendo os seres vivos que dela dependem.

Tendo o  objetivo  de  impedir  o desrespeito para com o  bom uso da água,  este
projeto de lei, pelas próprias condições que estabelece, merece a adesão de nossos
pares.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 559/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.956/2014)

Altera o art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, e cria comissões de
exames especiais itinerantes do Detran-MG para pessoas com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 6º - (...)
§ 2º - Nas cidades-sede onde ainda não tenha sido implementada a Comissão de

Exames  Especiais  do  Detran-MG,  até  sua  implementação,  os  exames  serão
realizados por comissões de exames especiais itinerantes, de regularidade mensal.”.

Art.  2º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  trinta  dias  a  contar  de  sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Honra-nos submeter à elevada deliberação desta egrégia Casa este

projeto de lei, que “altera o art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995”.
A norma que pretendemos alterar contém o seguinte dispositivo:
“Art. 6º - Fica a Secretaria de Estado da Segurança Pública obrigada a instalar, na

forma do regulamento, banca examinadora do Departamento de Trânsito de Minas
Gerais - Detran-MG - nas cidades em que funcionam suas regionais.

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas
com deficiência, de todas as regiões do Estado, ao local de realização de exames do
processo  de  habilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  por  meio  da
descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para as cidades-
sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp.”.

A alteração legislativa promovida pelo deputado Luiz Humberto Carneiro é louvável,
em  atenção  às  pessoas  com deficiência,  que até  então  estavam obrigadas  a  se
deslocar  até  a  capital  do  Estado  para  realizar  exames  médicos  e  demais
procedimentos para obtenção da habilitação para condução de veículos automotores.
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É um tratamento desigual  e  arbitrário,  justamente com pessoas que têm maiores
dificuldade de locomoção.

Sanada  essa  falha  legislativa,  acreditamos  que  o  Poder  Executivo  não
implementará a nova norma imediatamente, considerando questões orçamentárias e
de gestão.

Infelizmente, a acessibilidade das pessoas com deficiência não é imposta apenas
pelas suas próprias deficiências, mas pelo tratamento inadequado que recebem do
poder público e da sociedade em geral.

Esta proposta consiste, portanto, em garantir às pessoas com deficiência o acesso
ao serviço público prestado pela Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

Assim,  caso  e  onde  ainda  não  tenha  sido  implementada,  nas  cidades-sede,  a
Comissão de Exames Especiais do Detran-MG, os exames serão realizados através
de comissão itinerante, de regularidade mensal.

Assim, as pessoas com deficiência realmente terão acesso ao serviço público, de
forma igualitária.

À vista da importância deste projeto de lei, e reiterando os protestos de elevada
estima e consideração, esperamos contar, mais uma vez, com o apoio e o respaldo
desta egrégia Casa.

Considerando  que,  para  os  necessitados,  como  é  o  caso  de  atenção  desta
proposição,  toda  demora  é  grande  e  prejudicial,  requer-se,  desde  já,  que  seja
adotado  o  regime  de  urgência,  conforme  previsão  do  art.  272,  II,  do  Regimento
Interno desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 560/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.498/2011)

Cria  a  Bolsa  Pedagógica,  programa  de  composição  de  acervo  de  livros  para
educadores,  como  complemento  de  sua  formação  profissional,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a criar, no âmbito da rede oficial estadual
de  ensino,  a  Bolsa  Pedagógica,  programa  complementar  de  formação  dos
educadores.

Parágrafo único - Farão jus à Bolsa Pedagógica todos os profissionais docentes e
especialistas  da  educação  básica  da  rede  oficial  de  ensino  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Art.  2º - A Bolsa Pedagógica será composta por um acervo de, no mínimo, dez
livros de natureza pedagógica, cultural ou literária e publicados em língua portuguesa.

Art. 3º - Os livros serão oferecidos aos educadores no mês de fevereiro por meio de
um bônus, com valor corrigido anualmente por um índice de preço ao consumidor ou
indicador similar, cujo valor deverá corresponder ao preço médio de mercado de dez
livros.

§ 1º - Cada educador será o sujeito da escolha dos livros de sua Bolsa Pedagógica,
conforme seu interesse pessoal e orientado pelo projeto pedagógico de sua unidade
escolar.

§ 2º - Os educadores terão prazo até o final de março de cada ano para escolher os
livros de sua Bolsa Pedagógica.

§ 3º - O bônus da cesta pedagógica é intransferível e não terá validade findo o
prazo estabelecido no parágrafo anterior.

Art.  4º  -  Os  postos  de  troca  dos  bônus  por  livros  deverão  ser  cadastrados
regionalmente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias a contar da data
de  sua  publicação,  estabelecendo  sistemáticas  para  a  elaboração  dos  bônus,  a
escolha  dos  livros  e  sua troca  pelo  bônus  e  o  pagamento  dos  livros  aos  postos
cadastrados.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto Bolsa Pedagógica sustenta-se no princípio fundamental de
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que não se faz uma boa educação sem que os educadores estejam devidamente
compromissados com a qualidade e com a sua formação profissional.  A formação
permanente  dos  educadores,  proposta  tão  cara  aos  educadores  progressistas  de
todas  as  tendências  e  agremiações  partidárias,  vem,  ao  longo  das  duas  últimas
décadas, sendo objeto de estudo e de propostas de concretização. Todos sabemos
que, sem a qualificação de nossos educadores, a tarefa de melhor educar nossas
crianças e jovens fica resolvida pelo meio, pois não se faz bem feito aquilo que não
se  sabe  fazer  bem  feito.  Nesse  sentido,  todas  as  administrações  sabem  da
importância do investimento de recursos na formação permanente dos educadores.
Nos últimos tempos, essa discussão saltou do plano de meras propostas e alojou-se
no bojo de alguns textos legais, fincando pé na legislação.

A nova LDB, Lei nº 9.394, de 1996, enseja, no art. 71, a preocupação de que os
gastos dos  recursos disponíveis  para a educação também possam ser  carreados
para a formação dos educadores. Posteriormente, o art. 9º da Lei nº 9.424, de 1996,
que  dispõe  sobre  o  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, previa investimentos em “remuneração
condigna dos professores” , “ estímulo ao trabalho em sala de aula” e “ melhoria da
qualidade  do  ensino”.  O  §  2º  desse  mesmo  artigo  instiga  professores  leigos  a
complementarem  sua  formação  buscando  sua  habilitação  competente.
Posteriormente, o novo fundo (Fundeb) mantém essa perspectiva de investimento na
qualidade do ensino e na formação permanente dos educadores. O Plano Nacional
de  Educação,  Lei  nº  10.172,  de  2001,  traz  consigo  um  texto  complementar  que
estabelece, no item 02 - Objetivos e Prioridades, em síntese, como seus objetivos, a
elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do
ensino  em  todos  os  níveis;  a  redução  das  desigualdades  sociais  e  regionais  no
tocante  ao  acesso  e  à  permanência,  com  sucesso,  na  educação  pública,  e  a
democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais.

As prioridades estabelecidas, a partir dos objetivos propostos, no item 4, indicam a
valorização dos profissionais da educação, aí apontando que uma “particular atenção
deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz
parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o
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tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira
de  magistério”.  Não  falta,  portanto,  sustentação  legal  para  que  se  invista
significativamente na formação dos educadores.

O projeto que submeto à apreciação dos nobres colegas caminha nessa direção, de
concretizar as condições dignas de formação dos educadores: é do conhecimento de
todos que o saber teórico que iluminará a melhoria da prática educacional encontra-
se organizado nos livros. Livros e conhecimento, livros e saber, livros e orientação da
prática, livros e escola, livros e aprendizagem, todos são binômios vitais.

Por  outro  lado,  estamos  inovando na proposta  de  distribuição de material  para
professores,  tornando-o  sujeito  de  escolha  dos  livros  que  comporão  a  sua  cesta
pedagógica. Como já sustentava o educador Paulo Freire,  o professor deve ser o
sujeito  de sua prática pedagógica;  sendo assim,  ele será o sujeito  da escolha do
material que subsidiará sua formação.

Há  algum  tempo,  o  MEC fez  uma experiência  semelhante  a  essa,  distribuindo
bônus com valores aproximados aos do preço de um livro. Fez chegar parte desses
bônus aos professores de escolas públicas, deixando a eles a responsabilidade e o
prazer de escolher os livros do seu interesse, nas livrarias próximas de sua região. É
esse  o  espírito  do  nosso  projeto:  a  um  só  tempo  investir  na  formação  dos
educadores, incitando-os ao exercício da escolha de material de trabalho, e valorizar
o conhecimento organizado por meio do livro, da cultura e da leitura.

Solicito,  pois,  aos  nobres  colegas  que  apreciem  e  nos  ajudem  a  aprovar  este
projeto de lei.

- 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 561/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.441/2014)

Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, com sede no
Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia

-, com sede no Município de Betim.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: O Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, constituído em 30/11/2012, é

uma  organização  de  sociedade  civil  de  interesse  público,  sem  fins  lucrativos.
Desenvolve importante trabalho no que tange à promoção e à assistência nas áreas
da saúde, educação, estudos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias; à atuação
no campo cultural;  à assistência social;  à promoção do voluntariado;  à segurança
alimentar  e  nutricional;  ao  esporte  e  ao  lazer;  ao  amparo  ao  desempregado e  à
geração de renda.

Conforme documentação anexa,  a associação preenche os requisitos  da  Lei  nº
12.972, de 1998, para declaração de utilidade pública, razão pela qual contamos com
o apoio dos nobres membros desta Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 562/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.134/2012)

Institui  a  Semana  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Verminose  no
Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Secretaria de Estado de Saúde obrigada a instituir a Semana de

Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no Estado.
Parágrafo  único  -  A  Semana  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Verminose no Estado de que trata o  caput deste artigo terá seu início na terceira
semana após o começo do período escolar anual.

Art. 2º - São objetivos da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à
Verminose no Estado:

I - promover, por meio de profissionais qualificados, a conscientização, bem como
orientar com regras básicas de cuidados de higiene domiciliar e pessoal a população
como um todo para evitar a contaminação;
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II - criar a oportunidade de integração de órgãos e entidades, públicos e privados,
em ações conjuntas em benefício da comunidade;

III - criar oportunidade para os acadêmicos de diversos cursos de graduação das
universidades do Estado e entidades participantes de realizarem trabalhos de campo
junto  às  comunidades,  em  conjunto  com  os  que  se  associarem  ao  trabalho
desenvolvido;

IV -  a  Secretaria  de  Estado de Saúde utilizará  seus médicos para requisitarem
exames clínicos que deverão ser encaminhados para realização na rede pública;

V - distribuir gratuitamente vermífugos mediante a requisição médica.
Art.  3º -  As atividades da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à

Verminose no Estado serão amplamente divulgadas, em todos os meios disponíveis,
inclusive nas contas de energia elétrica e de água que forem endereçadas nos dois
meses anteriores ao inicio da semana de prevenção que se institui em vista deste
projeto de lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar parcerias com universidades,
associações e conselhos representativos das categorias e entidades de classe, além
de  entidades  privadas,  para  o  desenvolvimento  das  atividades  da  Semana  de
Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Estabelece o art. 196 da Constituição Federal: “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
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O  problema  da  infestação  de  vermes  e  protozoários,  os  chamados  parasitas
intestinais, nas nossas crianças e também em adultos, em nosso estado, é grave,
tornando-se  mais  sério  ainda  nas  cidades  onde  são  precárias  as  condições
fitossanitárias  básicas.  Agrava-se  mais  ainda  no  meio  rural,  onde praticamente  é
inexistente qualquer cuidado básico profilático no sentido de evitar uma contaminação
nociva e continuada que por vezes ocasiona infestação maciça, onde uma só pessoa
pode abrigar até centenas de vermes.
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A verminose é um tipo de parasitose intestinal  que atinge pessoas de todas as
idades,  tanto  na  cidade  como no  campo.  As  consequências  representam  graves
danos à saúde de todos, às vezes fatais.

Indiscutivelmente é a doença que atinge o maior número de pessoas em todo o
mundo. No Brasil chega a atingir cerca de até 80% da população em todos os níveis
sociais.

Cansaço,  falta  de  disposição,  baixo  rendimento  escolar,  dores  abdominais,
anemias,  enjoos,  diminuição  das  defesas  do  organismo,  comprometimentos  de
órgãos  como  intestino,  pulmões,  fígado,  etc.,  são  sintomas  das  verminoses
parasitárias que podem conduzir ao óbito, o que não é tão raro.

O que se procura com este projeto de lei é tratar de forma preventiva as possíveis
infestações parasitárias, em que o tratamento para aqueles que dele necessitam irá
ao encontro da população, disponibilizando-se um esclarecimento que conduzirá a
procura  de  se  evitar  contaminações  que  facilmente  poderiam  ser  evitadas  com
medidas  higiênicas,  uma  vez  que  pessoas  e  animais  domésticos  contaminados
também transmitem a doença.

Sabemos que extirpar a verminose da mesma forma como foi eliminada a varíola é
quase  impossível,  pois  não  existem  vacinas  antiparasitárias.  Porém,  poderemos
reduzir sensivelmente os índices de infestações por meio de medidas preventivas e
curativas que dependem do poder público, como o saneamento básico, controle da
água  consumida  pela  população,  inspeções  em  lixões  e  cozinhas  na  rede  de
restaurantes, assistência em postos de saúde, além de distribuição de vermífugos
após consultas, e muitas outras medidas que sabemos já ser realizadas de forma
eficiente pela Vigilância Sanitária do Estado.

Assim sendo, conto com o apoio dos ilustres pares desta Casa à aprovação desta
iniciativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 563/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.794/2011)

Institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional -
PEQ-MG - e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  instituir  o  Programa Estadual  de

Capacitação e Qualificação Social e Profissional - PEQ-MG - no âmbito da Secretaria
de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, com a finalidade de promover a formação
inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos  trabalhadores  autônomos,
empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da  economia  solidária  e
beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores rurais e trabalhadores em situação de
vulnerabilidade  social,  a  qualificação  da  mão  de  obra  desempregada  e  o
aperfeiçoamento  profissional  frequente  dos  trabalhadores  através  da  educação
continuada.

Art. 2º - A Sete fica autorizada a celebrar convênios ou outros instrumentos legais
com  entidades  governamentais  e  não  governamentais,  entidades  sindicais,
associações de classe,  ou quaisquer  outras,  com personalidade jurídica,  sem fins
lucrativos, ou empresas ou consórcio de empresas especializadas, nos termos da lei,
com  atuação  na  área  de  educação  profissional  e  que  tenham  estabelecimento
instalado ou em via de instalação no Estado.

Parágrafo único - Os convênios ou outros instrumentos legais de que trata o caput
deste  artigo  contratados  para  a  execução  de  ações  de  qualificação  social  e
profissional  no  âmbito  do  PEQ-MG  deverão  ser  necessariamente  precedidos  de
licitações, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art.  3º - As ações no âmbito do PEQ-MG serão desenvolvidas diretamente pelo
Poder  Executivo  ou  serão  transferidas  a  terceiros  por  meio  de  parcerias  público-
privadas, nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Art.  4º  -  No projeto de lei  que encaminhar  o PPAG -  Plano Plurianual  de Ação
Governamental  2012-2015,  o  Poder  Executivo  incluirá  entre  os  objetos  para  a
realização de parcerias público-privadas as ações no âmbito do PEQ-MG.

Art. 5º - Fica acrescido ao caput do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de
2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, o inciso
VII:

“Art. 5º - (…)
VII  -  a  formação  profissional  inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos
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trabalhadores  autônomos,  empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da
economia  solidária,  trabalhadores  rurais  ou  trabalhadores  em  situação  de
vulnerabilidade  social,  a  qualificação  de  mão  de  obra  desempregada  e  de
beneficiários  do  Bolsa  Família,  e  o  aprimoramento  profissional  frequente  dos
trabalhadores através da educação continuada, nos termos dos arts. 39, 40, 41 e 42
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.”.

Art.  6º  -  A operacionalização  do  PEQ-MG dar-se-á  em  sintonia  com  os  planos
plurianuais do Poder Executivo e em observância aos seguintes princípios:

I - articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento;
II  -  qualificação  como  direito  e  política  pública  e  instrumento  indispensável  à

inclusão do trabalhador e aumento de sua permanência no mundo do trabalho;
III - diálogo e controle social, tripartismo e negociação coletiva;
IV - não superposição de ações entre o Estado e os Municípios e o estabelecimento

de critérios objetivos de distribuição de responsabilidades e recursos;
V -  adequação entre as demandas do mercado de trabalho e da sociedade e a

oferta de ações de qualificação, consideradas as especificidades do setor produtivo;
VI - trabalho como princípio educativo;
VII - reconhecimento dos saberes acumulados na vida e no trabalho, por meio da

certificação profissional e da orientação profissional;
VIII - efetividade social e qualidade pedagógica das ações;
IX  -  desenvolvimento  de  planos  setoriais  que  atendam  as  demandas  regionais

específicas  de  acordo com as características  socioeconômicas de  cada região do
Estado;

X - desenvolvimento de estudos prospectivos de demanda e oferta de trabalho e
qualificação social e profissional e ações de supervisão e monitoramento;

XI  -  desenvolvimento  de  oportunidades,  vocação,  implantação  de  empresas  e
atendimento de populações vulneráveis;

XII  -  articulação  que  permita  auxiliar  ou  complementar  o  Plano  Nacional  de
Qualificação - PQN.
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Art. 7º - Definem-se como qualificação social e profissional as ações de educação
profissional que contribuam para:

I - formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador;
II  -  elevação  da  escolaridade  do  trabalhador,  por  meio  da  articulação  com  as

políticas públicas de educação, em particular com a educação de jovens e adultos e a
educação profissional e tecnológica;

III - inclusão social do trabalhador, o combate à discriminação e a vulnerabilidade
das populações;

IV - obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de
geração de oportunidades de trabalho e de renda;

V - permanência no mercado do trabalho, reduzindo os riscos de demissão e as
taxas de rotatividade;

VI - êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia
popular solidária;

VII - elevação da produtividade, da competitividade e da renda;
VIII -  articulação com as ações de caráter macroeconômico e micro e pequenos

empreendimentos,  para  permitir  o  aproveitamento,  pelos  trabalhadores,  das
oportunidades geradas pelo desenvolvimento local e regional;

IX - direcionar o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, como definido
pelo  art.  39  e  seguintes  da  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de 1996 -  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

X - articulação com todas as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e
Renda, inclusive com os beneficiários do seguro-desemprego.

Art.  8º - As ações de qualificação social e profissional deverão ser direcionadas
prioritariamente para:

I - beneficiários do Programa do Seguro-Desemprego;
II - trabalhadores domésticos;
III - trabalhadores em empreendimentos ou empresas afetadas por processos de

modernização tecnológica, privatização, e outras formas de reestruturação produtiva,
ou vítimas de desemprego em massa causados por fatores ecológicos, econômicos
ou sociais relevantes;
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IV -  pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social,  inclusive do Programa
Bolsa  Família;  de  ações  afirmativas  de  combate  à  discriminação;  de  políticas  de
integração e desenvolvimento regional e local;

V -  trabalhadores  internos  e egressos  do  sistema penal  e  jovens  submetidos a
medidas socioeducativas;

VI - trabalhadores libertados de regime de trabalho degradante e de familiares dos
egressos do trabalho infantil;

VII - trabalhadores de empresas incluídas em arranjos produtivos locais;
VIII - trabalhadores de setores considerados estratégicos da economia, segundo a

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda;
IX  -  trabalhadores  autônomos,  por  conta  própria,  cooperativados,  em  condição

associativa ou autogestionada;
X - trabalhadores do setor artístico, cultural e de artesanato;
XI - trabalhadores de microempresas e pequenas empresas;
XII - estagiários;
XIII  -  trabalhadores rurais e da pesca, agricultores familiares e outras formas de

produção familiar,  assalariados empregados ou desempregados,  trabalhadores em
atividades  sujeitas  a  sazonalidades  por  motivos  de  restrição  legal,  clima,  ciclo
econômico e outros fatores que possam gerar instabilidade na ocupação e fluxo da
renda;

XIV - trabalhadores da administração pública;
XV - pessoas com deficiência;
XVI - mulheres vítimas de violência doméstica;
XVII - trabalhadores desempregados de longa duração, de baixa renda e de baixa

escolaridade;
XVIII - trabalhadores afrodescendentes;
XIX - trabalhadores descendentes de indígenas;
XX - trabalhadores com mais de quarenta anos de idade;
XXI - trabalhadores sem ocupação cadastrados no Sistema Nacional de Empregos -

Sine - no Estado.
§  1º  -  Além  dos  trabalhadores  previstos  no  caput deste  artigo,  poderão  ser
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atendidos  gestores  e  representantes  em  fóruns,  comissões  e  conselhos  de
formulação e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda.

§ 2º - A não existência de posto do Sine ou seu sucedâneo não será impedimento
para a realização das ações de qualificação social e profissional no âmbito do PEQ-
MG.

§ 3º - Os trabalhadores, as pessoas e os representantes de que tratam os incisos
do  caput e  o  §  1º  deste  artigo  somente  poderão ser  beneficiários  das  ações  de
qualificação social e profissional do PEQ-MG se apresentarem número de cadastro
no  Programa  de  integração  Social  -  PIS  -  ou  no  Programa  de  Formação  do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP - ou Número de Identificação Social - NIS.

§ 4º - No caso daqueles que não tenham o número de cadastro de que trata o
parágrafo anterior e que venham a ser selecionados para atendimento no âmbito do
PEQ-MG, os executores das ações de qualificação social e profissional convenentes
da  Sete  deverão,  durante  a  execução  dessas  ações,  tomar  as  providências
necessárias para que sejam devidamente cadastrados.

§ 5º - É obrigatória a destinação de 10% (dez por cento) das vagas dos cursos de
qualificação social e profissional de que trata esta lei para portadores de deficiências,
não impeditivas ao exercício de atividade laboral, e segurados da Previdência Social
em  processo  de  reabilitação  profissional,  cumpridos  os  requisitos  legalmente
estabelecidos no âmbito do PEQ-MG e disposições da norma regulamentadora da
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Art.  9º  -  As  ações  no  âmbito  do  PEQ-MG  de  que  trata  esta  lei  poderão  ser
executados  diretamente  pela Sete,  em caráter  emergencial,  ou  por  intermédio  de
entidades comprovadamente com experiência na execução das ações do Sistema
Público de Emprego, Trabalho e Renda, nos casos de:

I  -  impedimento  legal,  desinteresse ou falta  de atendimento  das  obrigações,  no
prazo determinado para a formalização de convênios por parte dos órgãos municipais
responsáveis pela qualificação profissional, ou equivalentes;

II - funcionamento irregular ou omisso das Comissões Municipais de Emprego, ou
equivalentes, que impossibilitem a elaboração ou aprovação do Plano de Trabalho de
Qualificação;
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III - irregularidades na forma prevista no § 4º do art. 10 desta lei;
IV  -  não  cumprimento  do  Plano  de  Trabalho  de  Qualificação  e  do  objeto  do

Convênio.
Art. 10 - No âmbito dos convênios firmados para execução do PEQ-MG, poderão

ser firmados contratos ou instrumentos legais com as seguintes entidades sem fins
lucrativos:

I  -  centros,  escolas públicas e institutos de educação profissional  e tecnológica,
empresas  públicas  e  outros  órgãos  da  administração  pública,  inclusive  os  de
administração direta de âmbitos federal, estadual e municipal, incumbidos regimental
ou  estatutariamente  do  ensino,  pesquisa  ou  extensão  ou  que  comprovadamente
executem ações de qualificação social e profissional;

II - universidades públicas definidas na forma da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e outras instituições públicas de ensino superior, devidamente reconhecidas
pelo Ministério da Educação, na sua área de especialidade, em especial por meio de
suas pró-reitorias de extensão;

III - serviços nacionais sociais e de aprendizagem;
IV - centrais sindicais, confederações empresariais e de trabalhadores, sindicatos,

outras entidades representativas de setores sociais organizados, que comprovem a
existência em sua organização administrativa de órgãos específicos de qualificação
social e profissional: fundações, universidades, faculdades, institutos e escolas;

V  -  entidades  não  governamentais  sem  fins  lucrativos  que  comprovadamente
realizem atividades de qualificação social e profissional;

VI  -  entidades  não  governamentais  sem  fins  lucrativos  da  área  de  tecnologia,
pesquisa ou inovação.

§ 1º - As instituições descritas no caput deste artigo, quando de caráter nacional ou
regional, poderão ser, simultaneamente, conveniados com a Sete e contratadas de
uma ou mais das modalidades de implementação do PEQ-MG, desde que atuem na
sua área de especialidade e que a soma dos recursos conveniados não ultrapasse a
capacidade financeira da entidade, na forma da legislação vigente.

§ 2º - É vedada à instituição executora:
I - a realização de atividades fora do seu campo de especialização, no âmbito do

PEQ-MG;



1634
____________________________________________________________________________

II - a subcontratação, em parte ou na sua totalidade, do objeto principal do contrato
de execução de ações do PEQ-MG, independentemente da denominação utilizada no
ajuste;

III  -  participar  da  comissão  de  concertação  ou  de  comissões  municipais  de
emprego, ou equivalentes, que tenham a responsabilidade pela aprovação da própria
proposta de ações de qualificação social e profissional.

§ 3º - as entidades descritas nos incisos I a VI deste artigo deverão comprovar ao
menos  três  anos  de  constituição  legal  e  com  efetiva  atuação  no  campo  de
especialidade de qualificação social e profissional.

§  4º  -  É  vedada  a  celebração  de  convênios  ou  outro  instrumento  legal  com
entidades proponentes que:

I  -  estejam  em  mora  com  a  prestação  de  contas  de  convênios  de  exercícios
anteriores  ou  tenham sido  consideradas  pela  Sete  ou  pelos  órgãos  fiscalizadores
Controladoria Geral da União - CGU - e Tribunal de Contas da União - TCU - ou
Advogacia Geral do Estado - AGE - e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCE - irregulares ou em desacordo com a legislação vigente;

II  -  que tenham em seus quadros  dirigentes  ou  ex-dirigentes de  entidades  que
foram considerados em mora com a administração ou inadimplentes na utilização de
recursos do FAT.

Art. 11 - As instituições que tenham sido condenadas por crime que repercuta em
dano ao erário, nos termos previstos em lei, não deverão ser contratadas por três
anos a qualquer título no âmbito do PEQ-MG de que trata esta lei.

Art.  12 - Em toda e qualquer peça de divulgação e apresentação das ações de
capacitação e qualificação social e profissional de que trata esta lei deverá constar a
identificação visual do PEQ-MG.

Art.  13  -  Por  demanda  da  Sete,  poderão  ser  celebrados  convênios  ou  outro
instrumento legal voltados para a elaboração de avaliação externa, monitoramento e
supervisão,  divulgação  de  ações  e  programas,  sistema  informatizado  de
acompanhamento e gestão, administração de sitio eletrônico, censo e atualização do
cadastro  de  entidades,  manutenção  e  atualização  do  acervo  de  qualificação  e
avaliação  da  demanda  de  oferta  de  educação  profissional,  incluindo
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acompanhamento de egressos dos cursos do PEQ-MG, ações de apoio à gestão,
diagnósticos e estudos prospectivos da demanda de trabalho e qualificação social e
profissional,  além  daqueles  previstos  na  submodalidade  especial  dos  Planos  de
Trabalho de Qualificação disposto no inciso IV do § 1º do art. 14 desta lei.

Art. 14 - Os Planos de Trabalho de Qualificação contemplam ações de qualificação
social  e  profissional  no  âmbito  do  PEQ-MG  e  serão  propostos  pelas  entidades
demandantes ou definidos pela Sete e submetidos à análise e aprovação de uma
comissão de concertação,  organizada de forma paritária  e tripartite,  em audiência
pública,  sob  a  coordenação  da  Sete  e  com  a  participação  de  representante  do
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de Minas
Gerais - Ceter -, com vistas a assegurar progressivo alinhamento e articulação entre
demanda e oferta de qualificação em todo o Estado.

§ 1º - São submodalidades dos Planos de Trabalho de Qualificação:
I  -  formal:  destinados  ao  atendimento  de  trabalhadores  assalariados  no  setor

produtivo;
II -  social: destinados à qualificação de autônomos, empreendedores, agricultores

familiares, integrantes da economia solidária, trabalhadores rurais, ou trabalhadores
em situação de vulnerabilidade social;

III -  emergencial: destinados às vítimas de violência doméstica ou do desemprego
em  massa  causado  por  fatores  ecológicos,  econômicos,  tecnológicos  ou  sociais
relevantes;

IV -  especial: destinados à elaboração de estudos, pesquisas, materiais didático-
pedagógicos,  materiais  de  divulgação,  metodologias  e  tecnologias  de  qualificação
social  e  profissional,  desenvolvidos  em  forma  de  projeto-piloto  ou  em  caráter
experimental  e  executados  por  entidades  sem  fins  lucrativos  de  comprovada
especialidade e capacidade técnica e econômica-financeira, sendo seus produtos e
resultados  de  caráter  público  e  disseminados  pela  Sete  para  utilização  como
referência no desenvolvimento de ações similares no âmbito do PEQ-MG.

§ 2º - Os Planos de Trabalho de Qualificação devem ser analisados, aprovados em
primeira  instância  e  homologados  pelas  comissões  municipais  de  Emprego,  ou
equivalentes, e posteriormente submetidos a Sete para aprovação final.
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§ 3º - O Ceter e comissões municipais de emprego ou equivalentes devem articular
e acompanhar as demandas levantadas pelo Poder Executivo e pela sociedade civil
organizada,  aprovar,  em  primeira  instância,  planos  e  projetos  e  supervisionar  a
execução das ações do PEQ-MG no âmbito do seu território, podendo convidar os
setores  específicos  não  representados  na  comissão/conselho  no  momento  de
definição de demanda e outros momentos pertinentes.

§  4º  -  A  realização  de  audiência  pública  e  a  constituição  de  comissão  de
concertação  nos  termos  do  caput  deste  artigo  são  procedimentos  obrigatórios  a
serem observados pela Sete na execução de ações no âmbito do PEQ-MG, exceto
quando se tratar de dotações orçamentárias oriundas de emendas parlamentares ao
orçamento do FAT ou ao orçamento do governo do Estado, tendo os convenentes
cadastro prévio no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e na Sete, e observadas
as demais legislações vigentes aplicáveis à matéria.

§ 5º - A entidade de qualificação indicada por emenda parlamentar para executar
ações  do  PEQ-MG  deverá  apresentar  seu  plano  de  trabalho  de  qualificação,
previamente ao início das ações de qualificação social e profissional, à Sete, para fins
de conhecimento, destacando metas físico-financeiras, setor econômico e ocupações
a serem atendidas.

§ 6º - Fica o Poder Executivo, por meio da Sete, autorizado a celebrar parceria com
os  Municípios,  entidades  governamentais  e  não governamentais,  associações,  ou
quaisquer outras, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, conforme disposto
no  art.  2º  desta  lei,  para  execução  de  Planos  de  Trabalho  de  Qualificação
emergenciais  ou  destinados  aos  beneficiários  do  Programa Bolsa  Família  ou  de
objeto de emendas parlamentares.

§ 7º - Os Planos de Trabalho de Qualificação serão propostos a Sete pela entidade
demandante e, em caso de aprovação, encaminhados às comissões municipais de
emprego, ou equivalentes, e ao Ceter, para conhecimento e divulgação.

§ 8º - Os Planos de Trabalho de Qualificação poderão ser revistos durante a sua
execução por iniciativa de qualquer das partes envolvidas no respectivo instrumento,
desde que as alterações propostas sejam definidas de comum acordo entre as partes
e respeitem os limites do orçamento para o exercício, as normas estabelecidas pelo
Poder Executivo e a legislação vigente.
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Art.  15  -  Para  assegurar  a  qualidade  pedagógica  das  ações  de  qualificação
oferecidas no âmbito do PEQ-MG, os Planos de Trabalho de Qualificação deverão,
quanto à carga horária, observar:

I - mínimo de 90% (noventa por cento) de ações formativas denominadas cursos,
aulas teóricas e práticas, que não poderão ter carga horária inferior a quarenta horas;

II  -  até  10%  (dez  por  cento)  de  ações  formativas  denominadas  seminários,
complementar às ações denominadas cursos;

III  -  carga horária média de duzentas horas quando considerado o conjunto das
ações formativas, salvo quando, justificativa fundamentada do proponente for aceita
pela equipe técnica da Sete.

§ 1º  -  O programa dos  cursos deverá  contemplar  no mínimo 70% (setenta  por
cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) da carga horária total em conteúdos
específicos,  ressalvados  casos  especiais,  devidamente  justificados  e  previamente
aprovados pela Sete.

§  2º  -  Os  cursos  constantes  no  inciso  I  deste  artigo  englobam  toda  ação  de
qualificação social  e  profissional  caracterizada  como curso,  com aulas  teóricas  e
práticas, e outras formas de ensino presencial ou à distância.

§ 3º - As regras estabelecidas neste artigo não se aplicam as ações direcionadas
para o público especificado no § 1º do art. 8º desta lei.

Art.  16 -  As instituições conveniadas responsáveis pela execução das ações de
qualificação social  e  profissional  no âmbito do PEQ-MG deverão cumprir  meta de
inserção dos beneficiários no mercado de trabalho equivalente a, no mínimo, 20%
(vinte por cento) da meta prevista no Plano de Trabalho de Qualificação ou objeto de
convênio.

§ 1º - Serão admitidos como modalidade de inserção dos beneficiários do PEQ-MG
no mercado de trabalho:

I - emprego formal;
II - estágio remunerado;
III - ação de Jovem Aprendiz, nos termos da legislação vigente;
IV - formas alternativas geradoras de renda - FAGR.
§ 2º - Para fins de comprovação da inserção de que trata este artigo, será admitida

a seguinte documentação por modalidade de inserção:
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I - emprego formal: vias originais dos espelhos de registros emitidos pelos sistemas
informatizados  disponibilizados  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  ou  cópias
legíveis das páginas da carteira de trabalho e previdência social do beneficiário, onde
constam os dados (nome, CPF, Carteira de identidade) ou o registro pelo contratante,
ou  documento  da  intermediação  de  mão  de  obra  operacionalizada  no  sistema
informatizado disponibilizado pelo MTE;

II - estágio ou ação de Jovem Aprendiz: cópia legível do contrato celebrado com a
empresa ou órgão onde o beneficiário foi inserido;

III  -  FAGR:  cópia  legível  de  documentação  que  comprove  uma  das  seguintes
alternativas:

a) registro e abertura de microempresa pelo beneficiário ou participação como sócio
ou cotista: comprovante de registro ou protocolo, ou licença estadual ou municipal de
funcionamento;

b)  registro  como  profissional  autônomo:  comprovante  do  registro  ou  inscrição,
acompanhado do comprovante de pagamento de, pelo menos, uma contribuição ao
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS -, na condição de contribuinte autônomo;

c)  financiamento  para  implantação de empreendimento  próprio:  comprovante  do
financiamento,  parecer  favorável  ou  carta  de  aprovação  do  projeto  pelo  agente
financiador;

d) aquisição de espaço físico para funcionamento do negócio: contrato de comodato
do imóvel, contrato de aluguel do imóvel ou termo de parceria para concessão de
espaço físico com comprovação da titularidade do imóvel;

e) prestação de serviço a terceiros, mediante contrato de prestação de serviços;
f) participação em associação ou cooperativa em funcionamento: contratos sociais,

estatutos, ata de diretoria ou lista de associados;
g) aquisição, pelo beneficiário, de equipamentos e insumos produtivos: nota fiscal

de compra ou termo de doação com especificação.
§ 3º - O não cumprimento da meta de inserção sujeitará o convenente à restituição

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor na qualificação social e profissional por
beneficiário não inserido no mercado de trabalho.

§ 4º - Na apuração do cumprimento da meta de inserção, a ser realizada pela Sete
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no  processo  de  prestação  de  contas  do  convênio  ou  instrumento  firmado,  será
descontada a evasão que houver nos cursos de qualificação do Plano.

§ 5º - Fica desobrigado de cumprimento da meta a que se refere o  caput deste
artigo as ações voltadas a atender o público especificados no inciso III do art.8º desta
lei.

Art. 17 - A seleção dos projetos apresentados para execução no âmbito do PEQ-MG
deverão considerar:

I  -  consistência  da  demanda  apresentada,  considerando  justificativa,  objetivos,
integração das ações, resultados e metas pretendidos;

II -  consistência da proposta em relação aos Planos Trabalho de Qualificação já
existentes para a mesma localidade de atuação e público atendido;

III  -  proposta que seja complementar  a um projeto já desenvolvido por meio de
convênio firmado no âmbito do PEQ-MG;

IV - continuidade, de forma a garantir o progresso ou aprimoramento de projetos já
iniciados, sem prejuízo ao estímulo de novas parcerias;

V - índice do mercado de trabalho;
VI - meta de inserção acima da estabelecida no caput do art. 16º desta lei;
VII - elevação de escolaridade à inclusão no mercado de trabalho ou ao acesso dos

participantes a programas de informação, orientação profissional e intermediação de
mão de obra, conforme estabelecido no âmbito do PEQ-MG.

Art.  18  -  As  ações  no  âmbito  do  PEQ-MG  deverão  ser  registradas  em  sítio
eletrônico, administrado pela Sete, onde serão disponibilizados dados sobre:

I - intermediação gratuita de mão de obra;
II - acompanhamento da conjuntura, tendências ocupacionais e as perspectivas do

mercado de trabalho no Estado e em todo o País;
III - subsídios técnicos para a formulação de programas locais de qualificação social

e profissional;
IV  -  diagnósticos  de  amplo  escopo  temático  produzido  por  instituições

especializadas e de interesse às ações no âmbito do PEQ-MG;
V - memória e documentação sobre capacitação e qualificação social e profissional;
VI - ferramentas de avaliação e gestão de demanda e oferta de qualificação;
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VII - controle da execução previstas no Sistema Integrado de Gestão das Ações de
Trabalho, Emprego do Estado de Minas Gerais - Sigae-MG;

VIII - acompanhamento, controle e liberação de recursos;
IX - os diversos subprogramas implementados no âmbito do PEQ-MG, conforme

disposto no art. 23 desta lei.
Art. 19 - As informações e o controle da execução das ações no âmbito do PEQ-MG

deverão ser registrados no Sigae-MG, a ser administrado pela Sete, como condição
para o acompanhamento, controle e liberação de recursos.

Parágrafo único - Quando for constatada impropriedade na execução do convênios
e  demais  instrumentos  firmados  ou  não  alimentação  do  Sigae-MG,  ou  seu
sucedâneo, o convenente será notificado para corrigi-la no prazo de trinta dias, após
o  que,  não  sendo  feita  a  correção,  a  transferência  de  recursos  será  suspensa,
podendo serem aplicadas outras penalidades, nos termos da lei.

Art.  20  -  A  Sete  realizará  periodicamente  com  as  entidades  conveniadas  e
executoras:

I - seminários e oficinas de capacitação, troca de experiências e disseminação de
boas  práticas  de  efetividade social,  qualidade  pedagógica  e  gestão  de planos de
qualificação social e profissional;

II - cursos para gestores e conselheiros específicos sobre a qualificação social e
profissional;

III  -  atividades  de intercâmbio  e  disseminação  das  metodologias  elaboradas  no
âmbito do PEQ-MG;

IV  -  encontros  com  egressos,  entidades  executoras,  gestores,  empregadores  e
órgãos de fomento do trabalho e da renda;

V - seminário anual de avaliação do PEQ-MG.
Art.  21  -  A ação de certificação profissional  no âmbito do PEQ-MG consiste na

identificação, avaliação e validação formal dos conhecimentos, saberes, habilidades e
aptidões  profissionais  do  trabalhador,  desenvolvidas  em  processos  formais  ou
informais de aprendizagem, com o objetivo de promover o acesso, a permanência e a
progressão no mercado de trabalho e o prosseguimento ou conclusão de estudos.

Parágrafo único - Poderão ser celebrados convênios ou outros instrumentos legais
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para viabilização de certificação profissional de trabalhadores, de forma a contribuir
para a maior inserção e a mobilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho em
consonância  com  os  parâmetros  estabelecidos  pelo  Repertório  Nacional  de
Qualificações Certificáveis do Sistema Nacional de Certificação Profissional.

Art.  22  -  São  atribuições  da  comissão  de  concertação  elaborar  e  submeter  à
apreciação da Sete plano contendo:

I - apresentação detalhada do empreendimento que origina a proposta de Plano de
Trabalho de Qualificação, com ênfase na estimativa de geração de postos de trabalho
e na demanda de pessoal qualificado;

II - diagnóstico de demandas econômicas industriais, comerciais e de serviços e
sociais associadas ao empreendimento, como instrumento de desenvolvimento local;

III  -  matriz  de  qualificação,  detalhando  quantitativo  de  vagas,  ocupações
demandadas, carga horária, estratégias de elevação de escolaridade, custos e metas
de colocação de trabalhadores;

IV - matriz de despesas de custeio, detalhando contrapartida real do demandante,
dividida segundo o porte e a capacidade econômica dos agentes públicos, privados e
sociais envolvidos, inclusive investidores, que serão contabilizados, no plano, como
uma única contrapartida;

V - cronograma de atividades, incluindo estratégias de divulgação, cadastramento
de  beneficiários  e  demais  ações  pertinentes  ao  planejamento,  execução  e
acompanhamento do projeto;

VI - fluxo de intermediação pré-processo e pós-processo de qualificação, devendo
os planos de intermediação de mão de obra ser  elaborados em conjunto com as
agência locais do Sine, ou equivalentes;

VII - identificação de comissão de elaboração e acompanhamento, responsável pela
elaboração e  acompanhamento  do  projeto  e  sistematização  da  experiência,  caso
aprovado;

VIII  -  diagnóstico  das  instituições  de  qualificação existentes  no  município  a  ser
atendido, com análise preliminar da sua qualificação técnica;

IX  -  pré-análise  das  propostas  apresentadas  pelas  instituições  de  qualificação
diagnosticadas;
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X - ata da comissão de concertação aprovando a proposta de Plano.
Parágrafo  único  -  A comissão  de  concertação  deverá  ser  organizada  de  forma

paritária e no mínimo tripartite, sendo garantida a participação de representantes da
Sete, sindicatos de trabalhadores e empresários do setor.

Art. 23 - Integram o PEQ-MG os seguintes subprogramas:
I - Emprega Minas: sistema online e gratuito de intermediação de mão de obra, que

permite acompanhar  a  conjuntura  e  as  perspectivas  do  mercado de trabalho  nos
municípios, no Estado e no país;

II -  Emancipar -  Empregabilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência:  objetiva a
capacitação  e  a  qualificação  de  pessoas  com  deficiência  e  a  sua  colocação  no
mercado de trabalho;

III  -  Sim  Trabalho:  visa  estimular  a  capacitação  profissional  de  pessoas  com
deficiência em artes cênicas;

IV - Pro Jovem: destinado a jovens entre dezoito e vinte e nove anos alfabetizados,
que  não  concluíram  o  ensino  fundamental,  com  a  finalidade  de  reingressar  na
sociedade e no mundo do trabalho, redefinindo a trajetória educacional e produtiva,
por meio da conclusão do ensino fundamental e da qualificação profissional;

V -  Aprendiz Mineiro: objetiva incentivar as empresas a cumprirem a lei que exige
cota  de  aprendizes,  oferecendo aos  estudantes do ensino  médio  da  rede pública
estadual a oportunidade de inserção no mercado de trabalho por meio de estágio
remunerado em empresas e entidades sem fins lucrativos;

VI  -  Time  do  Emprego:  é  um  programa  de  orientação  profissional  e  apoio  ao
trabalhador  desempregado,  onde  os  participantes  formam  um  time para  troca  de
experiências e procura conjunta por emprego;

VII -  Frente de Trabalho:  visa proporcionar qualificação profissional e renda para
trabalhadores desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social, por meio
de  atividades  como  limpeza,  conservação  e  manutenção  de  órgãos  públicos
estaduais e municipais;

VIII  -  Observatório  do  Emprego  e  Trabalho:  informa  dados  e  resultados  de
diagnósticos  sobre  mapeamento  mensal  da  situação  real  do  emprego  formal  e
informal no Estado de Minas Gerais;
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IX - Pró-Egresso: objetiva estimular a inclusão de egressos do sistema e execução
penal na sociedade e no mercado de trabalho;

X - Caravana do Trabalho: objetiva buscar informações sobre a empregabilidade e a
necessidade de mão de obra qualificada em todos os municípios para a elaboração
de Diagnóstico sobre a Capacitação e a Qualificação Social e Profissional no Estado;

XI  -  Banco  do  Povo  Mineiro:  estimular  a  intermediação  de  empréstimos  a
microempreendedores e a instituições de microfinanças, a uma taxa mensal de juros
subsidiados, através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG;

XII  -  Pró-Mulher:  incentivar  a  capacitação  e  a  qualificação  de  trabalhadoras,
principalmente daquelas chefes de família e vítimas de violência doméstica ou em
vulnerabilidade social, para a geração de emprego e renda;

XIII  -  Próximo Passo:  objetiva promover a capacitação e a qualificação social e
profissional de beneficiários do Programa Bolsa Família para o mercado de trabalho;

XIV - Escola Virtual de Qualificação: promover a implantação de escola pública de
qualificação social e profissional a distância no Estado;

XV - Centro Público de Economia Solidária: visa articular oportunidades de geração,
fortalecimento  e  promoção  do  trabalho  coletivo,  associativismo  e  cooperativismo,
através  do  fomento  de  espaços  para  o  desenvolvimento  e  comercialização  de
produtos e serviços, fundamentados nos preceitos da economia solidária;

XVI - Usina do Trabalho: objetiva a inclusão social e produtiva dos trabalhadores em
vulnerabilidade no mercado de trabalho, através da qualificação social e profissional;

XVII -  Futuro é Minas: visa incentivar o parque industrial metalmecânico local e a
qualificação profissional para o setor do Petróleo e Gás Natural;

XVIII  -  Celeiro  de  Minas:  Incubadora  social  que  objetiva  estimular  a  criação  e
desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas de base tecnológica ou de
manufatura leve oferecendo suporte técnico, gerencial e formação do empreendedor;

XIX  -  Poupatempo  do  Empreendedor:  objetiva  fomentar  a  implementação  de
Sistema Integrado de Licenciamento de empresas através de sitio eletrônico como
política do Programa Estadual de Desburocratização.

Art.  24  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, e suplementadas se necessário.
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Parágrafo único - Os recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT - poderão
ser utilizados na aplicação dos objetivos do PEQ-MG de que trata esta lei, observado
o  disposto  nas  Resoluções  do  Conselho  Deliberativo  do  Fundo  de  Amparo  do
Trabalhador - Codefat - nºs 575, 578 e 638, de 28 de abril de 2005, 11 de junho de
2008, e 12 de abril de 2010, respectivamente.

Art.  25  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data da sua publicação.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Como representante da Assembleia Legislativa no Conselho Estadual

do Trabalho, do Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais - Ceter -,
em reunião realizada em 16/3/2011, recebi do Secretário de Estado de Trabalho e
Emprego  -  Sete  -,  pasta  criada  pelo  ex-governador  Antonio  Anastasia,  a  nobre
incumbência de elaborar o Programa Estadual de Qualificação Profissional com vistas
a implementar políticas públicas de emprego no Estado.

Reeleita em 2011 para novo mandato como Presidente da Comissão Permanente
do Trabalho, da Previdência, e da Ação Social desta Casa Legislativa, sempre me
ocupei da valorização do trabalhador em solo mineiro. A intermediação de conflitos de
interesse  que  permeia  esta  matéria  me  fez  consagrar  o  trabalho  como  princípio
educativo, de efetividade social e qualidade pedagógica nas ações, direcionando o
reconhecimento dos saberes acumulados e aptidões para a vida produtiva. Daí,  a
importância  de  incluir  a  palavra  “social”,  de  caráter  não  compensatório,  na
denominação dessa proposta do Programa Estadual de Capacitação e Qualificação
Social e Profissional.

Uma política pública de qualificação como direito  de cidadania,  que venha a se
afirmar  como  um  fator  de  inclusão  social,  de  desenvolvimento  econômico,  com
geração de trabalho e distribuição de renda, deve nortear-se por uma concepção de
construção  social.  Em  diagnóstico  sobre  qualificação  profissional  elaborado  pelo
governo  de  São  Paulo,  concluiu-se  que  “reflexões  e  pesquisas  acadêmicas  têm
chamado a atenção para o caráter complexo dessa política pública, que envolve uma
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multiplicidade de dimensões: a epistemológica, a social e a pedagógica. A dimensão
epistemológica realça o papel do trabalho na construção de conhecimento, não só
técnico,  mas  também  social.  A dimensão  social,  porque  não  chamar  também  de
política,  põe  em  evidência  os  processos  e  mecanismos,  marcados  por  relações
conflituosas,  que  são  responsáveis  pela  produção  e  apropriação  de  tais
conhecimentos. A dimensão pedagógica se refere mais diretamente ao processo de
construção,  transmissão e  acesso de conhecimentos,  quer  estes  se  efetivem  por
procedimentos formais ou informais”.

Em  consonância  com  as  discussões  internacionais  no  âmbito  da  Organização
Internacional do Trabalho - OIT -, entende-se a qualificação social e profissional como
direito e condição indispensável para a garantia do trabalho decente para homens e
mulheres,  como  aquela  que  permite  a  inserção  e  atuação  cidadã  no  mundo  do
trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas, preceitua o Plano
Nacional de Qualificação - PQN. Portanto, as políticas públicas de qualificação devem
contribuir para promover a integração e a articulação das ações de qualificação social
e profissional em Minas Gerais e, em conjunto com outras políticas vinculadas ao
emprego,  ao  trabalho,  à  renda  e  à  educação  devem  promover  gradativamente  a
universalização do direito dos trabalhadores à capacitação e qualificação.

Nas  últimas  décadas,  a  qualificação  profissional  ganhou  novos  significados  e
importância devido à introdução de novas tecnologias e novas técnicas gerenciais,
inerentes  aos  novos  processos  de  reestruturação  produtiva  e,  de  outro,  ao
crescimento do desemprego e da heterogeneização das formas de trabalho. Assim,
com a promulgação da Constituição de 1988, instituiu-se uma nova Lei de Diretrizes e
Bases  para  a  Educação,  quando  se  operou  uma  reforma  do  ensino  técnico-
profissional com vista à implantação de uma política publica de trabalho, renda e de
qualificação.

Numa sociedade em transformação permanente, como a nossa, a implementação
desse Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, como
ferramenta de auxílio para a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -,
representará um ganho de novas  potencialidades com a adoção de planejamento
integrado  e  perspectiva  de  desenvolvimento  de  caráter  sustentável,  centrado  em
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objetivos sociais, voltados para a geração de trabalho, para a distribuição de renda e
para  a  diminuição das  disparidades  regionais,  orientadas  para  uma estratégia  de
crescimento pela expansão do mercado de consumo de massa e de incorporação
progressiva das famílias trabalhadoras no mercado consumidor, ou seja, uma política
pública estruturante e articulada com a responsabilidade do Estado e da sociedade.

Saliento  que  programas  semelhantes  estão  sendo  desenvolvidos  em  outros
Estados  da  Federação,  como São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Bahia.  Procurei  aqui
desenvolver  novos  procedimentos,  entre  os  quais  o  aproveitamento  de  novas
tecnologias  disponíveis,  como a  internet,  que,  a  exemplo  do  que  ocorreu  com  a
Revolução  Industrial  na  metade  do  século  passado,  vem  produzindo  profundas
transformações  em  nossa  sociedade,  abrindo  oportunidades  inéditas  no
estabelecimento das relações e construindo caminhos, e que podem ser postas ao
serviço do bem integral e solidário, também para o trabalhador. Coloca-se então a
perspectiva dessa tecnologia para que a Sete possa administrar on-line as ações dos
subprogramas  propostos  nesse  PEQ-MG  ampliando,  assim,  o  alcance  social  do
programa nas diversas regiões do nosso Estado.

Cabe lembrar ainda que esta proposição visa a imediata integração das ações da
Sete, com outros órgãos gestores ou responsáveis pela planificação e gerenciamento
de dados estatísticos, como as universidades públicas estaduais e a Fundação João
Pinheiro, por exemplo, que serão parte fundamental para a consolidação das novas
políticas públicas sobre a capacitação e qualificação social e profissional em nosso
Estado.

Nesses termos, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa
Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho, 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 564/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.205/2011)

Dispõe sobre o desenvolvimento de política anti-bullying por instituições de ensino e
de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com

ou sem fins lucrativos, desenvolverão política anti-bullying, nos termos desta lei.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se qualquer prática de violência física

ou  psicológica,  intencional  e  repetitiva,  entre  pares,  que  ocorra  sem  motivação
evidente,  praticada por  um indivíduo ou grupo de indivíduos,  contra uma ou mais
pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos,
causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as
partes envolvidas.

§ 1º - Constituem práticas de bullying, sempre que repetidas:
I - ameaças e agressões físicas, como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar;
II - submissão do outro, pela força, à condição humilhante;
III - furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios;
IV - extorsão e obtenção forçada de favores sexuais;
V - insultos ou atribuição de apelidos vergonhosos ou humilhantes;
VI  -  comentários  racistas,  homofóbicos  ou  intolerantes  quanto  às  diferenças

econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras;
VII - exclusão ou isolamento proposital do outro, pela fofoca e pela disseminação de

boatos  ou  de  informações  que  deponham  contra  a  honra  e  a  boa  imagem  das
pessoas; e

VIII  -  envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador,  celular  ou
assemelhado, bem como sua postagem em blogs ou sites, cujo conteúdo resulte em
sofrimento psicológico a outrem.

§ 2º - O descrito no inciso VIII  do § 1º deste artigo também é conhecido como
cyberbullying.

Art.  3º  -  No âmbito de cada instituição a que se refere esta lei,  a  política  anti-
bullying terá como objetivos:

I - reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta lei e
melhorar o desempenho escolar;

II - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais;
III - disseminar conhecimento sobre o fenômeno bullying nos meio de comunicação
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e nas instituições de que trata esta lei, entre os responsáveis legais por crianças e
adolescentes nela matriculados;

IV - identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta lei, a incidência
e a natureza das práticas de bullying;

V - desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de bullying
nas instituições de que trata esta lei;

VI - capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do bullying
e para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter preventivo;

VII  -  orientar  as  vítimas  de  bullying e  seus  familiares,  oferecendo-lhes  os
necessários apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da auto-
estima das vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento
escolar;

VIII  -  orientar  os  agressores  e  seus  familiares,  a  partir  de  levantamentos
específicos, caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévias -
dentro e fora das instituições de que trata esta lei  -  correlacionadas à prática  do
bullying, de modo a conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a
garantir o compromisso dos agressores com um convívio respeitoso e solidário com
seus pares;

IX  -  evitar  tanto  quanto  possível  a  punição  dos  agressores,  privilegiando
mecanismos alternativos  como,  por  exemplo,  os  “círculos  restaurativos”,  a  fim  de
promover sua efetiva responsabilização e mudança de comportamento;

X - envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação
de soluções concretas;

XI  -  incluir  no  regimento  a  política  anti-bullying adequada  ao  âmbito  de  cada
instituição.

Art.  4º  -  As  instituições a  que se  refere  esta  lei  manterão histórico  próprio  das
ocorrências de bullying em suas dependências, devidamente atualizado.

Parágrafo único - As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatórios
detalhados,  contendo  as  providências  tomadas  em  cada  caso  e  os  resultados
alcançados,  que  deverão  ser  enviados  periodicamente  à  Secretaria  Municipal  de
Educação.
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Art. 5° - Para fins de incentivo à política anti-bullying, o Estado poderá contar com o
apoio da sociedade civil e especialistas no tema ou entidades, com:

I - a realização de seminários, palestras e debates;
II - a orientação aos pais, alunos e professores por meio de cartilhas;
III  -  o uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas

experiências exitosas desenvolvidas em outros países.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Originado do idioma inglês, o termo bullying é de difícil tradução e não

dispõe de significado na língua portuguesa que demonstre claramente o sentido exato
do  termo.  A palavra  bullying é  originada  da  palavra  bully,  que  significa  valentão,
brigão, sendo utilizado para caracterizar a violência “comum” nas interações entre
pares, ocorrendo principalmente entre crianças e adolescentes na atividade escolar.
Essa violência  consiste  em agressões  físicas ou  psicológicas,  realizada de forma
repetida, intencional e sem motivação, assemelhando-se com uma espécie de tirania,
na  qual  as  vítimas  normalmente  são  mais  frágeis  e  menos  influentes  que  seus
agressores,  não caracterizando o  bullying a  briga eventual  e práticas  isoladas  de
violência.

O termo bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e
repetidas,  que  ocorrem  sem  motivação  evidente,  adotadas  por  um  ou  mais
estudantes contra outrem, causando dor  e angústia,  e executadas dentro de uma
relação desigual de poder. Portanto, os atos repetidos entre iguais (estudantes) e o
desequilíbrio  de  poder  são  as  características  essenciais,  que  tornam  possível  a
intimidação da vítima.

Devido  à  proporção  que  a  violência  escolar  alcançou,  a  maioria  das  escolas
europeias, americanas e canadenses já utilizam práticas anti-bullying na tentativa de
reduzir a evasão escolar. Tais nações, já cientes da gravidade do fenômeno e de sua
extensão,  têm  formulado  políticas  públicas  específicas  para  prevenção  desses
problemas,  sendo  fundamental  também  a  aplicação  em  nossa  sociedade  dos
programas de abordagem contra o bullying.
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Cumpre destacar  que  evasão  escolar  é  um  dos  maiores  problemas  que  nossa
sociedade deve enfrentar, sendo o bullying um dos motivos para esse abandono, já
que  as  vítimas costumam enfrentar  problemas  sérios  na  escola  e,  em virtude do
sofrimento a que estão expostos, acabam por se ausentarem com frequência das
aulas  e,  por  fim,  desistem  dos  estudos.  Outras  pesquisas  demonstraram  que  o
desempenho  escolar  dos  alunos  têm  ligação  direta  com  a  rejeição  por  parte  de
professores e colegas. Tais pesquisas foram desenvolvidas pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica - Saeb - e revelaram a influência da rejeição e da
amizade em sala de aula no desempenho dos estudantes.

No  campo  médico,  especialistas  demonstraram  grande  preocupação  com  as
consequências do bullying, chamando atenção para os quadros de enurese noturna,
alterações  do  sono,  cefaleia,  dor  epigástrica,  desmaios,  vômitos,  dores  em
extremidades,  paralisias,  hiperventilação,  queixas  visuais,  síndrome  do  intestino
irritável,  anorexia,  bulimia,  isolamento,  tentativas  de  suicídio,  irritabilidade,
agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, relatos de
medo, resistência em ir à escola, insegurança por estar na escola, mau rendimento
escolar e atos deliberados de autoagressão.

A criminologia moderna identifica a prática de bullying também como fator de risco
importante  para  comportamentos  antissociais  e  delinquentes.  Os  agressores  têm
maior tendência ao uso de drogas e ao abuso do álcool, à evasão e ao engajamento
em comportamentos criminais. Muitos estudos já encontraram evidências de que os
autores de  bullying tendem a diversificar a forma agressiva como usam seu poder
para as práticas de constrangimento e agressão sexual.

Apoiado na Carta Magna brasileira, proponho este projeto, a fim de assegurar mais
proteção à  criança e  ao  adolescente,  como preconiza  o  art.  227 da  Constituição
Federal,  criando  políticas  de  atendimento  e  ação  governamentais  eficazes  para
proteção dos jovens. Reforçamos o entendimento com os dispositivos do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 1990:

“Art. 86 - A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á
por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles

que deles necessitem;
III  -  serviços  especiais  de  prevenção  e  atendimento  médico  e  psicossocial  às

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV  -  serviço  de  identificação  e  localização  de  pais,  responsável,  crianças  e

adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do

adolescente”.
Assim, com efeitos tão devastadores, o bullying deve ser erradicado ou, ao menos,

controlado  nas escolas  de  nossa comunidade.  Para  tanto,  propomos este  projeto
específico a fim de estimular o poder público na criação de uma política de prevenção
contra o bullying, coibindo, assim, a violência, a intolerância e o preconceito, além de
acabar com o sofrimento e a humilhação descabida e reduzindo significativamente a
evasão escolar.

- 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 565/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.377/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas revendedoras de pneus recolhê-los
quando  inutilizados  ou  velhos,  mediante  a  apresentação  da  nota  de  compra  ou
simples verificação em banco de dados, dando a esses pneus destinação que não
cause poluição ambiental, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  As  empresas  revendedoras  de  pneus,  no  âmbito  do  Estado,  ficam

obrigadas a recolher os pneus velhos ou inutilizados por qualquer razão, mediante a
apresentação da nota fiscal de compra ou simples verificação de cadastro em banco
de dados.

§ 1° - Os pneus recolhidos serão encaminhados para reciclagem objetivando o seu
emprego em misturas asfálticas, em revestimentos de quadras e pistas de esportes,
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na fabricação de tapetes automotivos, em barreiras  de contenção,  adesivos, e no
mais  que  houver  utilização,  desde  que  visando  eliminar  o  impacto  ou  poluição
ambiental.

§ 2° - Quando apresentarem condições técnicas, poderão ser encaminhados para
remodelagem.

Art. 2° - As revendedoras deverão manter cadastrado de consumidores, e os dados
serão lançados em sistema informatizado no ato da aquisição de pneus.

Art. 3° - Constará do cadastro de que trata o art. 2º os seguintes dados:
I - nome do consumidor;
II - placa do veículo;
III - data da aquisição;
IV - número da nota fiscal.
Art.  4°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  ensejará  as  seguintes

penalidades:
I - suspensão do alvará pelo prazo de trinta dias na incidência;
II - cassação do alvará no caso de reincidência.
Art. 5° - Sem prejuízo das penalidades definidas pelas legislações federal, estadual

e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção
dos  inconvenientes  e  danos  causados  pela  degradação  da  qualidade  ambiental
sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a R$1.000,00
(mil  reais)  e, no máximo, a R$100.000,00 (cem mil  reais),  agravada em casos de
reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança
caso já tenha sido aplicada pela União ou pelo Estado;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder
público;

III  -  à  perda  ou  suspensão  de  participação  em  linhas  de  financiamento  em
estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.
§ 1° - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
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causados  ao  meio  ambiente  e  a  terceiros,  afetados  por  sua  atividade.  O  órgão
municipal,  responsável  pela  fiscalização,  encaminhará  informações  ao  Ministério
Público da União e do Estado, para que seja proposta ação de responsabilidade civil
e  criminal,  por  danos causados ao meio ambiente,  nos termos da Lei  Federal  nº
6.938, de 1981.

§ 2° - No caso de omissão da autoridade estadual ou federal, caberá ao Secretário
do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da
perda, da restrição ou da suspensão será de atribuição da autoridade administrativa
ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo a
Resolução nº. 258, de 26 de agosto de 1999, do Conama.

§ 4° - A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das
obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1°. deste artigo.

Art.  6°  -  As  despesas decorrentes  da  execução desta  lei  correrão à  conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  homem, por  vir  usando de forma indiscriminada  os  recursos  da

natureza, começa a perceber que precisa conter ou, pelo menos, tentar reduzir os
impactos  que  têm  agravado  as  boas  condições  de  sobrevivência  das  futuras
gerações. A preservação das condições ideais de meio ambiente, de modo a propiciar
boas condições de vida à população, exige das autoridades públicas ações efetivas
ao combate às  diferentes formas de poluição ambiental,  das quais destacamos a
causada pelo mau gerenciamento das atividades de coleta e de destinação do lixo
nas cidades.

Com o surgimento dos pneus de borracha a revolução no setor dos transportes
trouxe consigo a problemática do impacto ambiental, uma vez que a maior parte dos
pneus  descartados  sempre  foi  abandonada  em  locais  inadequados,  causando
grandes transtornos para a saúde e a qualidade de vidas humanas.
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Segundo organizações internacionais, a produção de pneus novos está estimada
em cerca de 2 milhões por dia em todo o mundo. Já o descarte de pneus velhos
chega a atingir, anualmente, a marca de quase 800 milhões de unidades. Só no Brasil
são  produzidos  cerca  de  40  milhões  de  pneus  por  ano,  e  quase  metade  dessa
produção é descartada nesse período.

Esses dados,  além de assustadores,  nos faz pensar:  Como mitigar  o problema
causado  pela  poluição  ambiental,  crescente,  causada  pela  borracha  dos  pneus
inutilizados?

Uma forma encontrada de amenizar esse impacto foi a utilização das metodologias
de  reciclagem  e  reaproveitamento.  Entre  elas,  a  recauchutagem  tem  sido  um
mecanismo bastante  utilizado para  conter  o  descarte  de  pneus  usados.  O  Brasil
ocupa o 2°. lugar na lista mundial de recauchutagem de pneus, o que lhe confere uma
posição vantajosa em relação a vários países na luta pela conservação ambiental.
Essa técnica permite que o recauchutador, seguindo as recomendações das normas
para atividade, adicione novas camadas de borracha nos pneus velhos, aumentando
desta forma a vida útil do pneu em 100% e proporcionando uma economia de cerca
de 80% de energia e matéria-prima em relação à produção de pneus novos.

Em  termos  de  Brasil,  o  Estado  do  Paraná  se  destaca  no  cenário  nacional  de
reciclagem  de  pneus,  principalmente  por  estar  localizado  num  ponto  estratégico.
Segundo  Celso  Luiz  Dallagrana,  diretor  da  Associação  dos  Recauchutadores  de
Pneus  do  Estado  do  Paraná,  por  suas  estradas  circula  um  grande  número  de
caminhões que transportam cargas, que serão distribuídas para o restante do país.
“Por  essas circunstâncias  criou-se um polo  de pneus,  especialmente em Curitiba,
onde, por consequência, concentrou-se a maior parte das empresas recauchutadoras
de pneus do país”, explica o diretor.

Apesar de o recauchutador ter grande importância, essa atividade precisa ser mais
valorizada  no  País,  pois  o  principal  benefício  da  recauchutagem,  sem  dúvida,  é
proteger o meio ambiente. Visando a diminuir o passivo ambiental dos pneus sem
serventia no país, o Conselho Nacional  do Meio Ambiente -  Conama - publicou a
Resolução nº. 258, de 26 de agosto de 1999, que trata da destinação final, de forma
ambientalmente adequada e segura, dispondo sobre a reciclagem, prazos de coleta,
entre outros fatores.
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Além da recauchutagem, os pneus usados podem ser utilizados de forma direta
para proteção de construções, reaproveitamento na geração de energia em fornos de
cimento e usinas termoelétricas. Na contenção da erosão do solo, utiliza-se o pneu
inteiro, associado a plantas de raízes grandes. O pneu é uma grande fonte de energia
com seu poder  calorífico superior  ao do carvão.  Os pneus podem ser  reciclados,
transformando-se em matérias primas de bens úteis a população. Na pavimentação
das  estradas  pode  ser  utilizado  o  pó  gerado  pela  recauchutagem  misturado  aos
outros componentes, aumentando a elasticidade e durabilidade da manta asfáltica.

O  processo  de  recuperação  e  regeneração  dos  pneus  exige  a  separação  da
borracha vulcanizada  de  outros  componentes,  a  qual  tem várias  utilidades:  cobrir
áreas  de  lazer  e  quadras  esportivas;  ser  utilizada na fabricação de tapetes  para
automóveis, passadeiras, saltos e solados de sapatos, colas e adesivos, câmaras de
ar,  rodos  domésticos,  tiras  para  indústrias  de  estofados,  buchas  para  eixos  de
caminhões e ônibus, entre outros produtos.

As  empresas  recicladoras,  se  assistidas,  proporcionariam  empregos  e  estariam
ajudando  na  aplicabilidade  da  lei  que  determina:  as  empresas  fabricantes  e  as
importadoras  de  pneumáticos  ficam  obrigadas  a  coletar  e  dar  destinação  final
ambientalmente adequada, aos pneus descartados. E este projeto visa a proporcionar
o direcionamento dos pneus inservíveis a essas empresas pelos revendedores de
pneus. Estes, com um simples cadastro de venda, contribuirão imensamente para a
mitigação dos danos gerados pelo passivo ambiental.

Diante das experiências já existentes em várias administrações públicas e da ampla
e complexa fundamentação legal, várias são as justificativas que podem ser arroladas
em prol da proposição apresentada através deste projeto de lei.

Por ser de relevância, urgência e necessidade é que conclamo os nobres pares a
apoiar esta iniciativa.

-  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 566/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 999/2011)

Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de comunicações

proibidas de cobrar ligações realizadas e não incluídas, há mais de trinta dias, em
conta telefônica.

Art.  2º  -  Constatada a  irregularidade,  o  consumidor  que  pagar  as  ligações  não
incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica terá direito à restituição, em
dobro, das quantias pagas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: São frequentes as denúncias de consumidores de que as empresas

concessionárias  prestadoras  de  serviço  público  de  telefonia  cobram  contas  cujas
ligações foram feitas meses antes. Tal prática resulta em um aumento considerável
nos valores das contas.

Tais  empresas  deveriam  ter  estrutura  para  cobrar,  mês  a  mês,  as  ligações
efetuadas. O consumidor não pode ser  surpreendido, extemporaneamente,  com a
cobrança de ligações não incluídas em contas telefônicas por erro ou outros motivos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V, determina o
seguinte:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
I - (...)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor, tendo em vista sua

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou
serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
O Código dispõe, ainda, o seguinte:
“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
I - (...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo nosso) e morais,

individuais, coletivos e difusos”.
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A Lei Federal nº 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, em seu art. 3º, incisos I, IV e XII, prevê o seguinte:

“Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I  -  de  acesso  aos  serviços  de  telecomunicações,  com  padrões  de  qualidade  e

regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;
II - (...)
IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas

tarifas e preços;
V - (...)
XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos”.
Dispõe, ainda, o seguinte:
“Art.  5º  -  Na disciplina  das relações econômicas no setor  de telecomunicações,

observar-se-ão,  em  especial,  os  princípios  constitucionais  da  soberania  nacional,
função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do
consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do
poder econômico (grifo nosso) e continuidade do serviço prestado no regime público”.

A Constituição Federal determina o seguinte:
“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
I - (...)
V - produção e consumo”.
Diante  do  exposto,  contamos com o apoio  de  nossos pares à  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 567/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 924/2011)

Dispõe  sobre  o  tempo  máximo  de  espera  para  realização  de  procedimentos
médicos nas unidades da rede pública de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  unidades  da  rede  pública  de  saúde  ficam  obrigadas  a  realizar
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atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - com o tempo máximo
de espera, a contar do agendamento, de:

I - quinze dias para exames médicos;
II - trinta dias para consulta;
III - sessenta dias para cirurgias eletivas;
IV - três dias para consultas de idosos, valetudinários, portadores de necessidades

especiais e gestantes, quando não for o caso de internamento imediato.
§ 1º - Excetuam-se do  caput deste artigo, as unidades de terapia intensiva e os

casos  considerados  de  atendimento  de  urgência  e  emergência  que  exijam
atendimento imediato.

§ 2º - Quando o usuário for criança com idade inferior a dez anos ou portador de
doença grave, os prazos previstos neste artigo ficam reduzidos em um terço.

Art.  2º  -  A não observância  dos  prazos  fixados  nesta  lei  implicará  abertura  de
processo administrativo pelo órgão competente para apuração da responsabilidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: A carta de direitos dos usuários do Serviço Único de Saúde - SUS -

constitui  um pacto  firmado entre  estados,  municípios  e  a  União  com o  intuito  de
resguardar ao cidadão brasileiro um bom atendimento na área da saúde. Entre as
garantias,  destacamos  o  acesso  universal,  ou  seja,  nenhum  hospital  público  ou
conveniado do SUS (nas  especialidades  garantidas)  poderá  negar  atendimento  a
qualquer pessoa, de qualquer que seja a classe social, sexo, cor, crença, idade ou a
região do País da qual provenha. Deverá ser fornecido o mesmo tratamento - acesso
igualitário - a todo indivíduo que procurar atendimento nos estabelecimentos do SUS.
E,  por  fim,  o acesso será  totalmente  gratuito  às  ações  e  aos  serviços  de  saúde
pública.

É condição fundamental para garantia da qualidade do atendimento a agilidade do
atendimento  do  usuário  a  partir  do  momento  em  que  busca  o  serviço  de  saúde
pública; todavia a maior reclamação dos cidadãos consiste no longo prazo de espera
para a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.
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A demora  para  esse  tipo  de  procedimento  causa  a  insatisfação  daqueles  que
buscam as unidades de saúde. Nos últimos dias em nossa Capital acompanhamos
pela imprensa notícia de casos de agressão,  pelos usuários,  de trabalhadores de
unidades de saúde da rede pública, fato motivado pela tensão provocada em razão
da  demora  no  atendimento,  resultante  da  defasagem  do  número  de  médicos,
enfermeiros e atendentes administrativos, e em alguns casos também pela falta de
infraestrutura  (aparelhos  com  defeito,  falta  de  medicamento)  das  unidades  de
atendimento.

Diante de fatos dessa natureza, é necessário e urgente que o poder público comece
a organizar seu atendimento dentro de um prazo razoável de espera para o usuário,
visto que alguns exames somente são realizados cerca de seis meses depois da
solicitação, o que chega a ser um absurdo.

Assim, esta lei  tem como objetivo instrumentalizar  o usuário da rede pública de
saúde para  exigência  de  providências,  fazendo com que o poder  público  busque
alternativas para aperfeiçoar e garantir a qualidade do atendimento.

- 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 568/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.396/2011)

Institui  a  meia-entrada para professores da rede pública estadual  de ensino em
estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede pública do Estado o pagamento

de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  cobrado  para  o  ingresso  em  casas  de
diversões, cinemas, teatros, praças desportivas e similares.

Parágrafo  único  -  A meia-entrada  corresponderá  sempre  à  metade  do  valor  do
ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou abatimentos
promocionais.

Art.  2º  -  Consideram-se  casas  de  diversões,  para  os  efeitos  desta  lei,  os
estabelecimentos que realizarem espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais,
cinematográficos, atividades sociais recreativas e quaisquer outros que proporcionem
lazer e entretenimento.
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Art. 3º - A prova da condição prevista no art. 1º, para o efetivo exercício do direito,
será  feita  por  meio  da  carteira  funcional  emitida  pela  Secretaria  de  Estado  de
Educação  ou  documento  oficial  de  identidade  com  foto,  acompanhado  de
contracheque atualizado.

Art. 4º - São consideradas práticas abusivas no que se refere ao exercício do direito
assegurado no artigo anterior:

I - negar-se a receber metade do pagamento do valor efetivamente cobrado para
ingresso nos locais a que se refere o art. 2º;

II  -  recusar-se  a  receber  o  documento  oficial  de  identidade  com  foto  e  o
contracheque  como  documentos  comprobatórios  para  o  exercício  do  direito
assegurado nesta lei;

III  -  condicionar  o  exercício  do  direito  de  que  trata  esta  lei  a  qualquer  outra
exigência que não tenha sido prevista por ela;

IV - omitir a real disponibilidade de ingressos, assentos, lugares ou vagas nos locais
a que se refere o art. 2º, como forma de negar aos titulares do direito de que trata
esta lei o pleno exercício desse direito;

V - disponibilizar qualquer tipo de promoção que exclua a participação e o acesso
dos professores da rede pública e o efetivo direito ao pagamento da meia-entrada;

VI - utilizar-se de quaisquer outros meios que visem a dificultar, confundir ou impedir
o exercício do direito de que trata esta lei.

Art. 5º - O descumprimento do direito assegurado no art. 1º desta lei acarretará a
imposição das seguintes sanções:

I - advertência, quando da primeira infração;
II - multa de R$1.000,00 (mil reais), corrigida anualmente pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC - ou outro índice oficial que venha a substituí-lo;
III - suspensão temporária do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator

por um período de seis meses;
IV - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o poder público;
V - cassação do alvará de localização e funcionamento.
Parágrafo único - A aplicação da multa prevista neste artigo poderá ser ampliada

em até dez vezes, conforme os casos de reincidência e a capacidade econômica do
estabelecimento infrator.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O acesso à cultura e ao lazer, além de direito consagrado pela nossa

constituição, é condição indispensável à continuidade da formação dos profissionais
da educação. São instrumentos de trabalho dessa importante categoria profissional
formadora de pessoas e de opinião.

Com  essa  iniciativa,  pretendo  contribuir  para  que  a  tão  propalada  busca  da
qualidade efetiva do ensino ofertado aos nossos jovens, nas instituições de educação
pública da rede estadual,  conte com mais um mecanismo que agregue padrão de
excelência à formação continuada dos profissionais,  que tem por responsabilidade
formar o nosso povo para o exercício da cidadania.

Sabemos que em nosso estado, assim como na maior parte do País, os índices de
exclusão cultural são alarmantes, e os altos custos dos ingressos impossibilitam o
acesso à cultura.

Precisamos de políticas que incentivem e permitam a participação dos profissionais
da  educação  em  eventos  que  lhes  possibilitem  a  intimidade  com  a  vida  cultural
brasileira,  para  que,  dessa  forma,  esses  profissionais  possam  cumprir
adequadamente o seu papel.

-  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 569/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 929/2011)

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público
de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do usuário do serviço

público no Estado, nos termos deste código.
Art. 2º - As normas deste código visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se

aos serviços públicos prestados:
I - pela administração pública direta, autárquica e fundacional;
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II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra
forma de delegação por meio de convênio.

Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público;
IV  -  os  decorrentes  de  tratados  ou  convenções,  leis,  regulamentos  e  atos

normativos expedidos por autoridades administrativas.
Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I  -  o  horário  de  funcionamento  dos  órgãos  e  das  entidades  da  administração

pública;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do setor responsável pelo atendimento ao público;
III  -  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;
IV  -  a  autoridade  ou  o  órgão  responsável  pelo  recebimento  de  reclamações  e

sugestões;
V - a tramitação do processo administrativo em que figure como interessado;
VI  -  a  decisão  proferida  e  a  sua  motivação,  inclusive  opiniões  divergentes,

constante em processo administrativo em que figure  como interessado,  sendo-lhe
conferido o direito à obtenção de cópia de inteiro teor do respectivo processo;

VII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação dos serviços
públicos, recebendo o usuário,  em tempo hábil,  cobrança por meio de documento
contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da  extensão  do  serviço
prestado;

VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham informações quanto
a gastos, licitações e contratações,  de modo a permitir  acompanhamento e maior
controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em registros e arquivos
das  repartições  públicas,  com  o  fornecimento  de  certidões,  se  solicitadas,  e
observado o disposto no § 1º.
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§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros, fichas, registros e
dados  pessoais  a  seu  respeito,  inexatidão  a  que  não  tiver  dado  causa,  poderá
requerer  a  sua  correção,  sem  ônus,  a  qual  será  feita  no  prazo  de  dez  dias,
prorrogável  uma  vez  por  igual  período,  contado  do  recebimento  da  solicitação,
devendo o servidor responsável comunicar a alteração ao requerente no prazo de
cinco dias.

§ 2º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo
previstas na Constituição da República ou em lei específica.

§ 3º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos a decisão administrativa que
devam ser  formalizados  por  meio de  publicação no órgão oficial  de  imprensa do
Estado somente serão feitos a partir  do dia em que o respectivo processo estiver
disponível para conhecimento do interessado, na repartição competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço público deve
oferecer ao usuário acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;
II - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;
III  -  sistema  de  comunicação  visual  adequado,  com  a  utilização  de  cartazes,

indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;
IV -  minutas  de  contratos-padrões,  redigidas  em  termos  claros,  com  caracteres

legíveis e de fácil compreensão.
Art. 6º - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes públicos e dos

prestadores de serviço público:
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às pessoas com

idade acima de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;
III  -  igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de discriminação não

previsto em lei;
IV - racionalização na prestação do serviço;
V  -  adequação  entre  meios  e  fins,  sendo  vedada  a  imposição  de  exigências,

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
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VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao público;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;
IX - reconhecimento, pelo próprio agente público, da autenticidade de documento

que instruirá procedimento administrativo, à vista dos originais;
X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, especialmente aos

portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado;
XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas repartições públicas ou

no  momento  de  suas  respectivas  ações,  quando  estas  ocorrerem  fora  das
repartições.

Parágrafo  único  -  O  agente  público  poderá  dispensar  a  exigência  de
reconhecimento  de  firma  mediante  a  apresentação  de  documento  de  identidade
oficial  em  que  conste  a  firma  do  signatário,  quando  não  houver  dúvida  de  sua
veracidade e não houver norma legal que o exija.

Art. 7º - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades do Estado
buscarão atender aos seguintes objetivos:

I - melhoria da qualidade dos serviços públicos;
II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços públicos;
III - apuração de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários.
Art. 8º - O assunto submetido ao conhecimento da administração tem o caráter de

processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de
2002.

Art.  9º  -  O  processo  administrativo  será  instaurado  de  ofício  ou  mediante
representação de qualquer usuário de serviço público ou de órgão ou entidade de
defesa do consumidor.

Art. 10 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria-Geral do Estado, instituída
pela Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, e deverá conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de comunicações;
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III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1º - O requerimento verbal será reduzido a termo.
§  2º  -  Os  prestadores  de  serviço  deverão  colocar  à  disposição  do  usuário

formulários  simplificados  e  de  fácil  compreensão  para  a  apresentação  do
requerimento  previsto  no  caput deste  artigo,  contendo  reclamações  e  sugestões,
ficando facultada ao usuário a sua utilização.

Art.  11  -  Será  rejeitada,  por  decisão  fundamentada,  a  representação
manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da intimação do
denunciante ou seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que emitiu a
decisão a que se refere o caput, que poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-
lo a instância superior.

Art. 12 - Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de
provas pelos  interessados ou terceiros, estes serão intimados para esse fim, com
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se a data, o prazo, a forma e
as condições de atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o fornecimento
de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia,
o não atendimento implicará o arquivamento do processo, caso o órgão responsável
por ele não possa obter os dados solicitados de outro modo.

Art. 13 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias para a
manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art.  14 - A Ouvidoria-Geral  do Estado proferirá a decisão,  podendo, conforme o
caso, determinar:

I - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar os ilícitos

administrativos, civis ou penais, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, correção de
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erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços, prevenção e correção de
atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção
dos direitos dos usuários.

Art. 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo a que se
refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras
providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV -  quinze dias,  para a elaboração de pareceres,  perícias  e informes técnicos,

prorrogáveis  por  dez  dias,  a  critério  da  autoridade  superior,  mediante  pedido
fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu cargo.
Art.  16 -  Salvo previsão legal ou motivo de força maior  comprovado,  os prazos

processuais não se interrompem nem se suspendem.
Art. 17 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de serviços públicos

celebrados entre o Estado e suas entidades com particulares deverão conter cláusula
que  obrigue  o  concessionário  ou  permissionário  a  manter  uma  ouvidoria  para
recebimento e processamento de reclamações e denúncias.

Art.  18 - A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções
previstas  no  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  em
legislação complementar, bem como nos regulamentos das entidades autárquicas e
fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.

Parágrafo  único  -  Às  entidades  particulares,  delegatárias  de  serviço  público  a
qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos respectivos atos ou contratos de
delegação com base na legislação vigente.

Art. 19 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao processo administrativo
constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
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Art. 20 - Ficam revogadas a Lei n° 11.751, de 16 de janeiro de 1995, e a Lei n°
12.628, de 6 de outubro de 1997.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  No Estado democrático,  o  governo deve promover  o  bem-estar  da

população,  assegurando  o  exercício  dos  seus  direitos.  O  direito  à  prestação  de
serviços de qualidade,  o acesso à informação e a ampliação dos mecanismos de
controle  e  de  transparência  na  gestão  do bem público  devem ser  incentivados  e
praticados,  para  defesa  do  cidadão  e  aperfeiçoamento  do  próprio  processo
democrático.

O  serviço  público  é  bastante  diferente  dos  serviços  prestados  pelas  empresas
privadas  ou  pelos  prestadores  autônomos,  uma  vez  que  está  subordinado  à
coletividade,  portanto,  trata-se  de  um  interesse  maior  que  o  interesse  de  cada
cidadão.  Assim,  o Estado,  por  critérios  jurídicos,  técnicos e  econômicos,  define e
estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou de utilidade pública, e ainda se
esses  serviços  serão  prestados  diretamente  pela  estrutura  oficial  ou  se  serão
delegados a terceiros. A reforma administrativa deu nova dimensão às relações entre
a administração pública e o usuário dos serviços, com a previsão de várias formas de
participação do cidadão na administração pública direta e indireta, deixando para a lei
ordinária a competência para disciplinar e regular a matéria.

Na atualidade, tem-se exigido da administração pública o estabelecimento de novas
relações  com  o  usuário  de  seus  serviços.  Ao  Estado  incumbe  promover  sua
modernização,  com o  estabelecimento  de  metas  e  indicadores  que lhe  garantam
eficiência e capacidade de fiscalização, para adequar-se às exigências decorrentes
da conscientização do direito de cidadania, que provoca uma inversão de enfoque na
relação entre  o  poder  público  e  o  cidadão.  O  eixo  dessa relação  passa a  ser  o
cidadão, cabendo ao Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o
exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o estabelecimento
de mecanismos  para  garantir  aos usuários  de  seus serviços,  prestados  direta  ou
indiretamente, o processamento das reclamações relativas à prestação dos serviços
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públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário
e a avaliação periódica da qualidade dos serviços; o acesso dos usuários a registros
administrativos e a informações sobre atos de governo, assegurados os direitos e
garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do art. 5º da Constituição da
República; e a disciplina da representação contra o exercício negligente ou o abuso
de cargo, emprego ou função na administração pública.

Como  essas  novas  regras  estão  inseridas  no  §  3º  do  art.  37  da  Lei  Maior,
dispositivo  que  inicia  o  Capítulo  VII,  destinado  à  administração  pública  direta  e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, cabe a cada um desses entes federativos, nos respectivos âmbitos de
atuação, editar a norma legal a que se refere o Texto Constitucional.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, incumbe ao
poder  público,  nas  três  esferas de  governo,  na  forma da lei,  diretamente  ou  sob
regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  mediante  licitação,  a  prestação  de
serviços públicos. A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.  175 da
Constituição Federal, enumera, no seu art. 7º, sem prejuízo do disposto na Lei nº
8.078, de 11/9/90, os direitos e as obrigações dos usuários, tais como receber serviço
adequado  e  informações  para  a  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  e
contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos
quais lhes são prestados os serviços.

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do serviço público
o acesso à informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado
do serviço prestado, e,  como deveres dos agentes públicos e dos prestadores do
serviço,  a  urbanidade e  o  respeito  no  atendimento  aos  usuários,  a  igualdade de
tratamento, vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do serviço,
o  cumprimento  de  prazos  e  normas  procedimentais,  a  adoção  de  medidas  de
proteção à saúde e à segurança dos usuários, a manutenção de instalações limpas,
sinalizadas,  acessíveis  e  adequadas  ao  serviço  prestado,  e  a  apresentação  da
identificação funcional  do servidor,  entre outros deveres.  As normas nela contidas
aplicam-se  aos  serviços  públicos  prestados  pela  administração  pública  direta,
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autárquica  e  fundacional  e  pelo  particular,  mediante  concessão,  permissão  e
autorização.

A  proposta  também  encontra  respaldo  no  princípio  norteador  dos  atos  da
administração  pública  que  determina  a  supremacia  do  interesse  público  sobre  o
particular. Trata-se de princípio jurídico-doutrinário que sempre deve pautar a conduta
dos administradores públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e
do abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a responsabilidade
do  Estado.  Coaduna-se,  da  mesma  forma,  com  os  princípios  constitucionais
regedores dos atos do administrador público, estabelecidos no  caput do art. 37 da
Carta  Magna,  com  a  redação  que  lhe  deu  a  Emenda  à  Constituição  nº  19,
especialmente no que tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da
eficiência.

Pelas  razões  acima aduzidas  e  por  se  tratar  de  assunto  de  suma importância,
contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste importante projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 570/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.692/2011)

Institui normas complementares para licitação e contratos da administração pública
do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Esta lei  estabelece normas complementares para licitações e contratos

administrativos, a que se refere a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no
âmbito do Estado, e aplica-se aos órgãos da administração direta dos Poderes do
Estado, aos fundos especiais,  às autarquias, às fundações públicas,  às empresas
públicas, às sociedades de economia mista, e às demais entidades controladas direta
ou indiretamente pelo Estado.

Art.  2º  -  A elaboração do edital  de  licitação deverá  observar,  no  que couber,  o
disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo  único  -  Na  elaboração  do  edital  deve-se  prever  que  os  documentos
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relativos  à  habilitação jurídica,  à  qualificação técnica  e  à  qualificação  econômico-
financeira do fornecedor prevista nos arts. 28, 30 e 31 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, poderão ser apresentados na versão original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou por meio de
publicação  em  órgão  da imprensa  oficial  ou  impresso  de  sítios  oficiais  do  órgão
emissor, desde que certificados digitalmente por autoridade certificadora credenciada
no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira - IPC-Brasil.

Art. 3º - As consultas a documentos diretamente realizadas pela administração em
sítios  oficiais  dos  órgãos  emissores,  desde  que  certificados  digitalmente  por
autoridade certificadora no âmbito da ICP-Brasil, substituirão quaisquer outros meios
de prova para fins de procedimento licitatório.

Art. 4º - A autenticidade e validade do documento apresentado por meio eletrônico
deverá ser confirmada por membro da Comissão de Licitação, servidor público ou
pregoeiro.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, sem
prejuízo de sua aplicação imediata.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Esta  proposição  objetiva  adequar  as  licitações  e  contratações

governamentais às novas tecnologias de informação presentes no cenário mundial
atual,  com  a  utilização  de  métodos  de  autenticação  de  acesso,  recursos  de
criptografia,  entre  outros  que  garantam  aos  licitantes  confiabilidade  no  sigilo  de
informações e condições adequadas de segurança em todas as etapas do processo
de  licitação  e  contratação  de  obras  e  serviços  com  os  órgãos  públicos;  à
administração  pública  estadual  a  implementação  de  uma  nova  política  de
desburocratização; e à população maior transparência e benefícios decorrentes de
uma iniciativa de responsabilidade socioambiental com a economia de papel pelo fato
de o processo se dar por meio da internet. Serão atendidos, assim, os princípios de
transparência, economicidade, competitividade e celeridade do processo licitatório.

Eis um exemplo da era digital  que nos faz refletir,  extraído de matéria do jornal
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Folha de S. Paulo, de 21/6/2009, Caderno C, pág. 1: “Uma história de 119 anos de
operadores de pregão que ganham a vida,  literalmente,  no grito  chega ao fim no
próximo dia 30 de junho de 2009, data do último pregão viva-voz da Bolsa de Valores
BMF&BOVESPA, Bolsa que já passou a de Nova York e se tornou a quarta maior em
valor de mercado no mundo. Em meio à crise, as redes de computadores da Bolsa
substituirão os últimos 90 operadores do pregão (...), que terão agora de mudar de
ramo, como aconteceu com operadores de telégrafo, datilógrafos e taquígrafos.

GRÁFICO COMPARATIVO DE MOTIVOS DESTA TRANSFORMAÇÃO:
* - O quadro contendo o gráfico comparativo de motivos da transformação acima

referida foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.3.2015.
Em que pese a infeliz perda de empregos desses operadores da Bovespa, como

reflexo  de  uma  tendência  mundial,  sabemos  que  operadores  de  telégrafo  e
datilógrafos  acabaram  sendo  absorvidos  em  outras  profissões  e  atividades
econômicas pelo mercado de trabalho ao longo do tempo.

Esta proposição poderá representar um marco regulatório na agilidade do processo
licitatório,  remetendo  à  certificação  digital  a  vasta  documentação  nos  autos  dos
processos elaborados e assinados por meio de recursos eletrônicos, realizados por
autoridade certificadora idônea, credenciada no âmbito da ICP-Brasil.

Segundo o site da Prodemge, “certificado digital  é um documento eletrônico que
identifica  uma  pessoa  física  ou  jurídica  e  também  servidores  web (site  seguro).
Quando emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil, o certificado
pode ser usado como assinatura digital com força de assinatura de próprio punho.
Através dele, o usuário tem a opção de utilizar a assinatura digital,  que permite a
troca de documentos com autenticação, confidencialidade e integridade de conteúdo,
evitando  fraudes  e  falsificações.  Assim,  os  documentos  que  trafegam  por  meios
eletrônicos, para possuírem reconhecimento legal, não mais precisam ser convertidos
em papel, assinados com reconhecimento de firma dos signatários e enviados por via
postal, diminuindo custos. A validade jurídica desses documentos é assegurada pela
Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, de 24/8/2001. São inúmeras as vantagens da
certificação digital, entre elas a conveniência de não ser preciso a pessoa se deslocar
até  órgãos  públicos  ou  desperdiçar  espaço  físico  para  armazenamento  de
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documentos.  Nesse  caso,  a  economia  de  papel  é  uma  das  mais  significativas,
surgindo como mais uma ação de responsabilidade ambiental. Afinal, quem acessa
os serviços do governo e órgão público na internet via certificado digital  preenche
formulários,  requerimentos  e  declarações  digitalmente  e  não precisa  mais  manter
documentos impressos, nem mesmo comprovantes ou procurações”.

Tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 7.709, de 2007 - cuja votação em
plenário não tem data prevista -, que pretende alterar a Lei Federal nº 8.666, de 1993,
incluindo a certificação digital da documentação, especificamente nos arts. 28, 30 e
31, relativas à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-
financeira dos interessados em licitações e contratos administrativos para obras e
serviços  com  a  administração  pública  através  de  autoridade  certificadora  e
registradora  no  âmbito  da  ICP-Brasil.  Seguramente,  caso  aprovada,  a  alteração
representará um avanço na política de desburocratização, economia geral e agilidade
em todo o processo licitatório,  bem como significará a implantação de política  de
responsabilidade socioambiental devido à economia de papel.

Assim, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a 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 571/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.741/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções, nos livros didáticos distribuídos nas
escolas  públicas  estaduais  aos  alunos  dos  ensinos  fundamental  e  médio,  de
informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica obrigatória  a inserção, em todo livro didático adquirido pelo Poder

Executivo para a distribuição aos alunos dos ensinos fundamental e médio da rede
estadual de ensino, de informações impressas sobre os malefícios do consumo de
álcool, tabaco e drogas.

Art. 2º - O texto informativo será redigido pela Secretaria de Estado de Educação
em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e enviado à editora, devendo
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haver no mínimo uma inserção a que se refere o art. 1º desta lei a cada cinquenta
páginas dos livros didáticos a serem impressos.

§ 1º - O texto a que se refere o caput deste artigo ocupará página inteira, podendo,
além do texto, haver ilustrações.

§ 2º - Em caso de desídia ou omissão da editora em relação à inserção a que se
refere esta lei, caberá aos representantes das Secretarias de Estado de Educação ou
de Saúde, no prazo de até dez dias do recebimento dos livros didáticos, notificar o
representante  da  editora  para,  no  prazo  de  até  dez  dias  do  recebimento  da
notificação, sanar a irregularidade, sob pena de multa de 500 Ufemgs (quinhentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - O valor arrecadado da multa a que se refere o § 2º do art. 2º desta lei será
destinado  a  programas  estaduais  de  combate  ao  alcoolismo,  ao  tabagismo e  às
drogas.

Art.  4º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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, 18 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Originada em iniciativa do ex-deputado Fábio Avelar (Projeto de Lei nº

1.815/2007), esta proposição visa contribuir com a nobre tarefa do Estado de elaborar
políticas públicas que garantam aos cidadãos acesso às informações de interesse
para  a  saúde,  notadamente  aquelas  que objetivam esclarecer,  principalmente aos
jovens,  sobre  os  riscos  e  danos  à  saúde  e  sobre  as  medidas  de  prevenção  do
consumo de álcool, tabaco e drogas.

A Constituição Estadual dispõe no inciso II do parágrafo único do art. 186 e no art.
195, respectivamente, o seguinte: “II  -  acesso às informações de interesse para a
saúde, obrigado o poder público a manter a população informada sobre os riscos e
danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle” e “Art. 195 - A educação,
direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
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colaboração da  sociedade,  com vistas  ao  pleno desenvolvimento  da  pessoa,  seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Salienta-se,
assim, a importância dessa medida legislativa para a formação das nossas crianças e
jovens em fase escolar.

Na certeza de contar com a colaboração dos parlamentares desta Casa Legislativa,
solicito a aprovação desta proposição.

- 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 572/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 557/2011)

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado,  via  cobrança  na  fatura  de  serviços
telefônicos,  de  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços
telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,
combate a incêndios ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  responsável  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios
ou ocorrências policiais deverá ressarcir aos cofres públicos, mediante cobrança na
fatura  de  serviços  telefônicos  da  linha  utilizada  para  a  chamada,  as  eventuais
despesas relacionadas ao atendimento.

§ 1º - Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não
tenha como objeto o atendimento a emergência ou situação real que venha a justificar
o acionamento, salvo nos casos de erro justificável.

§ 2º - É garantida a ampla defesa ao responsável pelo acionamento indevido dos
serviços telefônicos de atendimento a emergências de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º - Os órgãos e instituições públicos responsáveis pela prestação dos serviços
de  emergência  aqui  tratados  divulgarão  tabelas  de  custos,  abrangendo,
separadamente,  cada  etapa  das  rotinas  relacionadas  ao  atendimento  das
emergências, desde os custos de atendimento e triagem das chamadas até os custos
dos deslocamentos das equipes, bem como adotarão as medidas administrativas e
operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à
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identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior  cobrança,  nas
faturas  de  serviços  de  linhas  fixas  e  móveis,  dos  valores  correspondentes  aos
ressarcimentos de despesas de que trata esta lei.

Art. 3º - O ressarcimento de que trata esta lei tem como objeto único a cobertura
das  despesas  com  acionamentos  indevidos,  tendo  em  vista  a  manutenção  da
capacidade de pronta resposta dos serviços disponibilizados à população.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem por objetivo coibir a prática de trotes dirigidos aos

serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou
resgates,  combate  a  incêndios  ou  ocorrências  policiais,  no  âmbito  do  Estado  de
Minas Gerais. O cerne deste projeto é coibir  os trotes telefônicos a estes serviços
essenciais aos cidadãos, considerando o alto número dessas ocorrências utilizando
os números de emergência.

Os prejuízos causados por essa prática são grandes, tanto para o poder público,
quanto para o cidadão que realmente está precisando do atendimento.

Cremos  que,  com  esta  proposição,  estamos  dando  um  passo  no  sentido  da
conscientização dos cidadãos em relação a esse tipo de atitude negativa que vem
crescendo de maneira alarmante em nosso Estado.

Esse  serviço,  que  é  essencial  para  garantir  a  segurança  da  população,  é
atrapalhado,  no  entanto,  pela  falta  de  informação  ou  até  mesmo pela  má-fé dos
próprios usuários. Os tipos de trotes são os mais variados possíveis, e 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 querendo informar os bombeiros sobre um incêndio, por
exemplo, qualquer minuto perdido pode ser fatal, isso porque alguém passando um
trote ou ligando sem necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial
para outra pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até mesmo a
vida de alguém.
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Considerando a pertinência da matéria, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a sua aprovação.

-  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 573/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 928/2011)

Estabelece  critérios  para  a  distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao
transporte escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor do repasse dos recursos financeiros estaduais aos municípios, para

fins  de  manutenção  e  custeio  do  transporte  escolar  de  alunos  da  rede  pública
estadual, obedecerá aos seguintes critérios:

I - número de alunos da rede estadual transportados da área rural registrado no
censo escolar do exercício anterior à liberação dos recursos;

II - extensão territorial do município;
III - outros critérios definidos pelo órgão estadual competente.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à transferência dos recursos

provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, executado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna, tendo em vista a

Lei nº 10.709, de 31/7/2003, que acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394,
de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Os  referidos  incisos  dispõem  que  o  Estado  assumirá  o  transporte  escolar  dos
alunos da rede estadual e que o município assumirá o transporte dos alunos da rede
municipal. No entanto, faz-se necessário estabelecer os critérios que impliquem uma
distribuição mais justa de recursos, de acordo com a conjugação dos fatores que
acarretam as despesas diversas.  A alocação de recursos será feita  com base na
construção  de  um  modelo  matemático  de  modo  a  estimar  as  despesas  com  a
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manutenção do transporte,  a distância percorrida, a situação de precariedade das
estradas, bem como o número de alunos a transportar. É importante ressaltar que
quanto maior a distância percorrida maiores serão os gastos.

Anualmente,  os municípios  remeterão demonstrativo com as despesas ao órgão
competente,  que,  de  acordo  com  revisão  feita,  poderá  aumentar  ou  diminuir  os
recursos.

Por  esses motivos,  contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei, garantindo a segurança, o conforto e a pontualidade dos alunos
na sala de aula.

- 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 574/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 927/2011)

Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa os veículos emplacados no
Município onde esteja instalada a praça de cobrança ou cujo proprietário resida a
uma distância de até 30 km da praça de cobrança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei  em epígrafe não objetiva discutir  a legitimidade da

cobrança do pedágio, pois é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 150,
V,  viabiliza-o  como  forma  de  contraprestação  pelos  serviços  prestados  em
decorrência da conservação da via pública. E é certo que a essência do contrato
administrativo de concessão deve refletir o direito ao equilíbrio econômico e financeiro
do contrato.
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O valor das tarifas, no entanto, não pode jamais inviabilizar os direitos e garantias
fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas, que são
os cidadãos.

Dessa  feita,  impingir  tal  cobrança  a  moradores  de  zona  rural  de  pequenos
Municípios  ou  ainda  dividir  áreas  de  intensa  densidade  populacional  acarreta
repercussões  financeiras  e,  consequentemente,  onera  de  forma  desproporcional
aqueles que habitam a localidade e se veem obrigados a atravessar percursos de
poucos quilômetros de extensão para, por exemplo, levar os filhos à escola, ir  ao
hospital mais próximo ou até mesmo chegar ao centro de sua cidade.

Para  fins  de  elucidação,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  em  recente
decisão, assim se manifestou:

“Direito  Administrativo.  Pedido  de  isenção  do  pagamento  de  tarifa  cobrada  por
concessionária exploradora de rodovia federal formulado por morador de município
cortado pela praça do pedágio.

Relação  jurídica  de  consumo,  que  justifica  a  intervenção  do  judiciário,  ante  a
onerosidade excessiva. Ainda que o critério para a fixação do preço da tarifa não
tenha  sido  a  distância  a  ser  percorrida  pelo  usuário,  não  se  pode  deixar  de
reconhecer que a cobrança do valor integral do pedágio para aqueles que se veem
obrigados a percorrer diariamente distância ínfima importa em manifesta onerosidade
e desproporcionalidade que deve ser afastada pelo judiciário, mitigando-se, com isso,
os dogmas da separação de poderes e da autonomia de vontades. Deve-se ter em
mente  que  o  valor  da  tarifa  deve  corresponder  à  efetiva  contraprestação  pelos
serviços  prestados,  razão  pela  qual  não  se  sustenta  a  cobrança  da  forma como
realizada pela concessionária, que deve arcar com as consequências advindas da
instalação de posto de cobrança em área com grande densidade populacional. Além
disso, o argumento de que existe via alternativa no local somente seria válido se a
mesma oferecesse perfeitas condições de uso e segurança ao usuário, o que não se
verifica  no  caso  dos  autos.  Precedentes  jurisprudenciais.  Recurso  conhecido  e
provido”. (Apelação Cível nº 2009.001.05607, Rel. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, j.
Em 11/3/2009.)

A cobrança de tarifa em relação a moradores do Município onde estejam as praças
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de  pedágio  se  mostra  desproporcional  e  onerosa,  violando,  por  certo,  diretrizes
básicas das relações jurídicas de consumo (art. 51, IV). Em assim sendo, objetiva
esta proposição equacionar as desigualdades, extinguindo a tarifa para os moradores
de Municípios onde esteja localizada a praça de pedágio.

Por último, oportuno destacar que, no Estado do Paraná, foi apresentado projeto
idêntico,  que  restou  transformado  na  Lei  nº  15.607,  de  15/8/2007,  beneficiando
moradores de 27 Municípios.

Diante da relevância do tema, solicito o apoio dos demais pares para a aprovação
desta proposição.

-  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 575/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.002/2011)

Torna obrigatória a inscrição, nos uniformes dos alunos das escolas da rede pública
estadual, nas quais se exige o uso de uniformes, da seguinte frase: “Não use drogas”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigadas as escolas da rede pública estadual, nas quais se exige o

uso de uniformes, a fazer constar no uniforme de seus alunos a seguinte frase: “Não
use drogas”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Tudo o que for possível deve ser feito para estimular o jovem a não se

envolver com as drogas.
As  campanhas  sob  forma  escrita,  visual  ou  outras  sempre  serão  insuficientes,

considerados os grandes atrativos de  que os traficantes se valem para atingir  os
usuários de drogas.

Por isso temos de tentar bombardear os usuários com informações e campanhas
contra  as  drogas,  mostrando  claramente  os  seus  imensos  malefícios  e
consequências.

Como legislador, tenho o dever de preservar a unidade familiar, tenho o dever e a
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obrigação de lutar sem descanso contra este mal que vem tentando destruir os lares
e a sociedade mundial.

Para preservar os direitos da família e dos cidadãos de Minas Gerais, apresento
este projeto de lei e conto, pelo exposto, com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº  298/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e à Federação
das  Indústrias  do  Estado de Minas Gerais,  bem  como aos  policiais  militares  que
integram  o  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  pela  assinatura  do
convênio  que  visa  a  combater  a  atuação  de  traficantes  de  drogas  dentro  das
unidades escolares. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  299/2015,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de pesar à Sra. Edmar Matias da Silva Matos e família pelo falecimento
do Sr. Rui Vale de Matos, ocorrido em 8/3/2015, em Cabo Frio (RJ). (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº  300/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  recursos  financeiros
despendidos pelo Estado, nos últimos 10 anos, em decorrência de ações judiciais
interpostas por terceiros referentes a demandas objetivando atendimento na área da
saúde. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  301/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência do TRE-MG pedido de providências para que seja criada
uma seção eleitoral no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima.

Nº  302/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Turismo pedido  de  providências  para  a
criação de uma superintendência regional  da Secretaria  de  Turismo na região  do
Circuito  das  Águas,  para  o  fortalecimento  das  ações  de  fomento  das  atividades
turísticas na região.
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Nº  303/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências para averiguação da possibilidade de
permanência da Gerência Regional de Saúde em Manhumirim.

Nº 304/2015, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviado ao Ministério da
Saúde  pedido  de  providências  em  favor  do  menor  P.G.O.,  que  necessita  de  um
transplante de intestino com urgência.

Nº 305/2015,  do deputado Antônio  Jorge,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a implantação de uma unidade
operacional do Corpo de Bombeiros em Além Paraíba. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  717/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.938/2012.
Nº  718/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.678/2011.
Nº  719/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.613/2011.
Nº  720/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.476/2011.
Nº  721/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.631/2011.
Nº  722/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.285/2011.
Nº  723/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.457/2012.
Nº  724/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.136/2012.
Nº  725/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.068/2011.
Nº  726/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.451/2011.
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Nº  727/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.547/2011.

Nº  728/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.586/2011.

Nº  729/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.680/2011.

Nº  730/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.763/2011.

Nº  731/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.982/2011.

Nº  732/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.224/2011.

Nº  733/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.271/2011.

Nº  734/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.100/2012.

Nº  735/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.149/2012.

Nº  736/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.604/2012.

Nº  737/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.993/2013.

Nº  738/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.483/2013.

Nº  739/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.549/2013.

Nº  740/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  Municipal  de  Saúde de Belo  Horizonte pedido  de  informações sobre  a
inobservância da  Lei  Federal  nº  12.994/2014,  que institui  piso salarial  profissional
nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e
dos agentes de combate às endemias.
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Nº 741/2015,  do  deputado Doutor  Wilson Batista,  em que solicita  a  retirada de
tramitação o Projeto de Lei nº 17/2015.

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Administração  Pública  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Planejamento pedido de informações sobre a nomeação da agente de
segurança penitenciária Samanta Demônico Garcia, classificada na 11ª posição para
a vaga JD 12127 na 5ª Risp de Uberlândia, em razão de ter sido a única nomeada em
um universo de 170 remanescentes e de haver indícios de inversão da ordem de
classificação na nomeação.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  da  Comissão  de

Assuntos Municipais e da maioria dos membros do bloco composto pelas Bancadas
do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do PCdoB, do PTdoB, do PR,
do PRB e do Pros.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Fábio Cherem.
O  deputado  Fábio  Cherem*  -  Sr.  Presidente  e  colegas,  fiquei,  como  todos,

sensibilizado com as manifestações de domingo. É preciso decifrar  o que o povo
brasileiro vem trazer  a nós,  parlamentares.  Comentava com um colega que seria
interessante  que nenhum  político  estivesse  presente  às  manifestações,  visto  que
essas manifestações eram declaradamente uma insatisfação contra a classe política.

Indubitável  é  que,  apesar  do avanço dos últimos  anos na economia,  no salário
mínimo, na moradia e no acesso ao estudo universitário, a população quer mais. Ela
quer  mais  transparência  e  mais  efetividade  diante  daquilo  que  ainda  podemos
alcançar  como Nação.  É  imprescindível  que,  apesar  dos  avanços  que todos  nós
constatamos,  que foram inegáveis  à Nação brasileira  ao  longo dos  últimos  anos,
ainda há mais por fazer. A gestão séria, eficiente e intransigente quanto à qualidade
dos recursos é imprescindível como desafio, agora posto a todos nós. É importante
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que os parlamentares desta Casa e de Minas Gerais estejam sensíveis, sobretudo a
um tema de muita repercussão nesta Casa: o sistema político eleitoral. Acredito que a
Assembleia  de  Minas  também  tem  de  participar,  de  maneira  propositiva,  das
indispensáveis reformas políticas que devem ser feitas.

Comunico  ao  presidente  Adalclever  que  uma  comissão  de  parlamentares  irá
procurá-lo  para  que  juntos  possamos  acompanhar  a  reforma  política  que  ora  se
efetua em Brasília e levar proposições para ajudar o País a evoluir, tendo em vista
esse sentimento de insatisfação que foi demostrado pela ida de mais de um milhão e
meio de pessoas às ruas das principais capitais brasileiras.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Fábio Cherem, em primeiro
lugar, quero parabenizá-lo por trazer esse assunto com seriedade. Quando se vê o
partido que governou e quebrou Minas por 12 anos falar de corrupção, parece que
são os arautos da moralidade e que essa corrupção foi inventada agora.

Sabemos  que  esse  é  um  problema  antigo  da  humanidade.  Quem  tem  dois
senadores  mineiros,  um  citado  por  Youssef  em  razão  de  desvio  de  dinheiro  em
Furnas e outro citado na Lava-jato, apresentar-se como arauto da moralidade é, no
mínimo,  estranho.  Eles  gostam de atirar  pedras  nos  outros,  como se  estivessem
ilesos diante da corrupção, que é um problema geral. Isso só serve para desmantelar
a política. Por isso nem eles próprios puderam ir à manifestação que convocaram.

O deputado Fábio Cherem* - O senador não esteve na manifestação?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Não, ele levou a filha dele como escudo,

para não ganhar vaia, de cima do seu luxuoso edifício em Copacabana.
O deputado Fábio Cherem* - No Rio de Janeiro?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - No Rio de Janeiro.
O deputado Fábio Cherem* - Estava no Rio de Janeiro?
O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  No  Rio  de  Janeiro,  onde  82% dos

presentes  à  manifestação  eram  eleitores  deles,  segundo  a  Folha  de  S.Paulo.
Considerando os eleitores que votam nulo e branco, eram todos anti-Lula. Ele foi lá
com a filha dele para ver se não recebia vaia.

O deputado Fábio Cherem* - Na manifestação ou no apartamento?
O deputado Rogério Correia (em aparte) - No apartamento, claro. Ele não desce.
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O deputado Fábio Cherem* - Ele estava no apartamento?
O deputado Rogério  Correia  (em aparte)  -  Se descer,  ganhará  vaia.  Começa a

haver  um movimento  meio  que fascista,  segundo o qual  partido  político não vale
nada. O PSDB está flertando com o fascismo, o que é perigoso.

Por que a imprensa não faz repercutir essas questões? Fui verificar isso. V. Exa. me
permite um tempinho a mais para tratar de um assunto importante?

O deputado Fábio Cherem* - Pois não, deputado.
O deputado Rogério Correia (em aparte) - Fui ver por que a panela cheia de ódio da

pequena  burguesia  faz  mais  barulho  na  imprensa  que  a  panela  sofrida  dos
trabalhadores.  Vou explicar  isso.  Deputado Fábio Cherem, vou citar  o balanço do
Tribunal de Contas, cujos membros, todos eles,  foram indicados pelos tucanos. O
tribunal apresentou agora um balanço dos gastos publicitários do governo passado. A
era do choque de gestão ou do choque de censura, chamada era aecista, de 2003 ao
ano passado, durou até que eles foram derrotados de forma acachapante nas urnas,
o que eles não aceitam até hoje. A farra das publicidades dava para construir duas
cidades  administrativas  superfaturadas.  Sabemos  que  a  Cidade  Administrativa  foi
superfaturada,  mas  a  imprensa  não  noticiou  isso.  O  valor  de  duas  cidades
administrativas foi gasto com farra na publicidade.

O deputado Fábio Cherem* - A reportagem aponta o total?
O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  A  reportagem  aponta  tudo.  Eles

gastaram, para fazer esse absurdo, R$254.179.000,66. Esse foi o valor gasto com as
farras com as publicidades tucanas para calar a imprensa. Daria para duas cidades
administrativas superfaturadas.

A farra aqui na Assembleia Legislativa, e o deputado Adalclever Lopes deve tomar
cuidado com isso, em 2013, foi de R$13.000.000,00. Mais da metade disso foram
gastos com os Diários Associados. Vamos começar a entender o silêncio da imprensa
em relação às panelas dos trabalhadores. Só fazem barulho as panelas de ódio da
pequena  burguesia,  que  o  PSDB  atiça.  Repito,  esse  movimento  não  leva  à
democracia  nem  à  vitória  de  qualquer  partido  que  seja.  Movimentos  desse  tipo
levaram a Hitler, movimentos desse tipo levaram à ditadura militar sangrenta em toda
a América Latina. Essa pequena burguesia que hoje está indo às ruas sem bandeira
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de questões populares, sem apontar avanços sociais, mas apenas querendo destituir
o direito de voto e as bandeiras populares não levam a avanços no Brasil.

O deputado Hely Tarqüínio começou a levantar esse ponto outro dia, e muito bem.
O  PSDB  precisa  parar  de  flertar  com  o  golpismo  e  com  essa  visão  fascista  de
pessoas que odeiam o povo, que odeiam os negros. Esse ódio que vai às ruas não
apresenta sentimento democrata, mas de golpe. Ele rechaça as bandeiras populares,
o que representa um risco muito grande.  Mussolini,  Hitler,  todos tiveram base de
massa fascistoide, e isso veio exatamente do preconceito e do ódio.

Esse preconceito e ódio são feitos através do silêncio da imprensa; aí, vamos ver o
porquê desse silêncio. A maior obra do governo aecista foi a farra das publicidades. A
farra  das  publicidades  dava  para  construir  duas  cidades  administrativas
superfaturadas.

Vou, junto de vocês do bloco, propor analisarmos a existência da CPI da Cidade
Administrativa,  da  farra  das  publicidades  e  do  lava-jato  na  Cemig,  onde  Youssef
apontou que as verbas de Furnas foram utilizadas naquele momento pelo governo
tucano. Quero parabenizá-lo, Cherem.

O deputado Fábio Cherem* -  Deputado,  segundo V.  Exa.,  havia  um choque de
gestão alimentado pela mídia. Ao final, Minas está com um orçamento deficitário em
R$6.000.000.000,00,  e  já  não  existe  mais  tanto  esforço  publicitário  nem  uma
possibilidade de defesa do choque de gestão,  que,  ao  final  de 12  anos,  levou o
Estado a uma situação econômica muito deficitária.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Eles estão dizendo que, depois que o
Pimentel assumiu, Minas ficou ruim. Isso é impressionante.

O deputado Fábio Cherem* - Eu comentava isso com V. Exa. pelo fato de que, em
três meses, a situação de Minas se deteriorou de uma forma inacreditável. Antes, era
uma espécie de paraíso,  mas hoje estamos vivenciando um descalabro após três
meses apenas da transição do governo.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Só  para  dar  outros  exemplos
interessantes, os critérios para alimentar as empresas de publicidade eram mais ou
menos os  seguintes:  R$500.000,00 foram  para  uma revista  carioca  intitulada  Rio
Samba.  Sabe quanto recebeu a Rádio Arco-Íris? Aquela rádio que o senador Aécio
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Neves ganhou de presente,  quando votou  cinco  anos no Sarney? Antônio  Carlos
Magalhães deu para ele uma rádio, a Rádio Arco-Íris, e outros jornais de São João
del-Rei. Dinheiro público ia para essa rádio, na qual a irmã dele mandava. Foram
mais de R$1.000.000,00. A sede dessa rádio fica em Betim, mas ele usa os carros no
Rio de Janeiro, local em que foi pego no bafômetro numa Land Rover. Era o carro da
Arco-Íris.  Tudo  isso  foi  escondido  e  agora  está  claro,  porque  escondem  as
atrocidades e as falcatruas do senador Aécio Neves. É a farra das publicidades. Está
aqui: Rádio Arco-Íris dele, da irmã e da mãe. Elas rebebiam o dinheiro público, sendo
que uma delas recebeu R$1.000.000,00.

A empresa Rio Samba é do Rio, e temos de saber onde ela fica. Foi dinheiro para
essa empresa também. A transmissora da Jovem Pan, que é dele, recebia dinheiro
também. O mais estranho disso foi o silêncio que a mídia fez, por isso é importante
ler  esse  relatório  do  Tribunal  de  Contas.  É  a  farra  das  publicidades.  Aqui  na
Assembleia Legislativa precisamos ver essa farra, porque em 2013, um ano antes da
eleição, a Assembleia Legislativa gastou R$13.000.000,00 em publicidade, metade
disso  com  o  jornal  Estado  de Minas,  que alguns  chamam  de  Estrago de Minas.
Fizeram isso para atacar os opositores e calar o povo mineiro.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Primeiro, queria lhe agradecer pelo
espírito democrático e perguntar se V. Exa. estava no Brasil no domingo passado.

O deputado Fábio Cherem* - Estava, deputado.
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - O que me leva a fazer esta pergunta,

obviamente, é a justificativa que V. Exa. trouxe a respeito das pessoas nas ruas. É
como se V. Exa. aqui não estivesse. Concordo com V. Exa. que, em 2013, há dois
anos,  antes  da  Copa,  naquele  movimento,  nenhum  de  nós,  ninguém  da  classe
política poderia ir para as ruas, pois, naquele momento, a insatisfação era contra a
classe  política.  Começou  com  o  argumento  do  aumento  da  tarifa  do  transporte
coletivo em São Paulo e se transformou em uma reivindicação e em uma luta da
população brasileira contra a classe política, a reforma política, a corrupção e tudo
mais. Virou um movimento democrático e cívico bacana, até que chegaram os black
blocs e acabaram com tudo. Naquela época, foi isso. Vou dizer a V. Exa. que, naquele
momento, eu mesmo não saía às ruas, pois sabia que, se saísse, seria hostilizado.
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Já no domingo passado, eu estava nas ruas, com a camisa do Brasil - e há até uma
foto tirada por alguém que não conheço e que a colocou no Facebook -, com meu
sobrenome Valadares escrito bem grande, com a minha esposa, com a minha filha de
3 anos no carrinho e uma cachorra  que levei  comigo por  ser  um movimento tão
bacana;  levei  até  minha  cachorra,  uma  golden  retriever grande,  bonita  -  vou-lhe
mostrar a foto. Fiz isso porque aquele movimento não era contra a classe política,
mas sim contra o PT, contra a Dilma.

Aqueles que estão dizendo que foi um pequeno ato de uma pequena burguesia
golpista e fascista se esquecem de que - e V. Exa. tem mais ou menos a minha idade,
aliás, é um pouco mais velho, apesar de parecer mais novo -, na época de Fernando
Henrique, esses que hoje condenam eram os que iam para as ruas gritar “Fora FHC!”
e que apresentaram mais de 17 pedidos de  impeachment  no Congresso Nacional
para tirar de lá o presidente Fernando Henrique Cardoso.

Eles são os mesmos que acusam hoje a oposição de ser golpista e fascista. Então,
são dois movimentos distintos: um deles é o de 2013, contra a classe política; já no
domingo passado,  quando estava lá  com minha filha de 3 anos,  minha esposa e
minha cadela, o movimento foi feito contra o PT e contra a Dilma. Muito obrigado.

O deputado Fábio Cherem* - Queria encerrar e aproveitar o aparte do deputado
Gustavo  Valadares  para  dizer  que,  no  meu  entendimento,  a  manifestação
surpreendeu  a  todos:  primeiro,  pela  civilidade;  segundo,  pela  quantidade  de
brasileiros que foram às ruas pacificamente mostrar que a Nação precisa evoluir e
avançar.

Acredito que não é tão simples assim. A manifestação que houve no domingo ainda
será objeto de muito comentário e de muito estudo para que os nossos cientistas e
políticos,  de  forma  geral,  captem  a  essência  do  que  efetivamente  motivou  todas
essas pessoas a sair de suas casas em um dia de descanso e ir para as ruas clamar
para que a Nação evolua, prospere, caminhe. Entendi como uma cobrança a todos
nós desta Casa e demais políticos do Brasil. Era só, presidente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O deputado João Leite - Sr. Presidente, art. 164.
O presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João

Leite.



1689
____________________________________________________________________________

O deputado João Leite* - Obrigado, presidente. Já foi distribuído pedido de prisão
preventiva deste deputado. Nem sabem o que falarei! Mas o desespero do PT é tão
grande que, antes de eu falar, eles já querem art. 164. Ah! O meu tempo.

Obrigado,  meu  líder,  pela  atenção.  Vejam  o  desespero  do  PT!  O  PT  está
desesperado! Eu nem falei ainda, e eles pediram a minha prisão preventiva. O PT
treme. Não tem jeito! Eles estão tremendo, estão com medo. Parece até uma coisa
acertada. A presidente Dilma despencou para 13%. Agora, o mercado mundial está
atônito. O Federal Reserve, dos Estados Unidos, anunciará o valor dos juros naquele
país. Hoje, corremos o risco de grande perda de dinheiro e disparada do dólar no
Brasil. Neste momento, a moeda está cotada a R$3,28. Com a decisão do Federal
Reserve, teremos perda financeira. É um desespero!  O mais impressionante foi  o
deputado falar em R$200.000.000,00. Somente em 2013 o governo federal gastou
R$2.300.000.000,00 em propaganda. São R$2.300.000.000,00. O tal Pedro Barusco,
que era o sub do sub do sub na Petrobras, aceita devolver R$200.000.000,00 para a
empresa, líder Luiz Humberto Carneiro! Roubaram a Petrobras e vêm aqui falar em
“rádia”:  “Ah,  tem  uma  'rádia'  aí  não  sei  onde,  tem  não  sei  o  quê!”.  Não  existe
explicação para o que eles fizeram com o Brasil. O PT quebrou o Brasil! O mundo
está olhando para o nosso país, o potencial do nosso país! E eles têm a coragem de
vir aqui nos atacar.

Tentamos nos esquecer do mais querido Aécio Neves, por quem o PT tem paixão.
Toda  hora  eles  falam  do  Aécio  Neves.  Vocês  venceram  a  eleição!  Governem!
Fernando de Dilma não faz nada, não fez a primeira reforma. O ar-condicionado e as
paredes do seu gabinete foram reformados e não tem dinheiro, porque os tucanos
acabaram com o dinheiro de Minas Gerais. Mas ele fez a reforma administrativa, criou
mais quatro secretarias, foi para o Carnaval do Rio e passeou de carro blindado - ele
gosta  de  carro  blindado.  Quando  era  prefeito  de  Belo  Horizonte  comprou  carro
blindado.  E  o  PT  vem  aqui  falar  de  R$200.000.000,00,  que  Barusco  devolverá
R$200.000.000,00 para a Petrobras! É o maior roubo da história.

São  300  milhões.  Ele  vai  devolver  300  milhões.  É  mais  do  que  foi  gasto  em
publicidade. Mas um partido que gastou R$2.300.000.000,00 em publicidade em um
ano vir criticar os outros? Ora, vamos respeitar, pois não dá para fazer política dessa
maneira. Ninguém acredita mais.
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No domingo as pessoas estavam com essas cores: verde e amarelo. Tive a honra
de  envergar  essa  camisa,  representando  a  Seleção  Brasileira,  cantando  o  Hino
Nacional Brasileiro. Eles querem transformar o Brasil em vermelho. Querem que o
Brasil seja vermelho, mas ele é verde e amarelo. Aqui é nossa pátria. Não tem jeito,
vamos morrer por causa disso. Fui ao exterior defender nossas cores. Minha mulher
foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, e a cor era verde e amarelo. Minha filha foi
às Olimpíadas de Pequim e usou verde e amarelo, não usou vermelho. Eles querem
enfiar vermelho no Brasil, mas não aceitaremos. Temos nossas cores.

As ruas diziam que as pessoas estavam indignadas porque foram enganadas pelo
PT e pela Dilma.  E vai  acontecer em Minas Gerais:  Fernando de Dilma enganou
também. Cadê o descongelamento do salário dos professores? Diziam aqui que iriam
descongelar, que iriam devolver a carreira aos professores - disseram mil coisas -,
que iam dar  aumento aos servidores,  mas não nos deixaram votar  o  reajuste de
4,6%. Chega de mentiras. Não temos medo do PT. Quem treme é o PT, que terá
resposta  aqui  o tempo todo.  Golpe  foi  pedir  impeachment de Fernando Henrique
Cardoso.  O  PT  pediu  impeachment de  Fernando  Henrique  Cardoso  mais  de  17
vezes, mas o da Dilma vai passar dos 17. Não tem jeito, o povo está indignado nas
ruas. Aumentaram a gasolina, aumentaram os impostos...

Terminou o meu tempo. Tenho de honrar V. Exa., tenho a maior admiração pelo
deputado Hely Tarqüínio. Então não excederei meu tempo porque, repito, tenho muita
admiração por V. Exa.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo - Perfeitamente, e já estou aqui. O momento histórico da

sociedade brasileira e o mais importante da democracia é o das eleições. Essa foi
vencida em outubro do ano passado. Foi vencida, e o povo de Minas Gerais disse
“não” a um projeto que governou durante 12 anos o Estado. Elegeu o governador
Fernando  Pimentel  com  53%  dos  votos  no  primeiro  turno.  Acho  que  esse  é  o
momento fundamental na democracia. É o momento em que o voto não tem preço,
não tem cor, não tem ideologia, todos são iguais. O povo disse “não” a um projeto que
fez Minas caminhar para trás. O povo elegeu Fernando Pimentel.
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Essa mesma população mineira, tanto no primeiro como no segundo turno, garantiu
a vitória da presidenta da República Dilma Rousseff e rejeitou aquele que, durante
oito anos, governou Minas. Mostrou que, na sua terra, ele não era aceito, não era
bem-visto. Acho que nós que estamos aqui pelo voto... O deputado Dilzon Melo está
em seu sétimo mandato pelo voto popular, eu estou no meu sexto mandato pelo voto
popular, a Ione está em seu primeiro mandato pelo voto popular. O momento fundante
da democracia, em que se principia o processo democrático, é o momento do voto.

Acho que temos de respeitar o desejo manifesto do povo mineiro, tanto na eleição
do Fernando Pimentel quanto na eleição da Dilma Rousseff, em Minas Gerais. Se
questionarmos isso, estamos questionando os mesmos princípios que nos elegeram.
Essa é a questão fundamental. Mais do que pesquisa de opinião do Datafolha, mais
do que mobilizações ou manifestações de rua, precisamos resgatar que esse projeto
do PSDB foi derrubado em Minas Gerais. Minas disse não. Se o Estado o conhecia,
se  era  o  mais  querido...  Acho  que  tanto  o  deputado  Rogério  Correia  quanto  o
deputado  João  Leite  têm  uma relação  atávica  em  falar  esse  nome,  que  eu  não
pronuncio, porque foi um derrotado nas eleições, que esteve envolvido na lista de
Furnas  com  corrupção.  A lista  foi  considerada  verdadeira  pela  perícia  da  Polícia
Federal.  Não  falo  o  nome dele,  porque  ficará  na  poeira  da  história,  com  toda  a
certeza. Se dois colegas deputados - um é do meu partido e o outro, não, mas eu o
admiro e respeito muito, ele é meu amigo - insistem em falar esse nome, eu não falo.
É alguém que ficará à margem da história.

Agora temos de deixar bem claro que a corrupção se acentuou na Petrobras a partir
do momento em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,  sob a alegada
argumentação de dar competitividade, retirou da empresa a obrigatoriedade de licitar
obras,  serviços  e  qualquer  tipo  de  compra.  Foi  ali,  e  todos  os  depoentes  estão
envolvidos com a corrupção do passado. Quando Lula deixou de nomear um diretor,
durante seis meses o Congresso Nacional parou. Dilma os demitiu, mandou apurar,
porque hoje, nesse governo, a Polícia Federal tem autonomia e no Ministério Público
não se tem um engavetador-geral, como tínhamos o Brindeiro.

Acho  que  a  comunidade  amadurece.  As  ações  e  as  medidas  anticorrupção,  a
própria lei do presidente Lula, que foi sancionada pela presidente Dilma, de combate
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à corrupção são sinais claros disso. Acho que são as verdades. A verdade está aí. É
aquilo  que está no Evangelho, deputado João Leite:  se eu não disser,  as pedras
gritarão.

O presidente - Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira. Ou melhor, o deputado
Prado primeiro.

O deputado Elismar Prado - Eu estava quase sendo boicotado aqui.  Foi  só um
equívoco do presidente. Obrigado, presidente, sempre democrático.

Quero saudar os colegas e todos os que nos acompanham pela TV Assembleia e
dizer que esse assunto vai render bastante nesta Casa e em todos os espaços, como
é esperado. Precisamos, cada vez mais, fortalecer nossas instituições e entender que
partidos  políticos  não  são pessoas  físicas.  Temos,  sim,  de  incentivar  a  imprensa
crítica  e  fiscalizadora,  as  investigações  isentas,  o  aprofundamento  de  todas  as
investigações, doa a quem doer, para que realmente haja o fim da impunidade e para
que possamos aprovar no País uma ampla reforma política, a fim de termos controles
sociais mais rigorosos para melhorar a qualidade da nossa representação política.
Mas não está em jogo aqui a refundação da República.

Precisamos avançar com leis mais rigorosas no combate à corrupção, em todos os
níveis, e com muito investimento. Quero saudar todos que foram às ruas. Precisamos
cada vez mais  de  uma população  crítica,  consciente  dos seus direitos,  para  que
avancemos neste país.

Queria falar um pouquinho do meu trabalho e prestar contas do início desta nova
legislatura.

Concedo um breve aparte ao deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo (em aparte) - Gostaria de dizer que não podemos temer,

deputado Elismar,  nenhum tipo de  manifestação que seja democrática.  Em Minas
Gerais houve uma diferença fundamental nas manifestações. Vimos que as feitas em
junho do ano passado foram duramente reprimidas, com enfrentamentos, com uma
crise muito grande. Quero elogiar o governador Fernando Pimentel, porque a polícia,
sob  seu  comando,  agiu  de  outra  forma.  É  importante  dizer  isso,  porque  houve
somente manifestações pacíficas. Em Minas Gerais não houve nenhum confronto, a
não ser quando alguns manifestantes quebraram o vidro de um ônibus. A polícia, no
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governo Fernando Pimentel, estava atenta e os baderneiros foram presos. Temos de
ter claro que em qualquer democracia, independentemente do perfil dos participantes,
é importante a manifestação.

Gostaria  de lembrar uma coisa que ainda não disse, em função do discurso do
deputado que falou  pelo  art.  164,  o dólar  não subiu  somente  no  Brasil.  Há duas
décadas que a banda cambial registra que o euro está em 50%, 60%, e agora há
paridade entre o dólar e o euro. Mais ainda, a queda das ações da Petrobras não é
um problema somente da petrolífera. Essa é uma visão ingênua, de quem não sabe
interpretar  a  realidade.  No  mundo  inteiro,  as  ações  das  petrolíferas  estão
despencando, nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente. Isso é sinal claro de que,
pela queda, pela redução do preço, de que há um interesse muito claro dos países da
Opep de que isso fosse cumprido.  Acho que querer  analisar o Brasil  fora de  um
contexto mundial é uma ilusão.

Deputado, ao falar  do seu trabalho,  centrando-se em Minas Gerais,  mas com a
visão do Brasil, essas questões vão ser abordadas com toda certeza.

O deputado Elismar Prado - Obrigado, deputado Durval Ângelo. Ao final, concederei
novos apartes, deputado Cristiano. Vou primeiramente falar um pouquinho da nossa
prestação de contas.

Na última legislatura, estive à frente da Comissão de Cultura desta Casa, e com
muita honra percorremos todo o Estado. O principal trabalho foi inserir Minas Gerais
no Sistema Nacional de Cultura, porque até o momento o Estado estava fora desse
processo. Conseguimos inserir Minas Gerais. Fizemos reuniões em todas as regiões
do Estado. Agora estamos aguardando ansiosamente que o governo envie - já há
uma  minuta  -  o  Plano  Estadual  de  Política  Cultural,  que  precisa  da  autorização
legislativa desta Casa, para que a gente defina as diretrizes para a cultura.

Entregamos em Minas Gerais os primeiros cartões do Vale-Cultura ao trabalhador;
discutimos  muito  a  necessidade  de  fortalecer  o  fundo  de  política  cultural,  de
aperfeiçoar a nossa Lei de Incentivo à Cultura. Fui o relator da nova Lei de Incentivo à
Cultura. Tivemos um avanço, mas que ainda não é suficiente para que a gente tenha
uma política estadual realmente de cultura, que abranja o interior do Estado e todas
as  suas  regiões.  Nesse  relatório,  inserimos  novos  setores  que  podem  ser
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beneficiados  com  recursos  estaduais  pela  Lei  de  Incentivo  à  Cultura,  como  o
patrimônio  imaterial,  o  folclore,  o  artesanato,  a  gastronomia,  a  preservação  e
restauração  do  patrimônio  material,  arquitetônico,  paisagístico  e  arquelógico,  que
podem  apresentar  seus  projetos  para  requerer  recursos  provenientes  da  isenção
fiscal  da  Lei  de Incentivo  à Cultura.  Fizemos um relatório,  reduzindo bastante  as
contrapartidas  das  empresas  interessadas  em  patrocinar  projetos  culturais:  das
pequenas empresas, para 1%; das médias, para 3%; e a contrapartida das grandes,
que antes era de 20% e agora é de apenas 5%.

Então, foi fundamental a nossa intervenção. Fizemos um grande debate nesta Casa
com todos os setores culturais e lideranças de todo o Estado e apresentamos esse
relatório.

Mas destaco que ainda é insuficiente, temos muitas distorções nesse sentido e é
fundamental  que continuemos a  discussão da necessidade de fortalecer  o Fundo
Estadual de Política Cultural.

Quero aproveitar para parabenizar Rubens Reis, um dos nossos conselheiros do
Conselho Estadual de Política Cultural, e o Tarcísio Manuvéi. Até pouco tempo não
tínhamos em Minas Gerais um Conselho Estadual de Política Cultural, e conseguimos
que Minas pudesse instituir o seu conselho, que congrega representantes de todos os
segmentos,  que  tem  uma  atuação  muito  forte.  Quero  parabenizar  todos  os
conselheiros.

Em fevereiro, realizamos em Uberlândia a X Semana da Cultura Popular, de 3 a 7
de fevereiro; e o III Seminário de Economia da Cultura. Quero parabenizar Tarcísio
Manuvéi  e  Rubens  Reis.  Esse  evento  culminou  com  a  apresentação  da  maior
orquestra de violeiros do mundo,  aliás  com registro oficial  no  Guiness Book,  pois
batemos o recorde da maior  orquestra de violeiros do mundo, e tive o prazer de
participar tocando viola. Pude ver o trabalho dos nossos violeiros e professores, com
a formação de muitas crianças. Acompanhamos esse processo do ensino da música,
que  é  fundamental,  e  vamos  continuar  discutindo  a  lei  que  obriga  toda  rede  de
educação básica a inserir na grade curricular o ensino de música, uma lei da minha
autoria quando deputado federal.

Agora,  concluídos  os  trabalhos  na  Comissão  de  Cultura,  iniciamos  um  novo
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trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor, o que será um grande desafio. Ao
mesmo tempo, estamos como titular na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, que no ano passado fez um trabalho muito importante em defesa
das  nossas  Apaes.  O  deputado  Duarte  Bechir,  atual  presidente  da  comissão,
participou ativamente, assim como o deputado Bosco e a deputada Liza Prado, que
teve atuação  muito  destacada.  Visitamos  Apaes  em  todas  as  regiões  do  Estado.
Conseguimos manter as Apaes no Plano Nacional de Educação, e elas continuam
recebendo recursos do governo federal para seu funcionamento. Isso é fundamental,
porque elas dependem disso. Defendemos que o ensino regular adote a política de
inclusão,  mas  que  isso  não  diminua  o  papel  e  o  reconhecimento  do  trabalho
extraordinário  que  as  Apaes  realizam.  Na  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da
Pessoa com Deficiência vamos continuar defendendo todos os setores que tratam
dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência,  e,  da  mesma forma,  vamos  continuar  a
defender as nossas Apaes.

Na  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  vamos  enfrentar  muitos  temas
fundamentais  para  o  Estado.  Já  recebemos  inúmeros  requerimentos  e  amanhã
começaremos a aprovar os primeiros pedidos de audiência pública. Entre eles, um de
minha  autoria,  para  discutir  a  questão da tarifa  de  energia  elétrica,  prestação  de
serviços, qualidade de mercadoria, assim como a questão do serviço público.

É fundamental discutirmos a temática da energia elétrica porque, quando falamos
em Cemig, temos de entender que ela não é do governo, mas do Estado. O problema
não é só em Minas Gerais, mas temos ações fundamentais em Brasília. O deputado
Weliton Prado aprovou na última quarta-feira, na Comissão de Defesa do Consumidor
da  Câmara  dos  Deputados,  requerimento  dele  e  do  deputado  Chico  Lopes  para
discutir em audiência pública a revisão tarifária extraordinária das concessionárias de
distribuição de energia, o aumento dos novos valores das bandeiras tarifárias e a
Conta  de Desenvolvimento Energético  -  CDE -,  proposta pela Aneel.  O deputado
Weliton Prado criticou novamente a atuação da Aneel, abusiva e muitas vezes ilegal,
que tem causado prejuízos ao consumidor e garantido apenas os lucros bilionários
das concessionárias.  (-  Lê:)  “O consumidor  está pagando por  erros  de  gestões e
omissões sérias da Aneel. Está pagando uma conta que não deveria e que precisa
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ser  investigada.  São  inaceitáveis  todos  esses  aumentos:  em  janeiro,  houve  o
aumento ocasionado pelo início da cobrança da bandeira tarifária; menos de um mês
depois,  a  Aneel  inventou  um  aumento  de  mais  de  80% no valor  dessa bandeira
tarifária;  em seguida, realizou uma revisão extraordinária em que as tarifas  foram
elevadas com o aumento dos custos da CDE em quase 1.200%, jogando no bolso do
consumidor  de  energia  despesas  de  programas  sociais,  restos  a  pagar  e
indenizações de ativos das concessionárias que já foram pagos pelo consumidor nos
últimos 50 anos ou que deveriam ser pagos pelo Tesouro Nacional; estamos agora
com  o  processo  de  reajuste  anual  das  tarifas  da  Cemig  aberto,  e  a  empresa já
mandou o pedido de aumento; em Minas Gerais, o consumidor ainda paga o ICMS
mais  caro  do  País,  levando-se  em conta a cobrança por  dentro de 42% para as
residências.”

Resumindo essa questão fundamental, a audiência pública terá a participação da
Comissão de Minas e Energia.  Também foram solicitados estudos do Tribunal  de
Contas  da  União  e  uma  investigação  da  atuação  da  Aneel  nos  processos  que
discutem a metodologia dos reajustes tarifários. Além disso, foi criada outra comissão
especial para debater os efeitos da crise hídrica, mas agora não tenho tempo para
discorrer de maneira detalhada sobre o requerimento. De qualquer forma, reitero que
temos  de  defender  o  interesse  público  acima  de  tudo,  indo  além  das  diferenças
políticas e partidárias, pois a população mais carente, o povo trabalhador não pode
pagar  essa conta.  Reitero  que é  um serviço  essencial  à  população,  ratificado  na
Constituição Federal,  e acho que precisamos, sim, enfrentar essa questão. Mas é
preciso  dizer  que  o  governo  passado  teve  12  anos  para  dar  uma resposta  aos
consumidores, e o que se viu nesse tempo foram muitos  abusos,  com aumentos
sucessivos, vários acima da inflação. Em dois momentos, conseguimos provocar uma
redução significativa, pois fizemos muitos movimentos aqui e temos vários processos
em  tramitação.  Recentemente,  conseguimos  na  justiça  que  o  consumidor
inadimplente não conste na lista de devedores do SPC e da Serasa. Essa foi uma
vitória nossa, conquistada por uma representação junto ao Ministério Público. Mas
quero dizer que vamos continuar acompanhando essas questões, que são de grande
interesse da população.
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Ainda  não  consegui  fazer  o  balanço  da  nossa  legislatura,  mas  quero  ressaltar
algumas leis sancionadas a partir de projetos de nossa autoria na última legislatura: a
Lei nº 20.018, de 2012, pela qual as escolas vão acompanhar o cartão de vacinas das
crianças, para que ele seja mantido em dia, pensando ainda em se evitar a evasão
escolar; a Lei nº 20.623, de 2013, que altera a Política Estadual do Livro, estimulando
a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares; a Lei nº 20.804, de 2013, com
novas obrigações para o Detran,  que dispõe sobre o fim da diária  e do custo do
reboque de carros roubados recuperados e sobre a obrigatoriedade de notificação
aos motoristas da localização dos veículos apreendidos; a Lei nº 20.803, de 2013,
que obriga os bancos e as operadoras de cartão de crédito a emitir documentos em
braile  e  instalar  em  suas  sedes  equipamentos  de  informática  adequados  ao
atendimento de deficientes visuais; e a Lei nº 19.975, de 2011, que dispõe sobre a
renegociação das dívidas de municípios com o Ipsemg, que, a partir dessa lei, poderá
receber R$300.000.000,00 e melhorar o atendimento aos nossos servidores.

Para concluir, também é de nossa autoria a lei  que trata de uma questão muito
séria, para a qual pedimos o apoio de todos os pares nesta Casa: a Lei nº 20.827, de
2013,  que  institui  o  Dia  Estadual  de  Combate  ao  Crack,  a  ser  comemorado
anualmente  no  dia  26  de  junho,  prevendo  ações  a  serem  promovidas  em  locais
públicos, como eventos, debates, palestras de conscientização, enfim, uma série de
atividades para que possamos fortalecer nossa luta em combate ao crack.

Por  ora  é  só,  presidente.  Posteriormente  retornaremos  à  tribuna  para  falar  um
pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Leonídio Bouças.
O deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

ontem houve reunião  da  Comissão de Constituição e Justiça  desta  Casa,  a  qual
tenho  a  honra  de  presidir.  Antes  de  entrar  na  questão,  primeiramente  eu  queria
esclarecer  aos  senhores  deputados  e  às  senhoras  deputadas  que  a  comissão
realizou a sua 3ª Reunião Ordinária e que nós já designamos mais de 500 relatores
para projetos de autoria dos senhores deputados e das senhoras deputadas. E, já a
partir da semana que vem, teremos na comissão votação de pareceres, o que fará
esses projetos serem liberados para as demais comissões.
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Na verdade, deputado João Leite, houve apenas três reuniões. A primeira foi para a
eleição  de  presidente  e  de  vice-presidente.  Na  outra  reunião,  nós  designamos
relatores. E havia também certa mudança em uma ação, numa decisão da Mesa da
Assembleia,  que  mudou  o  processo  sobre  o  desarquivamento  de  projetos
anteriormente  já  considerados  inconstitucionais  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça. Portanto, a comissão está em pleno andamento, com reuniões normais, e
estamos  já  apreciando  vários  projetos  que,  a  partir  da  semana  que  vem,  serão
encaminhados a outras comissões.

O  que  mais  nos  chamou  a  atenção,  na  reunião  de  ontem,  foi  que,  nessa
oportunidade, o deputado Carlos Pimenta apresentou sugestão para discutirmos e
apresentarmos propostas a fim de que o Poder Judiciário tivesse um andamento mais
célere; que nós pudéssemos contribuir com ele. Ali foram abordadas outras questões,
como a importância do nosso Ministério Público e a oportunidade de apresentarmos
sugestões  e  discutirmos  o  funcionamento  como  legítimos  representantes  da
população de Minas Gerais. Enquanto discutíamos tal questão, ontem mesmo, nessa
oportunidade,  chamei  a  atenção para  essas  manifestações  que têm  ocorrido  nas
ruas.

Não resta dúvida nenhuma de que paira no Brasil um sentimento de insatisfação
geral,  a insatisfação que alguns imaginam que seja apenas voltada para a classe
política, para os parlamentos,  ou seja,  para deputados estaduais  e federais,  ou o
Poder  Executivo,  principalmente  quando  estamos  falando  de  presidente  da
República. Mas o que eu noto, e é algo que me deixa inquieto há bastante tempo, é
que estamos vivendo uma insatisfação geral.  Trata-se de uma insatisfação que já
correu  em  alguns  lugares,  como na  Espanha,  antes  de  se  fazer  ali  o  Pacto  de
Moncloa.  Vários  países  não  conseguiram  encontrar  uma  alternativa  viável  e
caminharam para situações muito ruins. Vejam a nossa vizinha Venezuela, o que ela
está  vivendo  com  alguns  prefeitos  de  cidades,  como a  própria  capital,  Caracas,
presos, e isso num país que se diz ser uma democracia.

Então  estamos  vivendo  momentos  preocupantes.  É  o  momento  em  que  o
Parlamento, de forma geral... É claro que, como a questão é nacional, todos temos de
estar chamando a atenção para o Parlamento nacional, a Câmara dos Deputados e o
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Senado Federal, a fim de que sejam discutidas realmente maneiras de se achar um
pacto para que o Brasil caminhe de maneira melhor.

Ontem, em Minas Gerais, uma pessoa me disse: mas eu via, no passado, alguns
deputados, da tribuna, chamando a atenção do governo Aécio Neves, do governo
estadual comandado pelo ex-governador Anastasia; e outros, defendendo o governo
do presidente  Lula,  da  presidente  Dilma.  Agora  estamos vendo  uma inversão no
Plenário da Assembleia,  mas na verdade fica só nisto:  ataque a  um determinado
governo e defesa de outro. A sociedade está clamando por algo mais. A sociedade
mineira e brasileira se encontra inquieta, porque está insatisfeita, mas insatisfeita com
todos os órgãos públicos.

Ouvi o secretário de Meio Ambiente dizer que há mais de 7 mil licenças ambientais
aguardando parecer, ou seja, pessoas querendo empreender, mas não conseguem
porque o poder público não é um facilitador e está atrapalhando o andamento da
Nação. Vejo pequenos empreendedores dizerem que, num dia, ocorre a fiscalização
da Receita Federal; nos outros dias, da Receita Estadual, da Receita Municipal, da
Vigilância Sanitária, do Ministério Público e não sei mais do quê, e que não tem jeito
de ninguém trabalhar e empreender neste país. É necessária a fiscalização? É claro
que sim, mas temos de ter as pessoas e o poder público como orientadores, porque o
Brasil está caminhando para essa insatisfação geral. Quem está ocupando o poder
público  não  está  encontrando,  ajudando  nem  direcionando  as  pessoas  para  as
soluções, mas sim apresentando problemas, problemas e mais problemas.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Deputado Leonídio Bouças, obrigado
pela  oportunidade.  Quero cumprimentá-lo  pelo  trabalho  que  vem desempenhando
como  presidente  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Tenho  a  alegria  de
compartilhar com V. Exa. os trabalhos daquele espaço.

Deputado Leonídio, quero corroborar com as suas falas em relação ao momento
que vivemos. Aqui tem de ser feita uma distinção porque dá a sensação de que a
história do nosso governo, do qual o PMDB foi um importante parceiro - e tem sido -,
teve  início  há  quase três  meses,  no  começo do  segundo mandato  da  presidenta
Dilma. Além disso, de que a história do PT no nosso país se iniciou há quase três
meses. Precisamos lembrar, deputado Leonídio, de fazer uma distinção de resultados
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e  do  que  anseia  a  população  hoje.  Mais  do  que  nunca  a  população,  sim,  quer
medidas mais duras contra a corrupção, quer investigação, apuração e a condenação
de todos aqueles que comprovadamente forem culpados. Acredito que não é só no
escândalo  da  Petrobras,  mas  também  no  “trensalão”  tucano  de  São  Paulo  e  na
morosidade do processo do julgamento do mensalão tucano mineiro. Quer dizer, se
for para partir de um princípio e de uma postura de coerência, a parte da população
que foi às ruas para pedir medidas mais duras, investigação e punição, está correta.
Há uma parte que não, que foi às ruas, oportunamente, para pedir o impeachment da
presidenta Dilma. Sabemos realmente quem são esses e quais os seus interesses.
Até hoje eles ainda não souberam absorver a derrota que tiveram nas urnas no ano
passado.

O PT,  deputado,  com a  colaboração dos  partidos aliados,  em  que o PMDB foi
importante,  é  o  partido  que tirou  o  nosso  país  do  caos.  E  não é  esse,  segundo
querem dizer aqui, que está trazendo o Brasil para o caos.

É o partido que entregou quase 4 milhões de moradias no Minha Casa Minha Vida;
é o partido que tirou mais de 30 milhões de brasileiros da linha da miséria; é o partido
que colocou médicos e mais médicos no interior  do nosso Brasil;  é o partido que
gerou e  bateu  recordes de empregos;  é o  partido  que sempre lutou  ao lado dos
movimentos  sociais.  Temos  problemas  e  queremos  fora  dos  nossos  quadros  os
indivíduos que minoritariamente forem comprovados culpados por atos ilícitos, assim
como acontece em todas as agremiações partidárias.

Obrigado, deputado Leonídio Bouças.
O  deputado  Leonídio  Bouças*  -  Agradeço  o  aparte  que  concedi  ao  deputado

Cristiano Silveira e gostaria de dizer que realmente é isso que o Brasil espera. Nós,
que somos representantes da população, temos de ter uma visão clara. Não tenho
dúvida de que tivemos grandes avanços, tanto em um governo como no outro, mas,
para quem não sabe, tivemos no Brasil uma melhora de 2003 para cá, sim. Houve
melhora geral nas condições de vida da população. Não é à toa que a população tem
estado ao lado desse projeto de governo, embora não concorde com várias coisas
que estão acontecendo. Mas aqui em Minas Gerais a população também mostrou
que estava insatisfeita.  Houve até  um candidato à presidência,  Aécio  Neves,  que
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ganhou disparadamente em São Paulo e em outros estados,  mas aqui em Minas
Gerais não ganhou. Será por quê? Provavelmente porque a população sentiu no ar
que não estava satisfeita com aquele modelo.

Então temos de ser claros e não só ficar apontando culpados. O povo espera que
apontemos soluções. Deputado Bonifácio Mourão,  a quem vou conceder  aparte e
logo depois a Wander Borges, queria dizer que é por isso que estamos dispostos,
sem medo, sem dúvida alguma, de maneira transparente, a discutir com as nossas
instituições e apontar caminhos para que o Brasil realmente encontre dias melhores.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Leonídio Bouças, também
tenho a honra de participar da Comissão de Justiça, tão bem presidida por V. Exa.
Agora, em relação ao conteúdo do discurso de V. Exa., peço vênia para discordar, até
porque a discordância faz parte de uma boa democracia.

Quero  me  basear  na  matéria  divulgada  hoje  na  Rede  Globo  de  Televisão,  da
pesquisa do Datafolha. A presidenta Dilma Rousseff, de acordo com essa pesquisa,
está com apenas 13% de aprovação, ou seja, ela despencou completamente. Aliás, o
número 13 é simbólico, número de um partido determinado. Sessenta e três por cento
da população acha o governo dela ruim ou péssimo e 24% considera regular. Então,
o movimento no último domingo, dia 15, não foi generalizado. Pelo menos 87% da
população - para ser coerente com a pesquisa - foi contra o governo dela. Contra por
quê? Porque a inflação está subindo cada vez mais. Antes da Dilma, 5,7%, e agora,
7,7%. O valor das ações da Petrobras era em torno de R$30,00; hoje R$8,00. O dólar
era em torno de R$1,50; agora são R$3,50. Todos estão vendo que Dilma Rousseff
está desgovernando o País. O povo está completamente inconformado.

Na verdade, foi uma manifestação pacífica. Quando V. Exa. fala que se trata de
inconformismo generalizado, pode até ser uma parte de 13%; mas, para ser coerente
com a pesquisa, 87% foi contra o sistema de governo de Dilma Rousseff no País. Não
temos a menor dúvida, isso está claro. Vamos de acordo com os números. São esses
os números aprovados.

Para terminar, gostaria de dizer que, quando falam 13%, pensamos que o PT tem
um prestígio um pouco acima dessa porcentagem, então, o que está acontecendo?
Os próprios  petistas  estão  contra  Dilma Rousseff  ou  ela  está  caindo mais  que o
partido?
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O deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, mas é preciso esclarecer que, numa
democracia,  a  população  se  mostra  insatisfeita  e  faz  manifestações  de  maneira
correta,  se  as  manifestações  são  pacíficas,  se  não  descambam  para  aquelas
manifestações de junho de 2013, quando vivemos um momento terrível no Brasil.
Quando elas são pacíficas, vêm mostrar ao governo uma insatisfação, para que ele
corrija rumos, tome providências. O que não se pode é, a cada momento difícil, gritar
palavras  de  ordem  que  venham  a  incendiar  o  País.  No  governo  de  Minas,  por
exemplo,  ouvi  do  próprio  governador  Fernando Pimentel  sua grande preocupação
com essa questão. Ele disse que até seria necessário fazer um grande mutirão para
resolver questões envolvendo, por exemplo, os licenciamentos ambientais. Que era
preciso chamar  todos os órgãos envolvidos.  Então,  existe vontade de resolver  os
problemas. Mas não resolveremos os problemas...

Eu gostaria que aqui empunhássemos a bandeira de um pacto: um pacto por Minas
Gerais,  um pacto pelo Brasil,  um pacto para apresentarmos medidas que venham
realmente ao encontro dos anseios da nossa população.

É isso,  presidente.  Usarei  desta tribuna mais  algumas vezes  porque não quero
descansar enquanto não procurarmos mudar o nosso comportamento no tocante a
apresentar realmente novas ideias para Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Wilson Batista.
O  deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Boa  tarde  a  todos.  Gostaria  também  de

agradecer a presença das pessoas que nos acompanham nesta tarde na Assembleia
e  a  todos  os  espectadores  da  TV Assembleia.  Nosso  pronunciamento  hoje  será
dividido  em  duas  etapas.  Uma  etapa  é  que,  neste  momento,  na  Assembleia
Legislativa, estamos caminhando com um raciocínio que às vezes tem atrapalhado
muito nosso trabalho. Essa tentativa de dividir a sociedade em duas classes está se
tornando cansativa na Assembleia. É uma tentativa ilusória, preconceituosa e que,
infelizmente, não contribui em nada para o nosso papel no Parlamento mineiro. Dividir
hoje a sociedade em duas classes -  classe de pessoas ricas, classe de pessoas
pobres  -,  partidos  políticos,  não  proporciona  o  avanço  que  esperamos.  Estamos
vivendo, há 30 anos, numa democracia no Brasil; e estamos assistindo, a cada dia,
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ao corpo político adoecendo. Vejo que, após esses 30 anos de democracia no Brasil,
o  corpo político brasileiro está cada vez mais  doente.  É necessário fazermos um
check-up urgente dessa situação, porque, cada dia mais, a doença se agrava, pois
não temos o diagnóstico preciso e sequer o remédio ideal para ela, que avança.

Todos nós sabemos que a principal preocupação do brasileiro e da sociedade é a
corrupção.  Estamos assistindo a essas manifestações,  que acontecem a cada 10
anos, porque não são frequentes. No entanto, quando elas acontecem, os pacotes
para  reverter  a  situação  não  têm  eficácia  nenhuma,  não  têm  nenhum  poder  de
solução para a atual corrupção no Brasil. Todos nós estamos cientes de que o pacote
anticorrupção que virá será um pacote para inglês ver.

Assistimos a isso em 2005, no auge do mensalão, quando o Lula propôs a reforma
política. Ele se reelegeu, e nada foi feito. Em 2010, houve uma nova eleição e outra
proposta  de  reforma  política,  mas  nada  foi  feito.  Em  2013,  após  aquelas
manifestações,  vieram  pacotes  anticorrupção,  pacotes  de  crescimento,  medidas
impopulares, redução de energia, medidas eleitoreiras. Ele se reelegeu, e nada foi
feito. Agora estamos convivendo novamente com essas manifestações e esperamos
uma medida,  um remédio  que realmente recupere a saúde e o corpo político do
nosso  país.  Todos  nós  sabemos  o  verdadeiro  fator  corruptor  no  Brasil  hoje  e  o
remédio para eliminar essa corrupção. Mas vocês verão que, de tudo que será dito
nos próximos meses, nada terá resultado no combate à corrupção.

Meu caro deputado Dilzon Melo,  V.  Exa.  sabe muito  bem onde está a principal
consequência, a principal causa da nossa corrupção hoje. São os cargos, as pessoas
indicadas  pelo  governo  na Petrobras,  na  Eletrobras,  em  todas  essas  instituições,
porque, quando se indica um diretor para uma empresa desse tipo, você obtém o
apoio político para governar,  dá uma força política às pessoas indicadas para que
busquem recursos dentro da legalidade, recursos até mesmo num caixa legalizado e
no caixa dois para o financiamento de campanhas eleitorais.

Então  hoje  a  principal  ferramenta  para  combater  a  corrupção  é  impedir  que  o
governo indique pessoas para os cargos das principais empresas estatais do Brasil.
Aí,  sim,  estaremos  combatendo  verdadeiramente  a  corrupção,  porque  é  ali  que
começa todo o troca-troca entre partidos e governo. O governo cede um cargo a um
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partido para ter um aliado em seu governo, permitindo que essa corrupção que assola
o Brasil, há dezenas de anos, se perpetue em nosso país.

É essa hoje a grande insatisfação do povo brasileiro. O governo hoje está isolado
no Brasil. É um governo que sequer pode governar, que sequer pode enfrentar as
dificuldades pelas quais os brasileiros estão passando. Ouço discursos nesta Casa
sobre políticos desesperados. Não vejo nenhum político desesperado no Brasil nem
em Minas Gerais. Quem está desesperado hoje é o povo que não tem um serviço de
saúde de qualidade; é o povo que hoje está desesperado nos corredores da morte
nos hospitais;  é  o povo hoje que está desesperado por  causa da inflação.  Estão
desesperadas as famílias que têm dependentes químicos em casa.

Ouço discussões aqui sobre pessoas que escolhem morar nas ruas em péssimas
condições de higiene, sem alimentação, sem um lugar adequado para dormir. Dizem
que  essa escolha  é  consequência  simplesmente da  dependência  química.  Não é
consequência  somente  da  dependência  química.  É  consequência  das  mazelas
sociais  com  as  quais  o  brasileiro  hoje  está  convivendo.  É  consequência  dessas
distorções  que  vemos  pelo  Brasil  afora,  em que as  pessoas,  os  jovens  não têm
oportunidades. Sessenta e sete por cento dos alunos hoje estão abaixo da linha de
aprendizagem mínima. Apenas 12% deles concluem o ensino superior. Esse é o país
que temos hoje. É um corpo político doente. Os problemas sociais deste país a cada
dia se agravam mais. Nenhuma das medidas tomadas deu resultado.

Em  Brasília,  políticos  sobem  à  tribuna,  das  quais  descem  após  discursos
eloquentes,  e  nada  acontece  depois  disso.  Em  Minas  Gerais,  temos  de  debater
propostas. Não devemos condenar governos que estão se iniciando. Não estamos
aqui para torcer para que o futuro de Minas Gerais seja um dos piores. Temos, sim,
de dar possibilidades para que haja um governo decente, transparente, coerente e
que traga resultados para Minas Gerais. O povo mineiro, o povo brasileiro não tem
convivido com o crescimento que todos esperamos.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Doutor Wilson Batista, quero
parabenizá-lo,  assim  como  fazer  uma  referência  ao  deputado  que  o  antecedeu.
Refiro-me ao discurso do deputado Leonídio Bouças. V. Exa. está na mesma linha.
Chegamos à conclusão de que, infelizmente, o Brasil mentiu para o Brasil. Chegamos
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à  conclusão  de que  aqueles  que  governam  devem  ter  humildade  suficiente  para
entender que há equívocos, que há erros. Não adianta ficarem aqui fazendo defesa
prévia de governo A, de governo B, ou dizendo “nosso governo foi assim”, “nosso
governo  é  aquilo”.  Temos  uma  crise  de  valores,  de  identidade.  Precisaremos,
deputado Mourão, reinventar o ser humano. E, ao reinventá-lo, colocar nele princípios
éticos e morais.

Infelizmente, essas coisas acontecem em nosso país. Esse povo que foi para as
ruas  não  está  dividido  entre  pobres  e  ricos.  Vi  lá  muita  gente  que  conheço,  de
diversas classes sociais. O povo brasileiro está indignado, sobretudo com a classe
política  brasileira.  Está  indignado  com  as  entidades,  com  as  autarquias,  com  as
economias mistas, com as fundações. O povo brasileiro está indignado com tudo que
construímos nos últimos anos. Precisamos fazer uma grande reflexão. Temos de ter
juízo para equilibrar. Como V. Exa. tem colocado, quais são os novos caminhos? A
cada momento que um trabalhador vai a um supermercado, seu dinheiro não vale
mais nada, porque foi corroído pela inflação.

O custo de vida está muito alto. As pessoas não vão aguentar o que está aí. Se não
tivermos  juízo,  se  o  Brasil  não  tiver  juízo,  haverá,  com  certeza,  uma  revolta,
infinitamente  maior  que  tudo  que  vimos.  No  domingo  passado,  vimos  uma
manifestação pacífica, ordeira, serena, que nos deu uma lição. O povo brasileiro quis
nos mostrar que não concorda com o que está aí. Muda, Brasil1

Parabéns, deputado Wilson.
O  deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  É  isso  que  esperamos,  Wander  Borges.

Parece um absurdo tudo isso que vivemos no Brasil, mas nada é chocante, porque a
população  brasileira,  infelizmente,  acostuma-se  com  tudo.  Não  podemos  nos
acostumar,  deputado  Alencar  da  Silveira,  com  esses  desmandos,  com  esses
desgovernos que existem por aí. Precisamos, sim, trazer para esta Casa propostas e
debates, que venham ao encontro dos anseios da população.

Fizemos aqui,  no  mandato passado,  uma lei  de  nossa iniciativa,  que  hoje  está
servindo a milhares de mineiros, que é a lei de prevenção ao câncer no Estado de
Minas Gerais, e o enfrentamento ao câncer está sendo feito através das unidades
móveis. Hoje o Estado conta com 12 carretas adaptadas com os principais exames
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ligados ao diagnóstico  do  câncer,  que são realizados  em todos os  municípios  de
Minas Gerais. Eu, como médico, faço meu ambulatório todas as segundas-feiras e
sempre vejo a carreta em determinado município, próximo ao Hospital do Câncer de
Muriaé. Na segunda-feira, os pacientes chegam em nosso consultório com exames,
já realizados nessas unidades móveis, que diagnosticam doenças no estágio inicial, o
que possibilita a eles uma cura completa. Pacientes me relatam: ”Wilson, só fiz esse
exame porque  minha  vizinha  passou  lá  em  casa  e  me chamou para  ir  até  uma
unidade móvel realizar exames. Encontrei uma doença no estágio inicial e posso ser
curada sem os tratamentos agressivos do câncer”. Essas unidades móveis são fruto
de  uma  lei  nossa,  construída  nesta  Casa  com  vocês.  Hoje  elas  estão  ajudando
milhares  de  pessoas  em  Minas  Gerais.  Temos,  sim,  possibilidade  de  fazer  um
trabalho muito gratificante para aquelas pessoas que confiaram em nosso histórico de
luta  e  que  hoje  podem  contar  com  nosso  poder  de  representação  nesta  Casa.
Podemos ajudar,  sim, as pessoas a enfrentar seus desafios, trazendo a elas dias
melhores, com mais liberdade, com mais felicidade e com mais igualdade. É isso que
o povo espera.

Não podemos perpetuar nesta Casa discussões que não trazem nenhum resultado
importante para o povo, como condenar o governo, condenar as pessoas e discutir
projetos individuais de políticos. Temos, sim, de trazer para esta Casa uma discussão
ampla, principalmente focada nessas dificuldades sociais.

* - 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.

O presidente - A presidência vai ler decisão da Mesa (- Lê):
DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 74, c/c o art.
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79, I,  do Regimento Interno, considerando a necessidade de dar continuidade aos
trabalhos  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  extinta  ao  término  da  17ª
Legislatura; considerando a necessidade de promover o uso racional e sustentável
dos recursos hídricos, inclusive para assegurar a sua disponibilidade para a atual e
para as futuras gerações; considerando a atual escassez de água e o baixo volume
de  recursos  hídricos  nos  reservatórios  destinados  ao  abastecimento  público  e  à
geração de energia elétrica; e considerando a importância de divulgar as iniciativas
desta Casa destinadas à formação de conhecimento e à resolução de problemas e
conflitos relacionados ao uso e à proteção dos recursos hídricos;

DECIDE:
Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária das Águas com a finalidade de:
I - realizar estudos e debates sobre a situação dos recursos hídricos do Estado;
II - propor políticas públicas que promovam o uso racional e sustentável, a proteção

e a conservação dos recursos hídricos do Estado;
III - propor a atualização dos instrumentos legais sobre a matéria;
IV - propor ações e medidas para a resolução de conflitos relacionados ao uso e à

proteção dos recursos hídricos.
Art. 2º - A Comissão Extraordinária das Águas, com vigência no primeiro biênio da

atual legislatura, tem a seguinte composição:

Membros Efetivos Membros Suplentes

deputado Iran Barbosa deputado João Alberto

deputado Arnaldo Silva deputada Celise Laviola

deputado Doutor Jean Freire deputado Elismar Prado

deputado Leandro Genaro deputado Douglas Melo

deputado João Vítor Xavier deputado Gustavo Corrêa

Parágrafo único - Ficam designados os deputados Iran Barbosa e Leandro Genaro
como  presidente  e  vice-presidente  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,
respectivamente.

Art. 3º - A Comissão Extraordinária das Águas, observados os arts. 128 e seguintes
do Regimento Interno, deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes
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com as quais tiver interseção temática audiências públicas, debates públicos, visitas
técnicas e reuniões com convidados.

Art. 4º - A Comissão Extraordinária das Águas apresentará à Mesa da Assembleia
relatório de suas atividades.

Art. 5º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de março de 2015.
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses

Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista.
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 2.381/2011, de autoria popular,
que dispõe sobre a implantação e os valores, no Estado, do piso salarial de que trata
o art. 7º, V, da Constituição da República, 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 536/2015 e determina sua anexação ao Projeto de Lei
nº 533/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Marília Campos, por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 18 de março de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  255 a 260/2015, da
Comissão  de  Segurança  Pública,  261/2015,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,
289/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  290/2015,  da  Comissão  de
Administração Pública,  295/2015,  da Comissão de Minas e Energia, 301/2015, da
Comissão de Administração Pública, 302/2015,  da Comissão de Turismo, e 303 e
304/2015, da Comissão de Saúde. 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 Assuntos Municipais -  aprovação, na 3ª Reunião
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Ordinária,  em 17/3/2015,  dos Requerimentos nºs  205/2015,  do deputado Anselmo
José Domingos, e 226 e 228 a 230/2015, do deputado Tony Carlos; e pela maioria
dos  membros  do  bloco  composto  pelas  Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  pelas
representações  partidárias  do  PCdoB,  do  PTdoB,  do  PR,  do  PRB  e  do  Pros  -
informando  que  o  referido  bloco  passa  a  se  denominar  “Minas  Melhor”  (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno,  o Requerimento Ordinário nº 741/2015, do deputado
Doutor Wilson Batista, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
17/2015  (Arquive-se  o  projeto.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do
Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 696, 697, 698, 699, 700, 701 e
705/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos
Projetos de Lei nºs 1.142, 1.401, 1.403, 1.427 e 1.459/2011, 4.095/2013 e 688/2011,
respectivamente, os Requerimentos Ordinários nºs 702, 703 e 704/2015, do deputado
Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs
4.612/2013 e 5.205 e 5.154/2014, respectivamente, os Requerimentos Ordinários nºs
706,  707  e  708/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.011, 505 e 1.808/2011, respectivamente,
os  Requerimentos  Ordinários  nºs  709,  710,  711,  712,  713,  714  e  715/2015,  do
deputado Fred Costa, em que solicita  o desarquivamento dos Projetos de Lei  nºs
4.978,  5.171  e  5.170/2014,  339/2011,  5.169/2014,  588  e  1.965/2011,
respectivamente, e os Requerimentos Ordinários nºs 717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 e
739/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita o desarquivamento dos
Projetos  de Lei  nºs  2.938/2012,  2.678,  2.613, 2.476,  2.631 e 2.285/2011,  3.457 e
3.136/2012,  1.068,  1.451,  1.547,  1.586,  1.680,  1.763,  1.982,  2.224  e  2.271/2011,
3.100, 3.149 e 3.604/2012, 3.993, 4.483 e 4.549/2013, respectivamente.

Questão de Ordem
O deputado Cristiano Silveira - Peço encerramento da reunião por falta de quórum.

Sr. Presidente, como magistrado da Casa orientado pelo Regimento, V. Exa. pode
tomar a decisão.
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O presidente -  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à chamada dos
deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 15 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 19, 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 ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. ROBERTO DO NASCIMENTO
RODRIGUES PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO,

EM 3/3/2015
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Isauro  Calais,  Anselmo  José  Domingos,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Alberto
(substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT, do PMDB,
do PC do B, do PT do B, do PR, do PRB e do PROS), membros da supracitada
comissão. Estão presentes,  também, os  deputados Sargento Rodrigues e Wander
Borges. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 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 da candidatura
dos deputados Leonídio Bouças para o cargo de presidente e Isauro Calais para o
cargo de vice-presidente da comissão. Submetidas as candidaturas, cada uma por
sua vez, à votação pelo processo nominal, ambos são eleitos por unanimidade. Ato
contínuo,  o  presidente  ad hoc faz proclamação dos  eleitos  e  declara empossado
como presidente o deputado Leonídio Bouças, a quem passa a direção dos trabalhos.
O presidente agradece a confiança nele depositada, declara empossado como vice-
presidente o deputado Isauro Calais, e designa como relator da matéria o deputado
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Anselmo José Domingos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária
do  dia  11/3/2015,  às  11  horas,  para  a  arguição  pública  do  indicado  e  para  a
apreciação  da  Indicação  nº  3/2015,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Isauro Calais, presidente - Anselmo José Domingos - Dalmo Ribeiro Silva - Durval

Ângelo.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge,
Missionário Márcio Santiago, Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Léo Portela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 86/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o programa Expansão das Vagas de Tratamento para
Usuários e Dependentes de Substâncias Psicoativas, que tem por objetivo ampliar a
rede de atendimento aos toxicômanos;

nº 87/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o expressivo aumento do abuso de drogas por
crianças e adolescentes no Estado;

nº 88/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública,o consumo de drogas por jovens de 12 e 17 anos e a
dependência causada, bem como as políticas de combate às drogas no Estado;

nº  300/2015,  do  deputado  Missionário  Márcio  Santiago,  em  que  solicita  seja
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realizada reunião no Município de Juiz de Fora para debater, em audiência pública, a
construção de Rede Regional e Ampliação para acolhimento ao usuário de drogas,
bem como os repasses para as comunidades terapêuticas de Juiz de Fora e região;

nº 301/2015, do deputado Leandro Genaro, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a relevância dos trabalhos para recuperação de
dependentes  químicos  realizados  pelas  igrejas  evangélicas  e  entidades  a  elas
ligadas.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
Antônio Jorge, presidente - Leandro Genaro - Léo Portela.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os
deputados  João  Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho  e  Cabo  Júlio,  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João
Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Agostinho Patrus Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento da
seguinte correspondência:  e-mails recebidos pelo Fale com a Assembleia das Sras.
Luciana  Pessoa  de  Sousa  Gomes,  em  7/1/2014,  reivindicando  aumento  no
vencimento  de  agente  governamental;  da  Sra.  Vânia  da  Cunha,  em  9/1/2014,
solicitando  a  possibilidade  de  apresentação  de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.707/2014, que extingue a Ouvidoria-Geral do Estado e cria a Secretaria de Direitos
Humanos  e  Cidadania  para  que  seja  incluída  a  transposição  da  proposta  do
orçamento  2015  dos  recursos  previstos  para  ouvidoria;  do  Sr.  Rodinelli,  em
14/1/2014, posicionando-se contrário ao Projeto de lei nº 5.707/2014, que extingue a
Ouvidoria-Geral  do  Estado e  pedindo aos  deputados  da  oposição que rejeitem  o
projeto.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
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discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 137/2015. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
da comissão. A presidência informa que os requerimentos dessa fase serão recebidos
em uma reunião e apreciados em reunião posterior. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
João Magalhães,  presidente -  Gustavo Corrêa -  Fábio Cherem - Luiz Humberto

Carneiro - Sargento Rodrigues - Agostinho Patrus Filho.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge,
Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,  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 discutir e votar proposições da comissão. A presidência justifica a brevidade
da reunião por estarem os membros sendo solicitados em Plenário para a votação,
em turno único, do Projeto de Lei nº 5.706/2015. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
Antônio  Jorge,  presidente  -  Ione  Pinheiro  -  Missionário  Márcio  Santiago  -  Léo

Portela.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Arnaldo  Silva  e  Bonifácio  Mourão,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
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presentes,  também,  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Tito  Torres.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, para posterior
apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 423/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência e de
Direitos Humanos para debater, em audiência pública, a possível criação da Frente
Metropolitana de Acessibilidade da Pessoa com Deficiência, bem como a criação do
fundo financeiro, dos conselhos e das coordenadorias;

nº 426/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência e de
Saúde para debater, em audiência pública, as causas do aumento da "judicialização
da saúde" no Estado e nos municípios mineiros;

nº 428/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
audiência pública, com a participação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência da Câmara dos Deputados, as políticas públicas para pessoas com
deficiência;

nº  430/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre a implementação do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
Minas Inclui, por meio de envio de relatório das ações executadas em 2013 e 2014;

nº 432/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
audiência  pública,  assuntos  atinentes  às  políticas  públicas  para  as  pessoas  com
deficiência, com a participação do ex-deputado Walter Tosta;
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nº  434/2015,  do  deputado Bonifácio Mourão,  em que solicita  seja encaminhado
pedido de providências  ao  Senado Federal  solicitando agilidade na tramitação do
Projeto de Lei Federal nº 7.699/2006, que dispõe sobre a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência;

nº 436/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
audiência pública, a situação das Apaes no Estado, com a participação do deputado
federal Eduardo Barbosa;

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Tito Torres.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gil Pereira, Bosco,

Glaycon  Franco  e  Dilzon  Melo  (substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por
indicação da Liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Estão presentes
também os deputados Wander Borges e Inácio Franco. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado  Gil  Pereira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas
datas mencionadas entre parênteses: ofício da Sra. Lilian Laubenbacher Sampaio,
chefe  do  Departamento  de  Estudos  de  Expansão  Energética  da  Eletrobrás
(30/12/2014); e do Sr. Carlinho Dourado Souza, presidente da Câmara Municipal de
Araçuaí (  14/11/2014).  Comunica também o recebimento de mensagem pelo  Fale
com a Assembleia, em 14/7/14, da Sra. Cristiane Mara de Andrade solicitando apoio
desta comissão para regularizar o abastecimento de água no Município de Pará de



1716
____________________________________________________________________________

Minas; e dos Srs. Rodrigo, denunciando irregularidades nos serviços prestados pela
Cemig  (17/12/14);  e  Júlio  César  Maciel  (2)  pedindo  a  revisão  da  concessão  de
outorga  de água  aos  minerodutos  instalados  em  Minas  Gerais  e  discordando  do
racionamento e cobrança de eventual multa para a população caso o consumo de
água ultrapasse a média estabelecida (28 e 30/1/2015). 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  461/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o novo marco regulatório do setor mineral, anunciado
pelo governo federal;

nº  462/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a realidade hídrica no Estado de Minas Gerais;

nº 463/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada audiência pública
para debater a construção do gasoduto a partir do Município de Betim, às margens da
BR-262,  até  a  região  do  Triângulo  Mineiro,  o  que  viabilizará  a  construção  e  o
funcionamento da fábrica de amônia no Município de Uberaba;

nº  464/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o aumento de 28,7% do valor da conta de luz, bem
como as ações implementadas pelo governo do Estado para a diminuição do valor da
alíquota do ICMS na conta;

nº 465/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada visita ao
canteiro de obras da Barragem de Jequitaí para verificação in loco do atual estágio de
suas obras, bem como para conhecer os problemas que ameaçam a paralisação das
obras;

nº 467/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o processo e as etapas de construção da Barragem de Jequitaí
que enfrenta sérios problemas levando à quase paralisação da obra;

nº 468/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  construção  do  mineroduto  da  região  Norte  de  Minas  que
transportará o minério de ferro de Grão-Mogol ao porto de Ilhéus;
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nº  469/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Companhia  de  Gás  de Minas  Gerais  -  Gasmig  -  com o  objetivo  de  conhecer  os
projetos de gás natural em Minas Gerais;

nº  471/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
Ministério de Minas e Energia com o objetivo de discutir a desoneração de painéis
solares para consumidores residenciais, comerciais e industriais;

nº 472/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada visita à Cemig
com o objetivo de discutir a situação energética de Minas Gerais;

nº  474/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de discutir  a
situação energética  e  minerária de Minas Gerais,  com a presença do Instituto  de
Desenvolvimento Integrado;

nº  475/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Codemig com o objetivo de discutir a busca de oportunidades que viabilizem novos
empreendimentos em Minas Gerais;

nº  476/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
Consórcio  Cimvales,  no  Município  de  Bonito  de  Minas,  para  conhecer  seus
programas conforme divulgado em reportagem do jornal digital  Brasil 247, do dia 24
de fevereiro de 2015;

nº 478/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  com  convidados,  acerca  do  Marco Regulatório  da  Mineração  e  da  atual
conjuntura da mineração nacional e internacional;

nº 479/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, a extração de gás natural na Bacia do Rio São Francisco;

nº 480/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, acerca do projeto Vale do Rio Pardo, desenvolvido pela Sul
Americana de Metais;

nº  483/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig - pedido de providência para realizar
estudo  de  viabilidade  de  construção  de  um  ramal  de  gasoduto  passando  pelos
Municípios de Itaúna e Sete Lagoas com destino ao Município de Montes Claros, no
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contexto do projeto do gasoduto da Gasmig, com traçado original compreendendo a
rota de Queluzito a Uberaba, que se estende, em sua rota original, até Uberlândia,
segundo proposta da Fiemg;

nº 484/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada visita à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais para
conhecer os planos da entidade em relação ao Marco Regulatório da Mineração;

nº 485/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada visita à Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal para alinhar
as propostas de trabalho em relação à mineração e energias renováveis;

nº 486/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada audiência pública
para  debater  os  projetos  relativos  às  unidades  de  fertilizantes  existentes  nos
Municípios  de  Araxá  e  Tapira,  bem  como  às  futuras  plantas  de  produção  de
fertilizantes a serem construídas nos Municípios de Serra do Salitre e Patrocínio;

nº 487/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada visita à Vale do Rio Doce para conhecer os projetos da empresa para
o Estado;

nº 488/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja  realizada audiência  pública  para  debater  os  impactos  sociais,  econômicos  e
ambientais dos minerodutos no Estado;

nº 489/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja  realizada  reunião  para  debater,  com  convidados,  os  impactos  sociais,
econômicos e ambientais dos minerodutos no Estado;

nº 490/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater a produção de biogás no Estado;

nº 491/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja  realizada  reunião  para  debater,  com  convidados,  a  produção  de  biogás  no
Estado;

nº 492/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater o custo da energia elétrica;

nº 493/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada reunião para debater,com convidados, o custo da energia elétrica;
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nº 494/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater a diversificação da matriz energética do
Estado;

nº 495/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja  realizada  reunião  para  debater,  com  convidados,  a  diversificação  da  matriz
energética do Estado;

nº 496/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater a energia solar, eólica e biomassa;

nº 497/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja  realizada  reunião  para  debater,  com  convidados,  a  energia  solar,  eólica  e
biomassa;

nº 498/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater a transferência dos ativos de iluminação
pública aos municípios;

nº 499/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, com convidados, a transferência dos ativos de
iluminação pública aos municípios;

nº 500/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater a outorga do uso de recursos hídricos e
a estrutura do Instituto Mineiro de Gestão das Águas para o cumprimento da sua
missão institucional;

nº 501/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, com convidados, a outorga do uso de recursos
hídricos e a estrutura do Instituto Mineiro de Gestão das Águas para o cumprimento
da sua missão institucional;

nº 502/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater o licenciamento de pequenas centrais
hidrelétricas e avaliação ambiental estratégica;

nº 503/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco e Glaycon Franco, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, com convidados, o licenciamento de pequenas
centrais hidrelétricas e avaliação ambiental estratégica.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Gil Pereira, presidente - Tony Carlos - Carlos Pimenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às  14h34min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Isauro Calais e Tito Torres, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Isauro  Calais,
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 de correspondência publicada no Diário
do  Legislativo em  5/3/2015:  ofício  Do  Sr.  Luiz  Eduardo  Lemos  da  Conceição,
coordenador-geral  de  Recursos  Humanos  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,
prestando informações  relativas  ao  Requerimento  nº  9.350/2015,  desta comissão.
Registra-se a presença da deputada Geisa Teixeira. 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  504/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  regularização  do  profissional  de
ciências do Estado;

nº  505/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o trabalho em condições degradantes ou
análogas às de escravo.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015
Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro e os deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Wander Borges,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições da comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
194 e 195/2015.

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 378/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Cultura para debater, em audiência pública, os critérios e as
formas utilizadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais para decretar o tombamento de mais de 200 imóveis no Município de Oliveira;

nº 379/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ofício ao
presidente da Casa solicitando que o portal Domínio Público possa ser divulgado nos
diversos veículos de comunicação da Assembleia, de modo a ampliar  o acesso a
maior biblioteca virtual do Brasil;

nº 380/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Educação pedido de informação sobre o cronograma das
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obras  de  restauração  e  reforma  da  Escola  Estadual  Paula  Rocha,  localizada  no
Município de Sabará;

nº  381/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  preservação  e  manutenção  do
patrimônio histórico e cultural das cidades históricas.

Nesse  momento,  o  deputado  Bosco  passa  a  presidência  à  deputada  Cristina
Corrêa. A deputada Cristina Corrêa indaga aos membros da comissão se estão de
acordo  com  o  recebimento  e  a  votação  imediata  dos  requerimentos,  a  seguir
mencionados. Submetidos a votação são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 525/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges e das deputadas
Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja realizada reunião para ouvir os
membros do Conselho Estadual de Cultura sobre as ações, os planejamentos e o
estabelecimento de parcerias;

nº 526/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges e das deputadas
Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja realizada visita ao ministro da
Cultura, com a finalidade de conhecer o planejamento e os projetos relacionados com
o Estado de Minas Gerais.

Em seguida a Deputada Cristina Corrêa, retorna a presidência ao deputado Bosco.
Logo após, são recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

nº  529/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  reunião  para  debater  a
extinção do balé jovem da Fundação Clóvis Salgado;

nº 536/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada visita ao
Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural
e Turístico de Minas Gerais, com a finalidade de discutir as ações de proteção ao
patrimônio do Estado.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Cristina Corrêa, presidente - Ione Pinheiro - Wander Borges - Thiago Cota.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 11/3/2015
Às 17 horas,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Douglas Melo, Cristiano Silveira e Bosco (substituindo o deputado Ivair Nogueira, 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.  Está  presente  também  o  deputado  Wander  Borges.
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  comunica  o
recebimento da seguinte correspondência: e-mail da Sra. Macaé Maria Evaristo dos
Santos, secretária de estado de educação, encaminhando o convite para a palestra
Os  Planos  Estaduais  e  Municipais  de  Educação  em  Consonância  com  o  Plano
Nacional de Educação;  ofícios da Sra. Cristiane Neves Procópio Malard, defensora
pública geral, parabenizando o presidente desta comissão pela posse e desejando
sucesso no exercício do cargo; e do Sr.  Josimar Ribeiro de Avelar,  presidente da
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo, em que encaminha cópia do pedido
formulado pelo  movimento  dos  atingidos  pela  Lei  Complementar  nº  100  recebido
nessa câmara municipal; e da seguinte correspondência publicada em 25/2/2015: do
deputado Agostinho Patrus Filho, líder do Bloco Compromisso com Minas Gerais, 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; e do deputado Rogério
Correia,  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 que
indica o deputado Ivair Nogueira para membro efetivo da Comissão da Educação. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:



1724
____________________________________________________________________________

nº 450/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita desta
comissão à Secretaria de Estado de Educação para assistir  à palestra Os Planos
Estaduais  e  Municipais  de  Educação  em  Consonância  com  o  Plano  Nacional  de
Educação,  com  a  finalidade  de  acompanhar  e  discutir  a  elaboração  dos  planos
estadual e municipais de educação;

nº 532/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada audiência pública
para debater, no Município de Araxá, a implantação de uma superintendência regional
de ensino nesse município;

nº 534/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  restauração  da  Escola  Estadual  Paula  Rocha,  situada  no
Município de Sabará.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária a realizar-se
no dia 12/3, às 9 horas, na Secretaria de Estado de Educação, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Paulo Lamac, presidente - Douglas Melo - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2015
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto  Andrade,  Douglas  Melo  e  Noraldino  Júnior,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Elismar  Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Noraldino Júnior,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  do  Sr.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  coordenador-geral  do
Procon  Assembleia,  encaminhando  relatório  anual  das  atividades  do  Procon
Assembleia  no  exercício  de  2014.  Comunica  também  o  recebimento  de
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correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: 2 ofícios do Sr. Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz, Diretor de
Relações Institucionais Regional Minas Gerais da Telefonia Vivo (27/2/2015); e do Sr.
Fernando Ferreira Abreu, Promotor de Justiça (31/1/2015). 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 227/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 541/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão para debater, em audiência pública, sobre as condições de atendimento ao
usuário do Move em Belo Horizonte;

nº 542/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  sobre  a  gestão  do  Serviço  de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - municipal da macrorregião e Centro;

nº 543/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão para discutir, em audiência pública, sobre a abordagem e o atendimento
dispensado  às  pessoas  com  doenças  raras,  genéticas  e  contagiosas  pelas
companhias aéreas;

nº 544/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão para discutir,  em audiência  pública,  sobre  o  atendimento  ao  usuário  de
transporte aéreo em Minas Gerais;

nº 545/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão para discutir, em audiência pública, sobre o aumento no valor de pedágio
na MG-050, entre as cidades de Mateus Leme e Itaúna;

nº 546/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  sobre  o  Projeto  Rodoanel  Sul,
compreendendo o contorno rodoviário sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
na Rodovia BR-040;

nº 547/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião desta



1726
____________________________________________________________________________

comissão para discutir, em audiência pública, sobre a situação dos idosos frente aos
planos de saúde do Estado de Minas Gerais;

nº 548/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  sobre  o  atendimento  das
empresas de telefonia no Estado de Minas Gerais;

nº  549/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater  e  solicitar,  em  audiência  pública,  as
providências cabíveis quanto às mudanças adotadas pelas operadoras de telefonia
móvel para o bloqueio do acesso à internet pelos clientes de planos pós-pagos que
atingem a franquia mensal contratada;

nº  550/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater  e  solicitar,  em  audiência  pública,  as
providências devidas quanto a má prestação de serviços pelas empresas prestadoras
do serviço de televisão por assinatura, bem como a aplicação da Lei nº 20.334, de
2012;

nº  551/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  sobre  o  impacto  do
aumento  tarifário  das  contas  de  energia  elétrica  e  a  aplicação  dos  sistemas  de
bandeiras tarifárias nas contas dos consumidores mineiros;

nº 552/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  sobre  a  violação  dos  direitos  do
consumidor por parte da Construtora Tenda S.A, referente ao Residencial Santa Luzia
Life, em construção na cidade de Santa Luzia;

nº 553/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para discutir, em
audiência pública, sobre os custos  e os  preços de ingressos cobrados para cada
evento e jogos no Estádio Governador Magalhães Pinto, bem como os valores pagos
pela Minas Arena ao Estado;

nº 554/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Saúde e de Segurança Pública, para debaterem, em
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audiência pública, sobre a realização de eventos com bebidas liberadas (open bar) ou
similares no Estado de Minas Gerais;

nº  555/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja realizada reunião
desta comissão no município de Sete lagoas para que a autarquia Serviço Autônomo
de Água e Esgoto - SAAE - preste esclarecimentos, em audiência pública, sobre a
cobrança de tarifa pela utilização do serviço de água e esgoto;

nº 556/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para discutir, em audiência pública, sobre a atuação das operadoras
de telefonia no Município de Juiz de Fora;

nº 557/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para verificar, em audiência pública, a existência de irregularidades
na construção do Residencial Porto Seguro, no município de Juiz de Fora;

nº 559/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para colher informações, em audiência pública, sobre a redução de
ICMS que incide na tarifa de energia elétrica no Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Elismar Prado, presidente - Roberto Andrade - Douglas Melo - Noraldino Júnior -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 12/3/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis e
Geisa Teixeira e os deputados Fred Costa e Wander Borges, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara
aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita  que os membros da comissão
presentes  a  subscrevam.  A presidência  informa que a  reunião  se  destina  a  para
debater a violência contra a mulher no Estado e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
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discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 564/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita
seja realizada audiência pública para debater  assuntos relativos à restauração da
Escola  Estadual  Paula  Rocha,  de  Sabará.  Neste  momento,  retira-se  o  deputado
Wander Borges.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para
ouvir  as  Sras.  Claudia  Monteiro  Rocha,  coordenadora  municipal  dos  Direitos  da
Mulher  -  Comdim -  da Prefeitura  Municipal  de Belo  Horizonte;  Priscila  Nassif  Del
Lama, defensora pública, representando a coordenadora do Núcleo de Defesa dos
Direitos da Mulher em Situação de Violência - Nudem; Tania Darc dos Santos, chefe
do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais; Elizabeth de Freitas Assis Rocha, delegada da Polícia Civil
do  Estado  de  Minas  Gerais;  Andréa  Carla  Ferreira,  representante  da  Executiva
Estadual da Central Sindical e Popular - CSP -  Conlutas, representando o diretor;
Daniele Aparecida Costa Caldas, gerente do Benvinda Centro de Apoio à Mulher da
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Christina  Diniz,  secretária  executiva  do
Conselho  Estadual  da  Mulher;  Firmínia  Maria  Oliveira  Rodrigues,  coordenadora
estadual do Movimento Mulheres em Luta de Minas Gerais; e Maria da Consolação
Rocha, diretora do Sind-Rede/BH, que são convidadas a tomar assento à mesa. O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Neste momento, retiram-se as deputadas Rosângela Reis e
Geisa Teixeira. 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, 17 de março de 2015.
Wander Borges, presidente - Ricardo Faria - Paulo Lamac.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/3/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
João Leite (substituindo o deputado Carlos Pimenta, por indicação da liderança do
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Bloco Verdade e Coerência)  e Vanderlei  Miranda (substituindo o deputado Doutor
Jean Freire, por indicação da liderança do bloco formado pelo PT, pelo PMDB e por
outras  representações  partidárias),  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Antônio  Jorge.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120,  III,  do  Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,
considerando-a aprovada, a qual é subscrita pelos membros da comissão presentes.
A presidência informa que a reunião se destina a debater as demandas e dificuldades
dos  Hospitais  Luxemburgo  e  da  Baleia,  ouvir  a  apresentação  do  projeto  de
reestruturação  da  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte  e  a  explanação  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  sobre  a  gestão  da  saúde  na  capital.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Carolina
Piva, analista de relações institucionais do Hospital da Baleia; e o Srs. Edson Moreira,
deputado federal;  Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário municipal de Saúde;
Jorge Rodrigues Delbons,  assessor  da  Diretoria  Executiva  do  Hospital  da  Baleia,
representando  a  diretora-presidente;  Gláucio  de  Oliveira  Nangino,  assessor  da
Superintendência de Assistência à Saúde do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte,
representando  o  superintendente-geral;  Carlos  Renato  de  Melo  Couto,  secretário
executivo da provedoria, e Francisco Coelho, assessor de planejamento, ambos do
Grupo  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte;  Carlos  Eduardo  Ferreira,  diretor-geral
hospitalar  do  Instituto  Mário  Penna,  representando  o  presidente;  Lincoln  Lopes
Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e Mário Carvalho, diretor
técnico do Hospital Luxemburgo,  que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente, como 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  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, 18 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente - Doutor Jean Freire - Douglas Melo - Carlos Pimenta.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 18/3/2015
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê e Thiago Cota, membros da supracitada
comissão. Está presente, também, o deputado Neilando Pimenta. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, 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
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
do  Sr.  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde,  publicado  no  Diário  do
Legislativo, em 12/3/2015.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  605/2015,  do  deputado  Iran  Barbosa,  em  que  solicita  seja  convocado  o
secretário  de Estado de Planejamento e Gestão e seja convidado o secretário de
Estado  de  Fazenda,  para  participarem  de  reunião  da  Comissão  de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária  para  debater,  em  audiência  pública,  as  diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual do Estado previsto para o exercício de 2015.

nº  608/2015,  dos  deputados  Felipe  Attiê  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja
convocado  o  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  para  prestar
esclarecimentos  à  Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária  sobre  as
modificações propostas pelo governo do Estado ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que
estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais
e  do  orçamento  de  investimento  das  empresas  controlados  pelo  Estado  para  o
exercício  de  2015.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Tito Torres - Arnaldo Silva - Vanderlei Miranda - Felipe

Attiê.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/3/2015

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire e Douglas Melo (substituindo o deputado Glaycon
Franco, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão.
Está presente, também, o deputado Antônio Jorge. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, a qual é considerada 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: cartão do
Sr.  Lincoln  Lopes  Ferreira,  presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais,
agradecendo  a  visita  da  comissão  e  colocando-se  à  disposição  nas  ações  que
concorram para valorizar e fortalecer a classe médica.  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 249/2015. 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  512/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a atenção aos pacientes com doenças raras;

nº 513/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Contagem para debater, em audiência pública, a assistência hospitalar
naquela localidade;

nº 514/2015,  do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as metodologias de abordagem, acolhimento e
encaminhamento de usuários portadores de sofrimento mental em quadros agudos;

nº 515/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Divinópolis  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  do
Hospital São João de Deus, que passa por sérias dificuldades;

nº 516/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
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no Município de Governador Valadares para debater, em audiência pública, a situação
da saúde na região do Vale do Rio Doce;

nº 517/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, para debater, em
audiência pública, as causas do aumento da judicialização da saúde no Estado e nos
municípios mineiros;

nº 518/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado e às Secretarias de Estado de Fazenda e de Saúde pedido de
informações sobre o cancelamento de convênios, bem como sobre os convênios já
empenhados e não executados entre os municípios e o governo estadual.;

nº 558/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para conhecer e debater, em audiência pública, a extensão dos problemas de saúde
dos servidores das áreas de saúde e educação em Minas Gerais,  em especial  o
volume  de  afastamentos,  as  doenças  recorrentes  e  o  impacto  financeiro  dos
afastamentos  para  tratar  da  saúde,  convidando  especialmente  os  secretários  de
Estado  de  Saúde  e  de  Educação  e  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão;

nº 629/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações solicitando esclarecimentos
sobre resposta enviada ao Requerimento nº 9.303/2014, de autoria da Comissão de
Saúde, em especial quais programas credenciados pelo Ministério da Saúde tiveram
os  pagamentos  regularizados  e  quando  foram  feitos  os  pagamentos  e  qual  o
cronograma de pagamento dos incentivos em atraso repassados pelo Estado aos
municípios  através  da  Fonte  10  para  financiamento  dos  programas  das  redes
assistenciais de saúde;

nº 630/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  o  andamento  das  obras  de  construção  dos
hospitais  regionais  em todo o  Estado,  os  atrasos ocorridos  e  sua motivação e  a
previsão do término das obras;

nº 631/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta e
Antônio  Jorge,  em  que solicitam  seja  realizada visita  da  Comissão  de Saúde  ao
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Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais - Sindsaúde-MG - para
conhecer as demandas da instituição no que tange às condições de trabalho dos
funcionários do Estado;

nº 633/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
da Comissão de Saúde ao Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -
HPM - com o objetivo de verificar in loco a veracidade de denúncia apresentada sobre
a má qualidade da prestação de serviços de saúde, a existência de leitos sem a
devida utilização, bem como a falta de material e recursos humanos para o adequado
atendimento dos pacientes.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 632/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  a  prevenção  e  o  tratamento  das  doenças
crônicas e degenerativas no Estado;

nº 635/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública,  as  ações da Secretaria  de Estado de Saúde
destinadas à prevenção e combate a doenças endêmicas, tais  como a dengue,  a
leishmaniose e a febre chikungunya;

nº 637/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o financiamento, por parte do Estado e da União,
dos hospitais privados conveniados ao SUS, em especial os filantrópicos, bem como
a concessão de empréstimos a essas entidades pelas instituições bancárias como
Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  Banco  de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e Caixa Econômica Federal;

nº 638/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  o  funcionamento  das  Redes  de  Urgência  e
Emergência em todo Estado;

nº 639/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, o apoio do Estado à formação de consórcios
intermunicipais  de  saúde  para  melhorar  a  oferta  dos  serviços  de  média  e  altas
complexidades;
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nº 641/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a criação da carreira de médico de Estado;

nº 643/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os resultados da execução do Programa Mais
Médicos no Estado;

nº 644/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência pública,
temas relacionados com a Colônia Santa Izabel, localizada no Município de Betim;

nº 645/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - para verificar a
possibilidade de financiamento para os hospitais filantrópicos nos mesmos termos em
que foram feitos para empresas de tecnologia;

nº 646/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, sobre o fornecimento de órteses e próteses pelo
Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais;

nº  647/2015,  do  deputado Nozinho,  em que solicita  seja  realizada reunião  para
debater, em audiência pública, o Plano Diretor de Regionalização da Secretaria de
Estado de Saúde, que possibilita a criação de um polo macrorregional de saúde em
Itabira, bem como a implantação na cidade de um centro de especialidades médicas;

nº 649/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a saúde indígena no Estado.

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Jean Freire.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2015, EM

19/3/2015
Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Marília Campos e

Rosângela Reis e os deputados Gil Pereira e Fábio Cherem, membros da supracitada
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comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Gil Pereira,
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 de sua candidatura para
presidente e do deputado Fábio Cherem para vice-presidente. Submetida à votação
pelo  processo  nominal,  ambos  são  eleitos  por  unanimidade  para  os  respectivos
cargos. O presidente  ad hoc proclama o resultado da eleição, declara empossado
como  vice-presidente  o  deputado  Fábio  Cherem,  a  quem  passa  a  direção  dos
trabalhos.  O  vice-presidente  eleito,  deputado  Fábio  Cherem,  declara  empossado
como presidente o deputado Gil Pereira, a quem devolve a direção dos trabalhos. A
presidência designa como relator da matéria o deputado Fábio Cherem. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros para a reunião extraordinária em 19/3/2015, às 15h30min, para discutir e
votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra dos trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Gil Pereira, presidente - Marília Campos - Fábio Cherem.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 2015

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

LEGISLATURA EM 19/3/2015
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Lafayette de Andrada - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Jorge - Arlen Santiago -

Arnaldo Silva - Dilzon Melo -  Duarte Bechir  - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gil
Pereira - Inácio Franco - Isauro Calais - João Leite - João Magalhães - João Vítor
Xavier - Léo Portela - Missionário Márcio Santiago - Noraldino Júnior - Paulo Lamac -
Roberto Andrade - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa
de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para
as extraordinárias de terça-feira, dia 24, às 9 e 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 de 24/3/2015.).

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/2/2015
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão e Bosco (substituindo o deputado Arnaldo Silva por indicação da
liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB-PTdoB-PR-PRB-Pros), 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
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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 apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 89/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a situação da pessoa com deficiência nos presídios,
cadeias públicas e similares no Estado;

nº 90/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  cinoterapia  (terapia  que  utiliza  cães  como
instrumento terapêutico) como método terapêutico para pessoas com deficiência e a
ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado;

nº 91/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, no Município de Pouso Alegre, os direitos da
pessoa com deficiência e sua repercussão em toda a região Sul do Estado;

nº  92/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Educação com a finalidade de discutir temas relativos à pessoa com
deficiência;

nº  93/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria  de  Saúde  com  a  finalidade  de  discutir  temas  relativos  à  pessoa  com
deficiência;

nº  94/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social com a finalidade de discutir temas
relativos à pessoa com deficiência;

nº 95/2015, do deputado Duarte Bechir, do deputado Elismar Prado e do deputado
Bonifácio  Mourão,  em que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado
pedido  de  informações  sobre  a  paralisação das  obras  dos  hospitais  regionais  no
Estado;

nº 113/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja ouvido nesta reunião
o Sr. Jarbas Feldner de Barros, representante da Federação das Apaes;
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nº  131/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de providências
com  vistas  a  fornecer  o  apoio  necessário  ao  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos
Direitos da Pessoa com Deficiência na realização da IV Conferência Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência;

nº  138/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado  Elismar  Prado  e  do  deputado  Bosco,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião conjunta desta comissão com a Comissão de Trabalho, da Previdência e da
Ação Social para debater, em audiência pública, a adequação da estrutura física das
instituições  de  longa  permanência  para  idosos  no  Estado  às  normativas  de
acessibilidade a elas aplicáveis;

nº  181/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  número  de
profissionais  cedidos  para  as  Apaes  prejudicados  pela  declaração  de
inconstitucionalidade da Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  bem como sobre  as
alternativas  para  a  continuidade  da  cessão  de  profissionais  da  educação  para
aquelas instituições;

nº  191/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja realizada visita
à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais com a finalidade de
discutir  temas  atinentes  às  políticas  direcionadas  à  pessoa  com  deficiência  sob
responsabilidade dessa secretaria;

nº  199/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informação
sobre o pagamento do Piso Mineiro de Assistência Social, demonstrando o repasse
efetuado a cada município em 2014 e 2015 e sobre a proposta de reajuste do referido
piso para o ano corrente;

nº 200/2015, do deputado Duarte Bechir, do deputado Elismar Prado, do deputado
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Bonifácio  Mourão  e  do  deputado  Bosco,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
presidente da Assembleia Legislativa solicitação para realização de processo público
de seleção e contratação de intérpretes de língua brasileira de sinais - Libras - para
acompanhar as reuniões e os eventos desta Casa transmitidos pela TV Assembleia;

nº  205/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de providências
no sentido de conferir tratamento separado dos demais públicos aos dados relativos
ao atendimento das pessoas com deficiência, notadamente os que se referem aos
serviços  de  proteção  social  básica  no  domicílio  para  pessoas  com  deficiência  e
idosos e proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;

nº  210/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Elismar Prado e do deputado Bosco, em que solicitam seja realizada visita
à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana com a finalidade de discutir temas atinentes às políticas direcionadas à
pessoa com deficiência sob a responsabilidade daa pasta.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Jarbas
Feldner de Barros, 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, 10 de março de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Tito Torres - Antônio

Carlos Arantes.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e João Magalhães, membros
da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Wander Borges e
Missionário  Márcio Santiago.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado
Sargento Rorigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Wanderson Gomes da
Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, em
26/02/2015. 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
138, 150, 151, 155 a 160, 163, 165 a 176/2015. 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  283/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a mudança na
Resolução  nº  1507/2014,  que  trata  da  remoção  entre  os  agentes  de  segurança
prisional,  afim de facilitar  que esses servidores possam permutar  entre si,  ficando
mais próximos de suas famílias;

nº  284/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública na Câmara Municipal de Governador Valadares para discutir a situação da
cadeia pública localizada no Bairro Santos Dumont,  bem como a criminalidade no
Município;

nº 285/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
aos  513  deputados  federais,  aos  81  senadores  da  República,  à  presidente  da
República,  ao  ministro  da  Justiça  e  ao  secretário  nacional  de  Segurança Pública
apelo  por  medidas  de  enfrentamento  à  violência,  pois  os  índices  de  violência  e
criminalidade  continuam  crescendo  de  forma  assustadora  e  não  se  vê  qualquer
esforço do Congresso Nacional e da presidência da República em propor pauta para
votação de projetos de lei que pretendem a punição severa dos criminosos;

nº  286/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir os novos atos de perseguição e abuso de autoridade
praticados  em  face  do  Sgt.  PM  Gabriel  Conceição  da  Rocha,  lotado  em  Santa
Efigênia de Minas;
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nº 289/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e aos membros da
Câmara  de  Coordenação  Geral,  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  pedido  de
providências  para  que  seja  estipulado  cronograma  para  a  realização  das  etapas
previstas nos concursos públicos para provimento de cargos da carreira de agente de
segurança penitenciários e agente de segurança socioeducativo - Edital 2013 - e para
que seja observada a celeridade que os procedimentos requerem;

nº 292/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
da Comissão de Segurança Pública ao Ceresp - Contagem com o intuito de verificar
in  loco as  condições  de  acautelamento  dos  presos  e  possível  superlotação  da
unidade, o que estaria colocando em risco a segurança dos agentes penitenciários ali
lotados, bem como dos próprios detentos;

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  rejeitados  os  seguintes
requerimentos:

nº 288/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência
pública  em  Sete  Lagoas  para  debater  a  implantação  da  Região  Integrada  de
Segurança Pública - Risp;

nº  290/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública em Santa Rita do Sapucaí para debater a questão da segurança no
município e suas repercussões em toda a região no sul de Minas Gerais;

nº  291/2015,  do deputado Dilzon Melo,  em que solicita seja realizada audiência
pública em Ilicínea para debater as inúmeras ocorrências policiais no município, tais
como furtos, roubos, homicídios, consumo de drogas, entre outros;

nº  293/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  discutir,  em  caráter  de  urgência,  a  notícia  de  atos  de
perseguição e ameaças praticados pelo diretor-geral do Presídio de Passos, em face
dos agentes penitenciários efetivados em razão do último concurso público;

nº  295/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir o uso de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar em
Minas Gerais para a prestação de socorro e salvamento de vítimas no Estado, bem
como o emprego das aeronaves, seus deslocamentos e custo para os contribuintes,
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conforme art. 37 da Constituição Federal e arts. 73 e 76 da Constituição Estadual.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - Cabo Júlio - Celise Laviola.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 3/3/2015

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fred  Costa,
Wander  Borges  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Anselmo  José  Domingos.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na  pauta  e discutir  e  votar  proposições da comissão.  A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Sras. Wasmália
Bivar,  presidenta do  IBGE,  publicado no  Diário  do  Legislativo de  22/1/15;  Eneida
Magalhães de Lima,  superintendente operacional  de Belo Horizonte,  publicado no
Diário  do  Legislativo de  31/1/15;  Luzia  Maria  Ferreira,  secretária  municipal  de
Governo de Belo Horizonte, publicado no  Diário do Legislativo de 26/2/15; dos Srs.
Álvaro  Campos  de  Carvalho,  engenheiro  e  superintendente  regional  do  Dnit,
publicado no  Diário  do  Legislativo de  31/1/15;  do  Sr.  Marco  Antônio de  Rezende
Teixeira, secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado
no Diário do Legislativo de 1º/2/15. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  São
recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 276/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  proposta  de  emenda  à  Lei  Orgânica  de  Belo
Horizonte,  que  visa  permitir  a  construção  de  equipamentos  públicos  de  saúde,
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educação  e  assistência  social  em  áreas  de  proteção:  praças,  parques,  reservas
ecológicas e espaços tombados no limite de 15% da área protegida;

nº 277/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  os  custos  das  obras  do  BRT/Move  em Belo
Horizonte;

nº 278/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Ipatinga, e após, nos demais
municípios,  o  Plano  Master  de  Desenvolvimento  do  Vetor  Leste  do  Estado,
desenvolvido pela Fiemg, que mapeará as potencialidades de todos os municípios no
entorno da BR-381, de Belo Horizonte até Governador Valadares;

nº  280/2015,  do deputado João Alberto, em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com o Município de Lagamar pelo seu aniversário de emancipação
política;

nº  281/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  no  Município  de  Santa  Rita  do  Sapucaí,  para  debater  o
desenvolvimento  socioeconômico  daquela  localidade,  considerando  as  políticas
municipais  e  estaduais  de apoio ao setor  eletroeletrônico,  bem como dificuldades
enfrentadas por esse setor;

nº 282/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado pedido de
informação ao Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais - DER-MG,
sobre os  trechos  rodoviários  atualmente  em recuperação ou melhoria,  juntamente
com seu cronograma de obras, abrangidos pelo Programa Estruturador Caminhos de
Minas.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
Wander Borges, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rosângela Reis.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
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João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano Silveira,  Isauro  Calais  e
Gustavo Valadares (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação
da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, 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
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  É
recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

nº 279/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  informação  para  que  esclareça  as  seguintes
questões: o motivo da sua viagem ao Rio de Janeiro; o motivo de o governador do
Estado se encontrar 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;  a  composição  da  comitiva,  cujos  carros  e  van
ocuparam, juntamente com seus inúmeros seguranças, a Rua Aníbal de Mendonça,
no Bairro de Ipanema, obstruindo o trânsito; a duração de sua estada na capital do
Estado do Rio de Janeiro; o custo total dessa viagem e quem a custeou.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  -  Isauro  Calais  -  Antônio  Jorge  -  João  Alberto  -

Bonifácio Mourão - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/3/2015

Às  15h4min,  comparecem na  Sala  das  Comissões  a  deputada Marília  Campos
(substituindo o deputado Celinho do Sinttrocel, por indicação da liderança do bloco
formado pelas bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do
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PRB, do PCdoB, PTdoB, do Pros e do PR ) e os deputados Deiró Marra e Anselmo
José  Domingos,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o
deputado Douglas Melo. Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró
Marra,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do
deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas
entre parênteses: ofícios do Sr. Marcos Possato, presidente da Câmara Municipal de
Lavras (22/11/14); e do Sr. Célio Dantas de Brito, diretor-geral do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (27/2/2015). 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 11, 161 e 162/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

nº  304/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Departamento  de  Estradas de Rodagem de Minas Gerais  pedido de  providências
para que sejam instalados redutores de velocidade na MG-458, nas proximidades do
Km 2, no Município de Careaçu;

nº  305/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública debater a situação do transporte público da Região Metropolitana
de Belo Horizonte;

nº 306/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de providências
para  que  seja  concedida  a  isenção de  taxas  no  uso de  banheiros  públicos  para
pessoas com necessidades especiais nos terminais rodoviários sob responsabilidade
dessa autarquia;

nº 307/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado



1747
____________________________________________________________________________

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de providências
para que seja incluído no Programa Caminho de Minas a estrada que interliga os
Municípios de Capetinga a São Sebastião do Paraíso, passando por Goianases, na
região Leste do Estado;

nº 308/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
reativação da linha de transporte rodoviário intermunicipal que liga Belo Horizonte ao
Distrito de São Sebastião do Gil, no Município de Desterro de Entre Rios;

nº 309/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
que seja reformada a ponte localizada na estrada que liga Cocais ao Cachoeirão, em
frente à Fazenda Córrego Batista, na área rural de Coronel Fabriciano, a 15 km do
centro;

nº 310/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
a criação de linhas de transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Vale, com
quadro de horários que atenda à população;

nº  311/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  implantação  do  esgotamento  sanitário  e  da
construção da estação de tratamento de esgoto dos Municípios de Coronel Fabriciano
e Timóteo;

nº  312/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições de telefonia e do acesso à internet na
região do Vale do Aço;

nº 313/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao  chefe  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  pedido  de
informações sobre as  obras de recuperação da Ponte Velha,  situada sobre o Rio
Piracicaba, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo;

nº 314/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais
S/A -  Copanor-  pedido  de  providências  para  o  imediato  funcionamento  do  poço
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artesiano do Município de Araçuaí, na comunidade de Alfredo Graça, o qual ainda não
está funcionando, mesmo após a conclusão das obras;

nº 315/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  enviado  o  projeto,  o
planejamento das ações e o cronograma das atividades referentes à implantação do
esgotamento sanitário e da construção da estação única de tratamento de esgoto
para a região de Coronel Fabriciano e Timóteo;

nº 316/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  pedido  de  providências  para  a
instalação  de  torres  de  transmissão  para  telefonia  móvel  no  Bairro  Achados,  no
Município de Santana do Paraíso;

nº 317/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Tim Telefonia e à OI Telefonia pedido de providências para instalação de torres de
transmissão para telefonia móvel no Bairro Achados, no Município de Santana do
Paraíso;

nº 318/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado e à Secretaria  de  Estado de Transporte e Obras  Públicas
pedido de providências para pavimentação asfáltica do trecho de rodovia que liga o
Município de Jacutinga ao de Espírito Santo do Pinhal (SP);

nº 319/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  Sistema  BRT  Move  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte;

nº 320/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a situação da MG-050, especialmente os projetos em
andamento e futuros projetos para a referida rodovia;

nº  321/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater o fechamento das balanças nas rodovias estaduais, bem como
acerca dos motivos do desligamento dos radares nestas rodovias desde outubro de
2014;

nº 322/2015, do deputado Deiró Marra,  em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as condições das estradas MG-462, que liga o Município de
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Patrocínio ao de Perdizes; e da MG-187, que liga o Município de Patrocínio ao de
Ibiá.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2015.
Deiró Marra, presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
Durval  Ângelo,  Carlos  Pimenta  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.
Estão  presentes  também  os  deputados  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Durval Ângelo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Sr. Gilmar de Assis, promotor de justiça e coordenador Caosaude, em resposta ao
ofício  3.506/2014/SGM,  que  encaminhou  as  notas  taquigráficas  da  28ª  Reunião
Ordinária desta comissão; e e-mails dos Srs. Alexandre Aristóteles Carneiro e Givaldo
da Silva Martins contendo denúncias sobre possíveis abusos cometidos por policiais.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.  Maria  de
Lurdes Camilli, chefe da Polícia Civil em exercício (31/1/2015); Ana Rita, presidenta
da Comissão de Direitos  Humanos  e  Legislação Participativa  do  Senado  Federal
(5/2/2015); Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (12/2/2015);
Luzia Maria Ferreira, secretária municipal de Governo de Belo Horizonte (26/2/2015);
e dos Srs.  Paulo  Cesar  Vicente de Lima,  coordenador  de Inclusão e Mobilização
Sociais do Ministério Público (30/1/2015); Antonio Gama Junior, subcorregedor-geral
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da Polícia Civil;  Cel. PM Renato Batista Carvalhais, corregedor da PMMG; Rodrigo
Caldeira  Grava  Brazil,  promotor  de  justiça  (31/1/2015);  Luiz  Carlos  de  Azevedo
Corrêa Júnior, superintendente administrativo adjunto da Presidência do Tribunal de
Justiça;  Marco  Antônio  de  Rezende  Teixeira,  secretário  de  Casa  Civil  (5/2/2015);
Ricardo Hernane Lacerda Gonçalves  de Oliveira,  corregedor  adjunto  do CRMMG;
Frederico Levindo Coelho, chefe do Núcleo de Disciplina da Corregedoria Regional
da  Polícia  Federal  (12/2/2015);  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde
(20/2/2015); Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo, presidente da Funai e Valmir Comin,
1º-secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (27/2/2015). 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  341/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação do alto índice de homicídios na juventude
mineira, com enfoque especial sobre a juventude negra, tendo em vista a garantia
dos direitos fundamentais;

nº 342/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o tráfico de pessoas no Estado;

nº 343/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública  para debater  a  situação dos barraqueiros  que trabalhavam no entorno do
Mineirão;

nº 344/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  violações dos  direitos  sociais  dos atingidos por  barragens e
mineração no Estado;

nº  345/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública  para  discutir  possível  violação  de  direitos  e  garantias  fundamentais,
constrangimento ilegal, abuso de autoridade e assédio sexual contra duas policiais
militares lotadas no 46º BPM;

nº  346/2015,  do  deputado  Iran  Barbosa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de Estado de Segurança Pública  pedido  de providências  com vistas  a
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garantir  a  segurança do vereador Davi  Martins  Rodrigues,  do Município de Santa
Luzia, que vem sofrendo ameaças de morte e violência psicológica após denunciar
esquema de desvio de recursos públicos nesse município;

nº 347/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao comandante de Polícia Militar  do Estado e ao chefe da Polícia Civil  pedido de
informações sobre o andamento das investigações relativas às mortes e ameaças
aos servidores da área de segurança pública;

nº 348/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Segurança Pública, com a finalidade de debater, em
audiência  pública,  a  situação  do  sistema  socioeducativo  para  recuperação  de
adolescentes que pratiquem atos infracionais, tendo em vista a garantia dos direitos
fundamentais,  conforme  art.  102,  V,  “a”  e  “c”  e  XV,  “a”,  do  Regimento  Interno
(emendado pelo Deputado Sargento Rodrigues).

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente - Carlos Pimenta - Durval Ângelo.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Rogério Correia e Tito Torres, membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Hely Tarqüínio, Gustavo Corrêa,
Lafayette de Andrada e Cristiano Silveira. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, II  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  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em
27/2/2015: ofícios dos Srs. Marcílio de Souza Magalhães, superintendente federal de
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Agricultura no Estado, e Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução
e Avaliação do Plano Nacional de Segurança. O deputado Tito Torres retira-se da
reunião.  Registra-se  a  presença do  deputado  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o
deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC). 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  303/2015,  do
deputado  Tiago  Ulisses,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  presidente  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para
devolução do Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as receitas e fixa as despesas
do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2015,  à  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  emissão  de  outro  parecer  com  as
adequações necessárias, no prazo de até 20 dias, tendo em vista a desatualização
do projeto diante da atual situação econômica do País. Registra-se a presença do
deputado  Inácio  Franco  (substituindo  o  deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da
liderança do BCMG). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Arnaldo Silva - Thiago Cota - Tito Torres.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares,

Inácio Franco, e Dilzon Melo, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Inácio Franco, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência:  e-mails das Sras. Eliana de
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Fátima Rodrigues Braga, que reclama sobre a falta de legislação que puna aquele
que desperdice água; Solange Almeida, solicitando que esta casa também faça um
trabalho de conscientização contra o desperdício de água; e Márcia Fernanda Silva
Mendes, sugerindo que os shoppings centers fechem aos domingos com o intuito de
economizar água e luz; e dos Srs. Wilton Santana, que questiona sobre a postura
desta casa em relação ao funcionamento dos minerodutos durante este período de
escassez  de  água,  e  Getúlio  Vargas  Pereira,  em  que  reclama  da  existência  de
carvoarias  próximas a  bairros  residenciais,  no  Município  de  Funilândia.  Comunica
também o recebimento de ofício do deputado federal Arnaldo Jordy, presidente da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  Câmara  dos
Deputados, publicado no Diário do Legislativo, em 30/1/2015. 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 46 a 49, 52, 58, 102, 103 e 106/2015.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições  da  comissão.  Registra-se a  presença do deputado Fábio
Cherem. São recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  323/2015,  do  deputado Inácio  Franco,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater, em
audiência  pública,  o  pagamento  pela  prestação  de  serviços  ambientais  aos
produtores rurais e agricultores familiares, previsto no Programa Bolsa Verde;

nº  324/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a falta de preservação das nascentes da Serra da Moeda no
Estado;

nº 325/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o futuro das políticas públicas de proteção do meio ambiente, a
preservação da biodiversidade, controles de poluição e degradação ambiental, sob a
ótica de gestão do governo em nosso Estado;

nº 326/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater as propostas que visem à proteção ambiental, como a
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utilização da água da chuva, o reúso da água, a utilização da água em sua melhor
forma e propostas de diminuição do consumo e uso consciente;

nº 327/2015, 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 atual situação do Rio Itabirito;

nº  328/2015,  do  deputado João  Alberto,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Instituto de Gestão
de Águas para conhecer a agenda das instituições e as ações relativas ao uso dos
recursos hídricos e ao combate ao desperdício de água;

nº 329/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Estatuto da Metrópole e suas repercussões na elaboração dos
planos diretores de desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas;

nº  330/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizado
debate público para discutir a crise da água no Estado;

nº 331/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  balanço  do  andamento  das  obras  de  despoluição  e
revitalização da Lagoa da Pampulha;

nº  332/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a crise hídrica e as medidas de conscientização e mobilização
da sociedade para o uso racional e reutilização da água;

nº  333/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a distribuição das áreas verdes no Município de Belo Horizonte;

nº  334/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a energia eólica no Estado;

nº  335/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o assoreamento do Lago da Barragem Santa Lúcia, em Belo
Horizonte;

nº  336/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o grande índice de poluição do Rio das Velhas no Estado;

nº 337/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
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para discutir os desafios do gerenciamento e da utilização dos recursos hídricos em
Minas Gerais;

nº  338/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  de  Meio
Ambiente e à Coordenadoria Estadual  das Promotorias de Justiça e Habilitação e
Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências a
respeito da situação descrita por vereadores à Câmara Municipal de Campo do Meio
quanto à incineração do lixão no referido município;

nº  339/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  e  apresentar  o  projeto  Programa Conservador  de
Águas,  desenvolvido  pelo  Município  de  Extrema,  nacionalmente  elogiado  e
conhecido,  e  que  recebeu  prêmio  da  ONU  de  melhores  práticas  ambientais  no
planeta;

nº  340/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater a viabilidade da construção de um condomínio dentro da Mata
do Planalto, uma das últimas unidades de mata atlântica na capital.

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Cássio Soares, presidente - Dilzon Melo - Marília Campos - Inácio Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 14h35min, 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, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Dirceu
Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  Registra-se  a  presença  do
deputado Isauro Calais. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo em 26/2/2015: comunicações dos deputados Antônio Lerin na qual abre
mão da vaga de membro efetivo desta comissão e Agostinho Patrus Filho, líder do
bloco Compromisso com Minas Gerais, na qual indica o deputado Isauro Calais como
membro efetivo desta comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 349/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº 4.330/2004, que dispõe sobre o contrato de
serviço a  terceiros  e as  relações de trabalho dele  decorrentes,  em tramitação no
Congresso Nacional;

nº  350/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública no Vale do Aço para debater o piso salarial dos advogados;

nº  351/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Sistema de Pesquisa
de Emprego e Desemprego em Minas Gerais;

nº  352/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a situação da Forluz-MG;

nº 353/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a situação das ocupações existentes na Região Metropolitana
de Belo Horizonte,  buscando junto aos  órgãos estaduais,  municipais  e  lideranças
informações detalhadas sobre elas;

nº 354/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à
ocupação Willian Rosa para averiguar a situação real em que vivem seus moradores;

nº 355/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à
ocupação Dandara para averiguar a situação real em que vivem seus moradores;

nº 356/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à
ocupação  Guarani  Kaiowá  para  averiguar  a  situação  real  em  que  vivem  seus
moradores;

nº 357/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à
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ocupação Rosa Leão para averiguar a situação real em que vivem seus moradores;
nº 358/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à

ocupação Esperança para averiguar a situação real em que vivem seus moradores;
nº 359/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada visita à

ocupação Vitória para averiguar a situação real em que vivem seus moradores.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Isauro Calais - Tito Torres.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto Andrade, Douglas Melo, Noraldino Júnior e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Roberto Andrade, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião da comissão nesta legislatura. 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. Registra-se a candidatura dos deputados Elismar Prado para
presidente  e Roberto  Andrade para  vice-presidente.  Após  votação nominal,  foram
eleitos,  por  unanimidade,  para  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente,  os
deputados Elismar Prado e Roberto Andrade. O presidente ad hoc, deputado Roberto
Andrade,  empossa  o  presidente  eleito  e  lhe  passa  a  direção  dos  trabalhos  da
comissão. O presidente, deputado Elismar Prado, empossa o vice-presidente eleito,
deputado Roberto Andrade. Na sequência, a presidência fixa o horário das reuniões
ordinárias da comissão para as quintas-feiras, às 9 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, 12 de março de 2015.
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Elismar Prado, presidente - Noraldino Júnior - Douglas Melo - Roberto Andrade.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 15 horas, 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  Arnaldo  Silva  e
Antônio Jorge. Havendo número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago,
declara  aberta  a  reunião  e  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  é
considerada  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a discutir a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência:  ofício do deputado Doutor  Wilson Batista,  3º-secretário,
informando que é autor de requerimento para a realização de um fórum técnico sobre
a judicialização da saúde e contando com o apoio dos membros desta comissão para
encontrar uma solução para o problema;  e-mails, recebidos através do Fale com a
Assembleia, das Sras. Elvira Freitas, que pede ajuda da comissão porque está sem
medicamento  para  tratamento  de  hipertensão  pulmonar;  e  Vera  Regina  Baeta
Minhoto Ferreira, funcionária pública, relatando os desafios por que estão passando
os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde com a municipalização da saúde e
solicitando auxílio deste Legislativo. 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
17/2015.  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 120/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, os problemas enfrentados por pessoas portadoras de
doenças raras e por seus familiares;

nº  134/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, as condições de saúde pública no Vale
do Aço e as medidas necessárias para o seu fortalecimento;
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nº  152/2015,  do  deputado Lafayette de  Andrada,  em que solicita  seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  das  santas  casas  e  dos
hospitais filantrópicos do Estado de Minas Gerais;

nº 153/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação dos leitos de CTI no Estado;

nº 155/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Itaobim para debater, em audiência pública, o atendimento em saúde
na  Região  do  Vale  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  que  seja  realizadas  visitas  aos
hospitais da região;

nº 157/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a produção de medicamentos antimicrobianos;

nº 158/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião no
Município  de  Uberlândia  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades dos pequenos hospitais do interior do Estado, localizados no Triângulo;

nº 161/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para ouvir, em audiência pública, explanação do secretário municipal de Saúde sobre
a  gestão  da  saúde  pública  na  Capital,  projetos  desenvolvidos,  programas  e
estratégias a serem implementadas pelo poder público municipal;

nº 162/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e  dificuldades  dos  hospitais
federais no Estado;

nº 166/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Curvelo para debater, em audiência pública, as demandas e dificuldades
dos pequenos hospitais do interior do Estado localizados na região Central;

nº 168/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião no
Município  de  Pouso  Alegre  para  debater,  em  audiência  pública,  as  demandas  e
dificuldades  dos  pequenos  hospitais  do  interior  do  Estado  localizados  no  Sul  de
Minas;

nº 363/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Nanuque para debater, em audiência pública, a situação da saúde no
Vale do Mucuri;
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nº 364/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita sejam disponibilizadas
as gravações em áudio e vídeo de todas as reuniões da Comissão de Saúde a seus
membros efetivos e suplentes.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  365/2015,  do  deputado Ricardo  Faria,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  municipal  de  Saúde de Belo  Horizonte  pedido  de  informações  sobre  a
inobservância da Lei Federal nº 12.994, de 2014;

nº 366/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja realizada reunião
no  Município  de  Conselheiro  Lafaiete  para  debater,  em  audiência  pública,  a
suspensão das obras de construção do hospital regional no município;

nº 367/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os recursos financeiros
despendidos pelo Estado, nos últimos 10 anos, em decorrência de ações judiciais
interpostas por terceiros referentes a demandas objetivando atendimento na área da
saúde;

nº 368/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita da
Comissão  de  Saúde  ao  Conselho  Estadual  de  Saúde  para  colher  informações  e
demandas do órgão sobre a saúde pública no Estado;

nº 369/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião de
audiência pública para ouvir a apresentação de sugestões para o desenvolvimento da
saúde  pública  no  Estado  dos  Conselhos  Regionais  de  Farmácia,  Enfermagem,
Medicina Veterinária, Odontologia e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas
Gerais;

nº  370/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  sejam  ouvidos  nos
assuntos em debate, durante o biênio 2015-2016, como convidados permanentes, os
representantes  do  Conselho  Regional  de  Medicina,  da  Associação  Médica,  do
Sindicato  dos  Médicos  e  da  Associação  dos  Hospitais  de  Minas  Gerais  que
comparecerem às reuniões desta comissão;

nº 371/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  criação  e  implantação  de  regiões  de  saúde
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interestaduais próximas às áreas fronteiriças do Estado de Minas Gerais;
nº 372/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a situação da saúde dos servidores do Instituto
de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  convidando-se  o
presidente, Sr. Hugo Vocurca Teixeira;

nº 374/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação da saúde dos servidores do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, convidando-se o
diretor-geral, Cel. PM QOR Eduardo Mendes de Sousa.

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Arlen Santiago, presidente - Carlos Pimenta - Doutor Jean Freire.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Emidinho  Madeira,  Inácio  Franco  e  Nozinho,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fabiano  Tolentino,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Emidinho
Madeira, 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 a votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

nº 360/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita seja realizada audiência
pública  em  Uberaba  para  debater,  durante  a  Megaleite  2015,  organizada  pela
Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, a criação da Semana do Leite em
Minas Gerais.
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nº  361/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
CeasaMinas  para  conhecer  os  projetos  propostos  pela  nova  administração,
especialmente aqueles que afetam diretamente o Mercado Livre do Produtor, sob a
responsabilidade do governo do Estado.

nº  362/2015,  do  deputado  Emidinho  Madeira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública em Nova Rezende para discutir a constituição do consórcio regional
para o desenvolvimento do café no Sul  e Sudoeste de Minas e o lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa da Cafeicultura.

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente - Emidinho Madeira - Inácio Franco - Nozinho.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/3/2015

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os
deputados  Doutor  Jean  Freire,  Emidinho  Madeira  e  Fábio  Cherem,  membros  da
supracitada comissão. Está presente, também, a deputada Geisa Teixeira. Havendo
número regimental, a presidenta, deputada Marília Campos, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fábio Cherem, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.
Rosilene  Guedes,  presidente  do  Departamento  de  Minas  Gerais  do  Instituto  de
Arquitetos  do  Brasil  -  IAB-MG  -,  e  da  Sra.  Maria  Auxiliadora  Alvarenga,  vice-
presidente  do  Sindicato  dos  Arquitetos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  solicitando a
realização de audiência pública, na comissão, para debater o Estatuto da Metrópole e
suas repercussões sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Comunica  também  o  recebimento  de  ofício  do
deputado João Leite, publicado no Diário do Legislativo em 26/2/2015. Passa-se à 3ª
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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 382/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  providência  para  solucionar  o
problema  dos  moradores  da  Ocupação  Urbana  William  Rosa,  no  Município  de
Contagem,  por  meio  de  ações  conjuntas  com  o  governo federal,  a  Prefeitura  de
Contagem e a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - Ceasa;

nº 383/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Estatuto da Metrópole e suas repercussões na
elaboração  dos  Planos  Diretores  de  Desenvolvimento  Integrado  das  regiões
metropolitanas,  por  solicitações  do  Sindicato  dos  Arquitetos  no  Estado  de  Minas
Gerais - Sinarq-MG - e do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB-MG;

nº 384/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação das
ocupações urbanas da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº  385/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  sejam  ouvidos  as
pessoas presentes na 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria
Auxiliadora Afonso Alvarenga, vice-presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado
de Minas Gerais; e o Sr. Lacerda Santos, coordenador do Movimento Luta Popular.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2015.
Marília Campos, presidenta - Emidinho Madeira - Doutor Jean Freire.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e João Magalhães, membros
da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada Rosângela Reis e os
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deputados  Gustavo  Valadares,  Lafayette  de  Andrada  e  Wander  Borges.  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 debater os plantões regionalizados da Polícia Civil e seus reflexos. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do
Legislativo em  7/3/2015:  ofício  da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  de
Estado Adjunta de Casa Civil e de Relações Institucionais. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Matscelo Boaz Tarley, assistente
parlamentar  do  gabinete do  Subtenente Gonzaga,  deputado federal;  Cel.  Winston
Coelho Costa,  diretor  de apoio  operacional  da Polícia Militar  do Estado de Minas
Gerais, representando o Cel PM Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral;
Alexandre  Castro,  superintendente  de  Investigação  e  Polícia  Judiciária,
representando Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais; Luciano Vidal, coordenador de operações da Polícia Civil; Coronel Piccinini,
vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte e presidente do Clube dos Oficiais
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;  Ten.-Cel. Ailton Cirilo da Silva, vice-
presidente, representando o Ten.-Cel. PM Márcio Ronaldo de Assis,  presidente da
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;
3º- Sgt. PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais
e Bombeiros  Militares  de Minas Gerais -  Aspra-PM/BM; Cb.  BM Álvaro Rodrigues
Coelho,  presidente  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e
Bombeiros Militares de Minas Gerais; Paulo Saback, delegado de polícia e presidente
da  Comissão  de  Prerrogativas  dos  Delegados  do  Sindepominas;  Gabriel  Ciríaco
Fonseca, delegado de polícia; Thiago de Carvalho Passos, delegado de polícia, que
são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 189 a 193/2015. 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 392/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião externa
da Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, a situação da
unidade de atendimento  às  medidas  socioeducativas  da  Secretaria  de  Estado de
Defesa  Social,  localizada  na  Rua  Monte  Carmelo,  no  bairro  Itapoã,  em  Belo
Horizonte;

nº 393/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Segurança  Pública  no  Município  de  Sete  Lagoas  para  discutir,  em
audiência pública, a segurança e a viabilidade de implantação da Região Integrada de
Segurança Pública - Risp - na cidade;

nº  394/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja
acelerado o processo de assunção da cadeia pública da cidade de Canápolis, uma
vez que no local existem cerca de 40 presos, sendo alguns deles integrantes do PCC,
e a segurança da cadeia é feita por apenas um agente desarmado, e seja feito o
aproveitamento por parte dessa Secretaria dos servidores contratados pela Polícia
Civil;

nº 395/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Segurança Pública para discutir, em audiência pública, denúncia de
ameaça de morte sofrida pelo Vereador  Adilson Pacheco, de Nova Serrana,  após
cobrar do Prefeito Municipal o cumprimento das promessas de campanha e questões
ligadas à administração do município;

nº  396/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para que analise a
criação de uma Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente
em Juiz de Fora, haja vista a inexistência desse atendimento especializado na cidade
e a demanda considerável, que justificam sua criação;

nº 397/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
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reunião da Comissão de Segurança Pública para discutir, em audiência pública, os
roubos e as explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e
quadrilhas  especializadas,  o  que vem amedrontando populações  e  colocando em
risco a vida de cidadãos, como por exemplo os cidadãos do Município de Jacuí e do
Distrito de Monte Verde, pertencente ao Município de Camanducaia, onde em menos
de dois meses ocorreram inúmeros crimes dessa natureza;

nº 398/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Direitos Humanos
para  discutir,  em  audiência  pública,  a  situação  do  sistema  socioeducativo  para
recuperação  de  adolescentes  que  pratiquem  atos  infracionais,  tendo  em  vista  a
garantia  dos direitos fundamentais,  conforme arts.  102, V, "a" e "c",  e XV,  "a",  do
Regimento Interno;

nº 399/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, à Chefia da Polícia Civil, à Secretaria de Estado de Defesa
Social e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências
para a adoção das medidas necessárias para a transformação do cargo de Técnico
Assistente  da  Polícia  Civil  -  Técnico  de  Enfermagem  em  cargo  de  Auxiliar  de
Necropsia,  garantindo  aos  servidores  todos  os  deveres,  direitos  e  prerrogativas
previstos na legislação anterior;

nº  400/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Segurança Pública, em caráter de urgência, para discutir, em
audiência  pública,  denúncias  de  que  o  diretor-geral  do  Presídio  de  Passos,  José
Vicente de Souza, teria utilizado gás de pimenta em cela fechada com detentas, entre
elas uma grávida de cinco meses, que não representavam risco;

nº 401/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de
providências para combate aos crimes que vem assolando a zona rural do Município
de Conceição do Mato Dentro e região;

nº 402/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para o empenho quanto
ao julgamento da sindicância instaurada com o objetivo de conceder promoção por
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ato de bravura aos policiais militares Sd. PM Adail de Santana Cândido e Sd. Márcio
Rodrigues Ferreira, que atuaram em operação que resultou no salvamento de duas
idosas no Município de Monte Alegre de Minas;

nº  403/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Segurança Pública no Município de Timóteo, em caráter de
urgência, para debater, em audiência pública, o aumento da criminalidade local e a
necessidade de maior efetivo policial;

nº 404/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Chefia da Polícia
Civil  e ao Comando-Geral da Polícia Militar  pedido de providências para que seja
outorgada competência à Polícia Militar para a lavratura do Termo Circunstanciado de
Ocorrência - TCO - de delitos de menor potencial ofensivo no Estado;

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº 405/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião

conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Saúde  para  debater,  em
audiência pública, a realização de eventos com bebidas liberadas ou similares no
Estado.

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

Sala das Comissões, 18 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - João Leite - Cabo Júlio.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados João Magalhães, Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem, Luiz Humberto
Carneiro,  Iran  Barbosa  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da
liderança  do  Bloco  PT-PMDB-PRB-PCdoB-PTdoB-Pros-PR)  e  Sargento  Rodrigues
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento  do  deputado  Fábio  Cherem,  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 do deputado Cabo Júlio e a saída
do  deputado  Iran  Barbosa.  A seguir,  a  presidência  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência:  e-mails das Sras. Marilúcia da Silva Paixão, reclamando
do salário dos professores que enfrentam bandidos armados em escola, dos alunos
que não respeitam esses profissionais e principalmente do governo que não toma
uma atitude para rever os valores salariais; e Adriana Torga Bellardini, indagando se
haverá aumento de salário do funcionalismo público da área da saúde; e dos Srs.
Rodrigo,  reclamando da incompetência da gestão  da Cemig,  no governo anterior;
José Roberto, informando o envio para o Ministério Público e para a comissão de
denúncia em que o helicóptero adquirido pela Secretaria de Saúde permanece no
chão desde agosto, no hangar do Corpo de Bombeiros; e José Aparecido da Mata
Chaves, reclamando que recebeu a conta da Cemig referente a março de 2015 com
aumento,  ao  passo que o  seu  salário  de  professor  não  sofreu  nenhum  reajuste.
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 406/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
pedido  de  providências  à  Promotoria  de  Justiça  Especializada  de  Defesa  do
Patrimônio Público para que realize a devida apuração dos fatos denunciados quanto
ao pagamento de altos salários no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;

nº  410/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  da  comissão  no Município  de  Novo Cruzeiro  para  discutir  e  solicitar,  em
audiência pública, as providências cabíveis quanto à má prestação do serviço público
de fornecimento de água, bem como à falta de investimento por parte da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais;

nº 414/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
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pedido de informações ao governador de Estado sobre a previsão do pagamento do
Prêmio de Produtividade do ano de 2013 aos servidores do Poder Executivo;

nº 417/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº
5.706/2015, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 179,
de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  administração
pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências;

nº 418/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  e  perspectivas  do
Ipsemg;

nº 438/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado pedido de
informações ao Secretário de Estado de Defesa Social para que especifique quais
servidores da secretaria estão à disposição de sindicatos, nominando a quantidade
de servidores e a sua classe, conforme dispõe os incisos de I a IV do § 1º do art. 34
da Constituição do Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 419/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja encaminhado
à presidência do TRE-MG pedido de providências para que seja criada uma seção
eleitoral no Bairro Balneário Água Limpa, na cidade de Nova Lima;

e nº 420/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão pedido  de  informações  sobre  a
nomeação  da  Agente  de  Segurança  Penitenciária  Samanta  Demônico  Garcia,
classificada  na  11ª  posição  para  a  vaga  JD  12.127  na  5ª  Risp  de  Uberlândia,
publicada  no  diário  oficial  do  Estado  de Minas  Gerais,  em razão  de ser  a  única
nomeada em um universo de 170 remanescentes e haver, segundo representantes
destes indícios de inversão da ordem de classificação na nomeação supracitada.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
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João Magalhães, presidente - Fábio Cherem - Cristina Corrêa - Thiago Cota.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 19/3/2015, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Fernandes Sobrinho, em 16/3/2015, em Pedralva. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a jornalista e escritora Clara Arreguy pelo lançamento do

seu  livro  Siga  as  setas  amarelas -  De  bicicleta  no  Caminho  de  Compostela
(Requerimento nº 152/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. José Prata Araújo pela publicação do livreto Por que
Dilma  e  Fernando  Pimentel  venceram  as  eleições  em  Minas? (Requerimento  nº
153/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Cruzeiro da Fortaleza pelo 52º aniversário
desse município (Requerimento nº 180/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Guarda-Mor pelo 52º aniversário desse
município (Requerimento nº 181/2015, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Formosa  pelo  52º  aniversário
desse município (Requerimento nº 182/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Guimarânia pelo 52º aniversário desse
município (Requerimento nº 183/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Pedrinópolis pelo 52º aniversário desse
município (Requerimento nº 184/2015, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Tapira  pelo  52º  aniversário  desse
município (Requerimento nº 185/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Francisco Dumont pelo 52º aniversário
desse município (Requerimento nº 186/2015, do deputado Carlos Pimenta);
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de congratulações  com a  comunidade  de Ubaí  pelos  52  anos  de  emancipação
desse município (Requerimento nº 187/2015, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 53 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 188/2015, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/2/2015, em Betim, que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, explosivos, munição e na prisão de
um homem (Requerimento nº 189/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
24/2/2015,  em  Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  materiais
provenientes  de  crime,  veículo  e  na  prisão  de  duas  pessoas  (Requerimento  nº
190/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
24/2/2015, em Uberaba, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro,
objetos de valor e na prisão de 11 pessoas (Requerimento nº 191/2015, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/2/2015,  em  Varginha,  que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de cinco pessoas (Requerimento nº
192/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2º e 3ª Cias. Rotam,
pela atuação na ocorrência, em 24/2/2015, em Betim, que resultou na apreensão de
arma,  drogas,  explosivos  e  munição  (Requerimento  nº  193/2015,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com os familiares do professor Manoel Viana pela edição do livro
Gotas filosóficas, obra póstuma que será lançada em Padre Paraíso, sua cidade natal
(Requerimento nº 194/2015, do deputado Doutor Jean Freire);

de congratulações com a Sra. Ivana Ferrante Rebello e o Sr. Jorge Silveira, autores
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do  livro  Toninho  Rebello,  o  homem  e  o  político (Requerimento  nº  195/2015,  do
deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Cristália pelos 52 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 198/2015, do deputado Carlos Pimenta).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/3/2015
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro e os deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Wander Borges,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  apreciar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, presidente do
Instituto Brasileiro de Museus, publicada no Diário do Legislativo de 8/1/2015, em que
comunica a realização da 13ª Semana Nacional de Museus; Cristiano dos Santos, em
que solicita a inclusão do festival Tudo É Jazz e outros no calendário do Estado; e-
mail do  Sr.  Marcos  Antônio  de  Oliveira  Baltazar,  em  que  solicita  seja  instituído
concurso para as melhores composições de músicas de capoeira. 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 53, 152 e 153/2015. 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  373/2015,  das  deputadas  Cristina  Corrêa  e  Ione  Pinheiro  e  dos  deputados
Bosco,  Thiago  Cota  e  Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Estado de Cultura com a finalidade de conhecer os programas, projetos
e o planejamento da área para os próximos anos.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:
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nº  375/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para debater  as  implicações do Projeto  de  Lei  nº  757/2011,  de
autoria da deputada federal Jandira Feghali,  que institui  como política nacional de
estado o programa Cultura Viva;

nº  376/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater a gratuidade do acesso a eventos culturais no estado para os
músicos inscritos na Ordem dos Músicos de Minas Gerais;

nº  377/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em que  solicita  seja  formulado
convite ao Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura,
para  apresentação  dos  programas  estruturadores  que  nortearão  a  gestão  das
políticas culturais do Estado;

nº 378/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater os critérios e formas utilizadas pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais para decretar o tombamento de
mais de 200 imóveis no Município de Oliveira;

nº 379/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ofício ao
presidente desta Casa solicitando que o portal Domínio Público possa ser divulgado
nos diversos veículos de comunicação da Assembleia, de modo a ampliar o acesso à
maior biblioteca virtual do Brasil;

nº 380/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Educação pedido de informação sobre o cronograma das
obras  de  restauração  e  reforma  da  Escola  Estadual  Paula  Rocha,  localizada  no
Município de Sabará;

nº  381/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a preservação e a manutenção do patrimônio histórico
e cultural das cidades históricas.

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2015.
Bosco, presidente - Cristina Corrêa - Ione Pinheiro - Thiago Cota - Wander Borges.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Felipe Attiê  e Roberto Andrade,  membros da supracitada comissão. Está
presente também o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do deputado Roberto Andrade, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da comissão. 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 14 e 26/2015. 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  412/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para discutir a situação das empresas receptivas no Estado;

nº  421/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir a ampliação do distrito industrial de Ipatinga;

nº  422/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir o cenário em que se encontra o turismo no Vale do
Aço, bem como formas de incrementá-lo;

nº  427/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir as implicações, para o Estado e para o Vale do Aço e
sua região metropolitana, da implantação, no Município de Ipatinga, do projeto-piloto
de Arranjos Produtivos Locais anunciada pela Petrobras;

nº  429/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para discutir  o  cenário do turismo nos Vales  dos Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce e as formas de incrementá-lo;
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nº 431/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado e à Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências
para a criação de uma superintendência regional da Secretaria de Turismo na região
do Circuito das Águas, para o fortalecimento das ações de fomento das atividades
turísticas na região;

nº  433/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Município de Capitólio para debater os reflexos da crise hídrica e
seu desdobramento, bem como as ações desenvolvidas em prol do fortalecimento do
turismo da região, sobretudo, no Lago de Furnas, que vem sendo diretamente afetado
pelos reflexos da seca;

nº  435/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  no  Município  de  Dores  do  Campo  para  debater  e  apresentar
estratégias e sugestões para o desenvolvimento e fortalecimento da economia local,
bem  como  seus  reflexos  para  a  economia  nacional,  levando  em  conta  que  o
município é o maior fabricante de selas para montaria do País;

nº  437/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  audiência
pública para discutir os efeitos da Resolução SEF nº 4751, de 9/2/2015, que dispõe
sobre a atividade especial de padronização dos tratamentos tributários diferenciados;

nº  439/2015,  do  deputado  Felipe  Attiê,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião
conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em Uberlândia
para debater,  em audiência pública,  a guerra fiscal  entre Minas Gerais  e estados
limítrofes;

nº 440/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita aos secretários de Estado da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, com
a  finalidade  de  apresentar  os  membros  desta  comissão  e  discutir  os  planos,
programas  e  políticas  estaduais,  regionais  e  setoriais  para  o  desenvolvimento
econômico  das  áreas  industrial,  comercial,  de  serviços,  de  turismo  e  de
cooperativismo;

nº  441/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Felipe  Attiê,  Antônio  Lerin,
Fábio  de  Avelar,  Wander  Borges  e  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja
encaminhado  ofício  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
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solicitando  seja  alterada  a  nomenclatura  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,
Comércio  e  Cooperativismo  para  Comissão  de  Desenvolvimento  Econômico,
conforme Substitutivo nº 1, do Projeto de Resolução nº 4488/2013, que foi arquivado
em virtude do encerramento da 17ª Legislatura;

nº  442/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, em Brumadinho, para
debater os problemas da hotelaria e do turismo após a Copa do Mundo;

nº 443/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública na região Sudoeste mineira para discutir, em audiência pública, os
impactos da seca nos empreendimentos agropecuários, industriais e agroindustriais e
suas consequências negativas na economia da região;

nº 444/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater o impacto da greve dos caminhoneiros, ocorrida em
14 estados, no comércio, indústria e nas relações cooperativistas;

nº 445/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir o impacto da seca nas atividades produtivas industriais
e comerciais, bem como aprofundar o conhecimento dos projetos de sustentabilidade
Produção de Água e Conservador das Águas, já implementados nos Municípios de
Coimbra, Uberaba e Extrema;

nº 446/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir a crise do setor hoteleiro e de hospedagens em Belo
Horizonte;

nº 447/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Juiz de Fora para debater a guerra fiscal e o fortalecimento
da indústria, buscando soluções para a política fiscal na Zona da Mata;

nº 448/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Município de Campo Florido durante a 7ª Canacampo Tech Show;

nº 449/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública no Município de Campo Florido para debater a situação do setor
sucroenergético do Estado durante a 7ª Canacampo Tech Show;

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

Sala das Comissões, 17de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fábio de Avelar - Roberto Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014

(Novo Parecer, conforme Acordo de Líderes)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  68,  inciso  III,  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  mineira,  o  governador  do  Estado
encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 706/2014, o projeto de lei em
epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado para o exercício de 2015.

Publicado em 2/10/2014,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta  comissão para receber
parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204
do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo
de vinte dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por Acordo de
Líderes. Foram recebidas, nesse período, 477 emendas.

Em análise de mérito, esta comissão concluiu pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a 112, 118 a 127, 136 a
150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266 a 320, 322 a 383,
385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410, 411, 416 a 426, 468 a 471 apresentadas por
parlamentares;  com  as  Emendas  nºs  427  a  463,  465  e  466,  apresentadas  pela
Comissão  de  Participação  Popular;  com  a  Emenda  nº  214,  apresentada  pela
Comissão Extraordinária das Águas; com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 213 e com
as Emendas nºs 478 a 528, apresentadas por esta comissão; e pela rejeição das
Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a 135, 151, 152, 174,
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175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a 402, 406 a 409, 412
a 415, 467, 472 a 477. Vale destacar que a Emenda nº 213 ficou prejudicada pela
aprovação da respectiva subemenda e que a Emenda nº 464 foi retirada pelo autor.

Em virtude do Acordo de Líderes firmado em 11/3/2015, retorna a matéria a esta
comissão para novo parecer, tendo em vista a necessidade de adequações do projeto
à situação econômica do País.

Fundamentação
O projeto de Lei Orçamentária Anual  - PLOA - para o exercício fiscal de 2015 -

Projeto  de  Lei  nº  5.497/2014  -  foi  encaminhado  pelo  governador  do  Estado  à
Assembleia Legislativa conforme dispõem o art. 160 da Constituição do Estado e o
art. 204 do Regimento Interno, por meio da Mensagem nº 706/2014.

Grandes Números
O PLOA estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo
Estado para o exercício de 2015 conforme quadro abaixo:

MINAS GERAIS - Projeto de Lei de Orçamento Anual do Estado 
2014 e 2015 - Valores Atualizados

* - O quadro contendo o Projeto de Lei de Orçamento Anual do Estado, 2014 e
2015, valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

A proposta orçamentária para 2015 prevê recursos da ordem de R$91,02 bilhões,
correspondendo a um crescimento real de 6,36% em relação à proposta orçamentária
para  2014.  O  Orçamento  Fiscal,  no  montante  de  R$72,43  bilhões,  estima  um
crescimento real de 4,47% das receitas e despesas. Observa-se que grande parte do
aumento da proposta orçamentária advém do crescimento das Receitas e Despesas
Intraorçamentárias,  que  são  aplicações  diretas  decorrentes  de  operações  entre
órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, estimado em 15,77%. O
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado também prevê
um crescimento significativo: 12,62%, considerando nesse cálculo a inflação estimada
no período.

Parâmetros Macroeconômicos
Conforme a exposição de motivos do projeto, a estimativa de receita e despesa
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para 2015 teve como base os parâmetros utilizados e divulgados no Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias da União - PLDO 2015 -, sintetizados no quadro abaixo.

Projeções das Variáveis Macroeconômicas
* - O quadro contendo as Projeções das Variáveis Macroeconômicas foi publicado

no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.
Os  parâmetros  utilizados  para  o  exercício  de  2015  foram  revistos  quando

comparados com os parâmetros utilizados em 2014. Ainda assim, convém destacar
que  eles  divergem  dos  calculados  pelo  mercado,  de  acordo  com  o  relatório  de
mercado  Focus,  do  Banco  Central,  de  14/11/2014.  Segundo  esse  relatório,  as
projeções  de inflação para  2015,  medidas  pelo  IPCA e  pelo  IGP-DI,  atingem  um
percentual de 6,40% e 5,57%, respectivamente. No caso do crescimento do PIB, a
estimativa alcança 0,80% para esse mesmo ano. Verifica-se, dessa forma, que os
parâmetros  macroeconômicos projetados  pela  União  estão  mais  otimistas  quando
comparados com os estimados pelo mercado.

Receita prevista
As  receitas  previstas  no  Orçamento  Fiscal  são  discriminadas  em  Receitas

Correntes,  Receitas  de  Capital,  Receita Intraorçamentária e Deduções da Receita
Corrente.  Como  se  observa  no  quadro  abaixo,  as  Receitas  Correntes  têm
preponderância  no  total  de  receitas  previstas,  estimando-se  uma arrecadação  de
R$76,91 bilhões para 2015. Quanto às Receitas de Capital, espera-se que tenham
diminuição real de 21,32% em relação ao previsto em 2014, atingindo R$3,55 bilhões
em 2015, principalmente devido à redução das operações de crédito.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados
* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita Fiscal, valores atualizados, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.
Despesa Fiscal
A despesa total prevista para 2015 é de R$72,43 bilhões, descontadas as despesas

intraorçamentárias,  que são aplicações diretas decorrentes de operações entre os
órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, sendo estimadas em
R$10,93 bilhões na proposta de LOA 2015.

Da despesa total, R$30,69 bilhões são provenientes de recursos ordinários (fonte
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10) e R$41,74 bilhões de recursos vinculados, o que evidencia o grande montante de
despesas  provenientes  de  obrigações  constitucionais  e  legais.  Cabe  destacar
também que, quando comparado com o projeto de lei orçamentária de 2014, houve
um aumento nas despesas com recursos ordinários e vinculados da ordem de 16% e
5%, respectivamente.

No  quadro  a  seguir,  estão  explicitados  os  valores  programados  por  grupo  de
despesa e sua comparação com o programado em 2014.

MINAS GERAIS - Despesa Fiscal por Grupo de Despesa
PLOA 2014- PLOA 2015 - Valores Atualizados

* - O quadro contendo a Despesa Fiscal por Grupo de Despesa, PLOA 2014-2015,
valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
No  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas,  para  2015,  estão

previstos R$7,66 bilhões. A Cemig Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão
S.A. e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - continuam sendo as
empresas com a maior mobilização de recursos. Juntas, elas totalizam o equivalente
a 93,17% do total do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas. Verifica-
se, também, um aumento real de 12,62% em relação ao programado no ano anterior,
especialmente devido à amortização de dívidas da Cemig Geração e Transmissão
S.A.

Limites Constitucionais e Legais
A obrigatoriedade de aplicação de recursos em áreas consideradas relevantes e a

restrição do gasto em áreas sensíveis para o equilíbrio fiscal são determinadas por
dispositivos  constitucionais  e  legais.  Tais  aplicações  e  restrições  devem  ser
observadas na programação e na execução da lei orçamentária. O PLOA 2015 traz
os demonstrativos de cumprimento dos limites na programação, analisados a seguir.

Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE
O total  de  despesas  com  o  MDE  previsto  na  proposta  é  de  R$10,35  bilhões,

representando 25,04% da receita resultante de impostos considerada para o cálculo.
Na tabela a seguir, nota-se uma redução em valores absolutos dessa despesa no
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PLOA 2014 em relação à proposta para 2013, devido à exclusão, no cômputo da
despesa, dos benefícios previdenciários do setor, conforme Termo de Ajustamento de
Gestão realizado pelo Executivo com o Tribunal de Contas do Estado.

Comparando-se o PLOA 2015 com a proposta de 2014, o percentual de aplicação
de recursos ficou constante, com um pequeno aumento de 0,04 pontos percentuais.

MINAS GERAIS - Aplicação de Recursos na Manutenção e 
no Desenvolvimento do Ensino 2003-2015 - Valores atualizados

*  -  O  quadro  contendo  a  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e  no
Desenvolvimento do Ensino, 2003-2015, valores atualizados, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 24.3.2015.

Gastos com ações e serviços públicos de saúde - ASPS
O  total  de  despesas  com  ASPS  previsto  na  proposta  é  de  R$4,96  bilhões,

representando 12% da  receita  de  impostos  e  transferências  consideradas  para  o
cálculo.

Conforme  a  tabela  abaixo,  houve  uma  gradativa  redução  no  percentual  de
aplicação desde 2010. Parte da queda é explicada pelas regras estabelecidas pela
Lei Complementar nº 141, de 2012, que regulamentou os componentes do gasto com
ASPS, excluindo itens historicamente contabilizados pelo Estado, como investimentos
em saneamento e benefícios previdenciários do setor, estes também excluídos em
cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão realizado pelo Executivo com o
Tribunal de Contas do Estado.

MINAS GERAIS - Aplicação de Recursos em ASPS
2003-2015 - Valores Atualizados

* -  O quadro  contendo a  Aplicação de Recursos em ASPS,  2003-2015,  valores
atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Limites legais para as Despesas com Pessoal
A  despesa  total  com  pessoal  prevista  na  proposta  é  de  R$27,51  bilhões,

representando 51,43% da Receita Corrente  Líquida  -  RCL -  para o exercício.  Os
gastos por Poder e para o Ministério Público e suas respectivas participações na RCL
estão previstos conforme o quadro abaixo.
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MINAS GERAIS - Participação da Despesa de Pessoal na RCL
PLOA 2015

* - O quadro contendo a Participação da Despesa de Pessoal na RCL, PLOA 2015,
foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

O percentual  previsto  de  participação da despesa de pessoal  na  RCL reflete  a
alteração promovida pela Portaria Conjunta nº 2, de 2010, editada pela Secretaria do
Tesouro Nacional - STN. Essa portaria objetivou demonstrar a situação previdenciária
dos entes da Federação a partir  de uma reclassificação da receita e da despesa
orçamentária do RPPS. A adoção dessa classificação permite excluir do montante da
despesa com pessoal os recursos recebidos pelo RPPS decorrentes de aportes do
Tesouro para a amortização de déficit atuarial desse regime. Tal alteração, que vem
sendo  adotada  desde  a  LOA 2012,  implicou  uma  redução  substancial  no  valor
apurado a título de despesa de pessoal para efeito do cumprimento do limite imposto
pela LRF.

Processo Legislativo
Durante  a  tramitação  da  matéria,  as  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  de  Participação  Popular  e  Comissões  Temáticas  desta  Casa
promoveram audiências públicas com o objetivo de discutir o projeto de lei do Plano
Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  revisão  2015,  com  a
sociedade, bem como de colher sugestões para o seu aprimoramento. Esse processo
resultou na apresentação, pela Comissão de Participação Popular, de 39 emendas ao
PLOA.

Outras  437 emendas  ao  PLOA foram apresentadas  pelos  parlamentares e  pela
Comissão  Extraordinária  das  Águas,  além  de  uma emenda  que  foi  retirada  pelo
respectivo autor. Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a
apresentação de emendas ao orçamento e a escassez de recursos ordinários livres,
procedeu-se  a  um  amplo  acordo  para  se  estabelecerem  as  prioridades  dos
parlamentares.

No dia 18/12/2014, em cumprimento ao disposto no art. 204, § 5º, do Regimento
Interno, foi aprovado parecer nesta comissão, que concluiu pela aprovação de 431
emendas, sendo 39 da Comissão de Participação Popular, 340 de parlamentares, 1



1784
____________________________________________________________________________

da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  e  51  apresentadas  pelo  relator,  e  1
subemenda.

Em  seguida,  o  projeto  foi  encaminhado  para  apreciação  do  Plenário,  em  turno
único.

No decorrer do processo, observou-se uma mudança importante nos parâmetros
macroeconômicos  que  embasaram  as  projeções  da  receita  e  da  despesa
orçamentárias previstas no referido projeto. Por essa razão, a expectativa atual é de
que as projeções que serviram de base para a elaboração da proposta orçamentária
em análise não se materializem.

Dessa  forma,  tendo  em  vista  a  excepcionalidade  do  momento,  bem  como  a
competência constitucional desta comissão para apreciar as leis orçamentárias, seu
presidente  apresentou  requerimento,  posteriormente  aprovado  pela  comissão,  no
qual solicitou ao presidente desta Casa o retorno da peça orçamentária para que
fossem realizadas readequações da estimativa da receita e da fixação da despesa
que compõem o referido projeto.

Tal  solicitação  foi  acatada  por  Acordo  de  Líderes  firmado  em  11/3/2015,  que
deliberou pelo retorno do projeto a esta comissão, para emissão de novo parecer.
Retornado o projeto,  esta comissão,  diante dos fatos  econômicos supervenientes,
entende  ser  necessário  promover  modificações  na  proposta  orçamentária,
preservando, no entanto, a análise e a conclusão apresentados no parecer anterior,
no que diz respeito às emendas apresentadas no prazo regimental.

De fato, estudos realizados por esta comissão, com base em dados fornecidos pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag, demonstram que a receita
fiscal  prevista  na  proposta  original  não  se  materializará  no  contexto  das  novas
perspectivas econômicas, mostrando-se superestimada diante da atual  expectativa
de arrecadação do Estado.

Quanto à despesa, verificou-se que os montantes fixados, especialmente para as
despesas de  pessoal  do  Poder  Executivo  e para  a  amortização da dívida,  foram
subestimados,  com  omissão  de  reajustes  anteriormente  concedidos  e  erros  de
estimativa do serviço da dívida a pagar no exercício, respectivamente.

Diante disso, esta comissão, ciente de seu inarredável dever constitucional de zelar
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pelo orçamento público e baseando-se nas premissas contidas no art. 166, §3º, III, “a”
e “b”, da Constituição Federal, reiteradas no art. 160, III, “c”, 1 e 2, da Constituição
Estadual  e  206,  III,  “a”  e  “b”,  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  entende  ser
necessário promover alterações no projeto original. O poder de emendar projetos de
lei, de natureza eminentemente constitucional, é uma prerrogativa de ordem político
jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa, sendo especialmente relevante
na correção de erros e omissões presentes no projeto de lei orçamentária, conforme
dispositivo da Constituição Estadual abaixo reproduzido:

“Art.  160  -  Os  projetos  de  lei  relativos  a  plano  plurianual,  às  diretrizes
orçamentárias,  ao  orçamento  anual  e  a  crédito  adicional  serão  apreciados  pela
Assembleia Legislativa, observado o seguinte:

(...)
III - as emendas ao projeto da lei do orçamento anual ou a projeto que a modifique

somente podem ser aprovadas caso:
(...)
c) sejam relacionadas:
1) com a correção de erro ou omissão; ou
2) com as disposições do projeto de lei”.
Para isso apresentamos ao final deste parecer três emendas de texto. Duas delas

promovem alterações nos Anexos I, II-A e II-B, a que se referem os arts. 4º e 5º do
projeto, de forma a corrigir os erros e omissões existentes e a outra visa adequar o
art. 2º da proposição à reestimativa da receita e da despesa.

Tais alterações incidem sobre a previsão de receitas e a fixação de despesas para o
ano  de  2015,  doravante  reestimadas  em  R$68,35  bilhões  e  R$75,62  bilhões,
respectivamente,  conforme  explicitado  a  seguir,  já  descontadas  as  receitas  e
despesas intraorçamentárias.

Destaque-se que os novos parâmetros para a despesa se limitam ao orçamento do
Poder Executivo, permanecendo os orçamentos dos demais Poderes inalterados. A
despesa de pessoal  do  Poder  Executivo  foi  reestimada considerando reajustes  já
concedidos  e  os  valores  executados  até  dezembro  de  2014.  Já  as  alterações
propostas  para  a  despesa  de  custeio  basearam-se  nos  valores  empenhados  em
2014.
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Reestimativa dos Grandes Números
O  montante  previsto  para  a  receita  fiscal,  estimada  inicialmente  em  R$72,43

bilhões, passa a ser de R$68,35 bilhões, já descontada a receita intraorçamentária,
reestimada em R$13,03 bilhões.

Quanto à despesa, novas análises indicam que o valor constante originalmente no
projeto,  R$72,43  bilhões,  deve  ser  revisto  para  R$75,62  bilhões,  também  já
descontadas  as  despesas  intraorçamentárias,  que  dizem  respeito  às  aplicações
diretas decorrentes de operações entre os órgãos, fundos e entidades integrantes do
Orçamento Fiscal, reavaliadas em R$13,03 bilhões. Dessa forma, nota-se um déficit
fiscal da ordem de R$7,27 bilhões, conforme explicitado no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1
REESTIMATIVA DA RECEITA E DA DESPESA FISCAL

* - O quadro contendo a Reestimativa da Receita e da Despesa Fiscal foi publicado
no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Observa-se que nas despesas reavaliadas estão incluídas Despesas de Exercícios
Anteriores  (DEA),  da  ordem de R$1,15 bilhão,  não computadas  anteriormente no
projeto original.

Reestimativa da Receita
As  receitas  previstas  no  Orçamento  Fiscal  são  discriminadas  em  Receitas

Correntes,  Receitas  de  Capital,  Receita Intraorçamentária e Deduções da Receita
Corrente. Como se observa no Quadro 2 que se segue, as Receitas Correntes têm
preponderância  no  total  de  receitas  previstas,  reestimando-se  a  arrecadação  em
R$72,12 bilhões para 2015, o que representa uma redução, em relação ao projeto
inicial, da ordem de 6,23%.

Quadro 2
REESTIMATIVA DA RECEITA FISCAL

* - O quadro contendo a Reestimativa da Receita Fiscal foi publicado no Diário do
Legislativo, de 24.3.2015.

A receita de maior expressão no grupo das receitas correntes é a Receita Tributária.
O  principal  componente  dessa  categoria  é  o  Imposto  sobre  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transportes  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  que  representa  79,28%  da  Receita
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Tributária e 59,32% da receita total do Estado. A reestimativa é que a arrecadação do
ICMS  seja  2,66%  menor  do  que  a  estimada  na  proposição  original,  alcançando
R$40,54 bilhões em 2015.

Quanto à Receita Patrimonial (dividendos, juros de títulos de renda, entre outros),
estima-se uma redução de 76,19% em relação ao inicialmente previsto,  atingindo
R$1,14 bilhão em 2015.

Reavaliação da Despesa Fiscal
A despesa total fixada para 2015 fica reavaliada em R$75,62 bilhões, descontadas

as  despesas  intraorçamentárias,  que  são  aplicações  diretas  decorrentes  de
operações entre os órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, no
total de R$13,03 bilhões.

No Quadro 3 a seguir, estão explicitados os novos valores programados por grupo
de despesa e sua comparação com o programado no projeto original.

QUADRO 3
REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

* - O quadro contendo a  Reavaliação das Despesas foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 24.3.2015.

Na categoria Despesas Correntes, as despesas com Pessoal e Encargos Sociais
são as mais representativas, correspondendo a 51,39% da despesa fiscal  total.  O
crescimento em relação à proposta encaminhada em 2014 é de 12,03%.

O grupo Juros e Encargos da Dívida corresponde a 4,25% da despesa total fixada,
apresentando pequena redução de 0,86% em relação à proposta inicial.

O grupo Outras Despesas Correntes, o segundo mais representativo, corresponde
a 32,84% da despesa fiscal total, apresentando um acréscimo de 1,52% em relação
ao programado em 2014. Para uma análise mais apurada, o grupo Outras Despesas
Correntes foi subdividido nos subgrupos Executivo, Outros Poderes e Transferências
Constitucionais  aos  Municípios.  As  transferências  aos  municípios,  decorrentes  de
determinação constitucional, são constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI,
da Cide e da Dívida Ativa, além de multas e juros de mora do ICMS e do IPVA.

No  subgrupo  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios,  responsável  por
16,54% da despesa total, verifica-se uma queda de 1,74% em relação à proposição
original.
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As  despesas  do  Poder  Executivo,  que  exprimem  o  custo  operacional  da
implementação  das  políticas  públicas  pela  administração  pública  estadual,  são
fixadas  em  valor  correspondente  a  14,45%  da  despesa  total,  verificando-se  um
acréscimo de 5,74% em relação ao valor originalmente apresentado.

Na categoria Despesas de Capital, fixada em valor correspondente a 10,45% da
despesa total, destaca-se o aumento de 33,61% das despesas com amortização da
dívida e a redução de 36,57% dos investimentos e inversões financeiras, em relação
à proposta inicial.

Destaca-se que, em relação aos demais Poderes, não foram realizadas alterações
no  montante  global  das  despesas,  permanecendo,  dessa  forma,  os  valores
constantes no projeto original.

No Quadro  4  estão  demonstradas  as  reavaliações  das  despesas  para  o  Poder
Executivo, já incluídas as Despesas de Exercícios Anteriores - DEA -, da ordem de
R$1,15 bilhão, não computadas no projeto original.

QUADRO 4
REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS DO PODER EXECUTIVO

*  -  O  quadro  contendo a   Reavaliação  das  Despesas  do  Poder  Executivo  foi
publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Despesas Correntes - Pessoal e Encargos
O Quadro 5 a seguir traz o detalhamento da despesa relativa ao grupo Pessoal e

Encargos Sociais, discriminado por Poder e função. Para o Poder Executivo foram
explicitadas  as  funções  que  concentram  a  maior  parte  dos  gastos,  a  saber:
Segurança,  Previdência  Social  e  Educação.  Juntas,  essas  funções  concentram
86,34% do gasto total previsto com pessoal para o Poder Executivo. Cabe ressaltar
que nas despesas com pessoal estão incluídas as com a previdência dos inativos. As
demais funções do Poder Executivo somam 13,66% da despesa total.

QUADRO 5
DESPESAS DE PESSOAL POR PODER E FUNÇÃO

* - O quadro contendo as Despesas de Pessoal por Poder e Função foi publicado
no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Comparando-se  a  reavaliação  da  despesa  de  pessoal  e  encargos  sociais  ora
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apresentada para o Poder Executivo com a proposição encaminhada inicialmente,
destacamos um crescimento global de 14,63%, sendo 26,72% na função Segurança,
15,33% na função Previdência Social e 5,24% na função Educação.

Destaca-se que, em relação aos demais Poderes, não foram realizadas alterações
no montante global das despesas com Pessoal e Encargos Sociais, permanecendo,
dessa forma, os valores constantes no projeto original.

Limites Constitucionais
A obrigatoriedade de aplicação de recursos em áreas consideradas relevantes e a

restrição do gasto em áreas sensíveis para o equilíbrio fiscal são determinadas por
dispositivos constitucionais.

O total de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE - reavaliado
é  de  R$10,36  bilhões,  representando  25,05%  da  receita  resultante  de  impostos
considerada para o cálculo.

Já a reavaliação das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS -
totaliza  R$5,01  bilhões,  representando  12,12%  da  receita  de  impostos  e
transferências consideradas para o cálculo.

Dessa  forma,  os  limites  previstos  na  Constituição  estão  sendo  observados  na
reavaliação ora apresentada.

Limites legais para as Despesas com Pessoal
Haja vista as adequações realizadas, a despesa total com pessoal fica reavaliada

em R$29,52 bilhões, representando 59,32% da Receita Corrente Líquida - RCL - para
o exercício de 2015. Por sua vez, reestima-se a RCL em R$49,76 bilhões, o que
representa uma redução de 7% em relação ao valor originalmente estimado.

Os gastos por Poder e Ministério Público e suas respectivas participações na RCL
estão previstos no Quadro 6.

QUADRO 6
Reavaliação - Participação da Despesa de Pessoal na RCL

* - O quadro  contendo a  Reavaliação - Participação da Despesa de Pessoal na
RCL foi publicado no Diário do Legislativo, de 24.3.2015.

Destaque-se que, embora exista previsão para que as despesas totais com pessoal
ultrapassem o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal -
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LRF  -,  a  apuração  desse  limite,  e  consequentemente,  a  aplicação  das  sanções
previstas em lei, só ocorrerá quando a despesa for realizada efetivamente.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, para 2015, fica mantido,

conforme previsão inicial, em R$7,66 bilhões.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.497/2014, em
turno único, com as Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a
112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266
a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410, 411, 416 a 426, 468 a 471,
apresentadas  por  parlamentares;  com  as  Emendas  nºs  427  a  463,  465  e  466,
apresentadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular;  com  a  Emenda  nº  214,
apresentada pela  Comissão Extraordinária das  Águas;  com a Subemenda nº  1 à
Emenda nº 213 e com as Emendas nºs 478 a 562, apresentadas ao final do parecer;
e pela rejeição das Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a
135, 151, 152, 174, 175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a
402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477.

A Emenda nº 213 fica prejudicada pela aprovação da respectiva subemenda.
A Emenda nº 464 foi retirada pelo autor.
É necessário destacar que as Emendas nºs 502 a 526 visam adequar o Orçamento

às inclusões de ação e programa propostas no PPAG.
Vale salientar que as Emendas de nºs 1 a 528 já constavam no parecer aprovado

em 18/12/2014, sendo mantidas suas análises.
As  Emendas  nºs  529  a  558  têm  o  objetivo  de  atender  a  indicações  de

parlamentares que não tiveram oportunidade de apresentá-las anteriormente.
Por fim, as Emendas nºs 559 a 561 buscam corrigir erros e omissões verificados no

projeto original, reestimando a receita e a despesa, com base nas premissas do art.
166, §3º, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, reiteradas no art. 160, III, “c”, 1 e 2, da
Constituição Estadual, e 206, III, “a” e “b”, do Regimento Interno desta Casa. Já a
Emenda nº 562 busca adequar o dispositivo que trata de vigência da lei.
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Emenda de despesa: 213/1
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Capacitação  e  Formação  de  Profissionais  do  Sistema

Socioeducativo (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de texto: 478
Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
"Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia
Legislativa  de Minas  Gerais  -  Fundhab -  até  o limite de 10% (dez por  cento)  da
despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.
62 da Constituição do Estado.

§ 1º -  Os créditos suplementares de que trata o  caput utilizarão como fonte os
recursos  resultantes  da  anulação  parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  do
próprio  orçamento  suplementado,  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  da
Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou
de recursos diretamente arrecadados ou o superávit financeiro relativo a receitas de
convênios,  contrapartida,  acordos  e  ajustes  apurado  em  balanço  patrimonial  do
exercício anterior e serão abertos por regulamento próprio da Assembleia Legislativa,
que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas  discriminações  de  despesa
previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei nº 21.447, de 1º de agosto de
2014, e incluir, nos grupos de despesa, fonte de recurso proveniente de convênios,
acordos e ajustes.

§ 2º - As alterações da modalidade de aplicação e do identificador de procedência e
uso de que trata o art.  17 da Lei nº 21.447, de 2014, poderão ser realizadas nos
termos  de  regulamento  da  Assembleia  Legislativa  e  não  onerarão  o  limite
estabelecido no caput.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de
publicação do regulamento, para as providências necessárias.".
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Emenda de texto: 479
Acrescente-se onde convier:
"Art....  -  As disposições do Anexo V desta lei,  consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais
serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.".

Emenda de texto: 480
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2015 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei
Orçamentária para o exercício de 2015, ficando autorizados os ajustes necessários à
plena compatibilidade.".

Emenda de texto: 481
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
“Art.  14  -  O  Poder  Executivo,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o

planejamento e o orçamento para o exercício de 2015, poderá transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e
dotações  orçamentárias,  em  decorrência  da  extinção,  da  transformação,  da
transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades ou de
alterações  de  suas  competências  ou  atribuições  autorizadas  por  lei  que  altere  a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.”.

Emenda de despesa: 482
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado
Objeto  do  Gasto:  Gestão  de  Projetos  Culturais  da  Fundação  Clóvis  Salgado

(despesas correntes)
Valor: R$492.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 483
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Valor: R$11.953.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 484
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Valor: R$4.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 485
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Valor: R$12.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 486
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Valor: R$36.518.114,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 487
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (despesas correntes)
Valor: R$14.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 488
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Objeto do Gasto: Transmissão Televisiva de Programação Cultural, Jornalística e

Informativa (despesas correntes)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 489
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Recursos  para  Apoio  às  Apaes,  aos  Asilos  e  às  Creches.
(despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 490
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Objeto do Gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição

de Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 491
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Modernização do Sistema Prisional - Construção de Abrigos para

Visitantes  de  Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 492
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 493
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem - Aquisição de Castra Móveis Com o Objetivo de Diminuir a Superpopulação
de Cães e Gatos (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 494
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Polícia para a Cidadania - Recursos para Infraestrutura do Serviço

de Juventude e Polícia. (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 495
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 496
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 497
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 498
Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria-Geral de Justiça
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Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Sedes Próprias (despesas
de capital)

Valor: R$8.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 499
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$970.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 500
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Reforma da Rodoviária do Município de Fronteira (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 501
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 502
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)
Valor: R$80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 503
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola (despesas

correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 504
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do Gasto:  Cofinanciamento de Serviços e Benefícios  para Municípios na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)
Valor: R$900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 505
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do Gasto: Serviços de Proteção de Alta Complexidade (despesas correntes)
Valor: R$700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 506
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da População Lgbt (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 507
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 508
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça (despesas

correntes)
Valor: R$1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 509
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Implantação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual

Contra Crianças e Adolescentes (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 510
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio à Inclusão Produtiva (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 511
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 512
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto do Gasto: Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária  Municipal  em

Prol da Segurança Alimentar (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 513
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Estruturação  de  Sistema  de  Inspeção  Sanitária  em

Consórcios Intermunicipais (despesas correntes)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 514
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio à Implementação do Paa-Familiar (despesas correntes)
Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 515
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  Incentivo  à  Mitigação  do  Uso  de  Agrotóxicos  na  Produção

Agropecuária (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 516
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Objeto do Gasto: Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica (despesas

correntes)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 517
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas

correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 518
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto  do  Gasto:  Discriminatória  e  Arrecadação  de Terras  Devolutas  (despesas

correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 519
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Inscrição  de  Estabelecimentos  Rurais  da  Agricultura

Familiar no Cadastro Ambiental Rural - Car (despesas correntes)
Valor: R$720.800,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 520
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (despesas correntes)
Valor: R$450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 521
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  Gasto:  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  Econômico  (despesas

correntes)
Valor: R$785.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 522
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  Capacitação  para  o  Empreendedorismo  Rural  (despesas

correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 523
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Objeto do  Gasto:  Capacitação de Membros  e Servidores da  Defensoria Pública

(despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 524
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Realização de Exames nas Ações de Investigação de Paternidade

(despesas correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 525
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas
Objeto  do  Gasto:  Estruturação  da  "Cidade  das  Águas"  -  Fundação  Hidroex

(despesas correntes)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 526
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Pessoa Idosa (despesas correntes)
Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 527
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Valor: R$1,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 528
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Valor: R$1,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 529
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 530
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 531
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 532
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 533
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 534
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 535
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 536
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 537
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 538
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 539
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 540
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 541
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 542
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 543
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 544
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 545
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 546
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 547
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 548
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 549
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 550
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 551
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 552
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 553
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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Emenda de despesa: 554
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 555
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 556
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 557
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 558
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$14.500.000,00
Deduções: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Fomento e Execução de Ações de

Saúde (outras despesas correntes) - R$2.500.000,00
Fundo  Estadual  de  Saúde  -  4391  -  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde

(investimentos) - R$12.000.000,00
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Emenda de texto: 559
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
"Art. 2º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de 2015 estima a receita em R$81.382.641.078,00 (oitenta e um bilhões trezentos e
oitenta e dois milhões seiscentos e quarenta e um mil e setenta e oito reais) e fixa a
despesa em R$88.655.847.098,00 (oitenta e oito bilhões seiscentos e cinquenta e
cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil e noventa e oito reais).".

Emenda de texto: 560
Dê-se ao Anexo I a redação disponível no seguinte link:

http://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/docs/2015/o
rcamento_2015_anexo_1.pdf

Emenda de texto: 561
Dê-se aos Anexos II-A e II-B a redação disponível nos seguintes links:

http://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/docs/2015/o
rcamento_2015_anexo_II_a.pdf
http://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/docs/2015/o
rcamento_2015_anexo_II_b.pdf

Emenda de texto: 562
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
“Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala das Comissões, 23 de março de 2015.
Tiago Ulisses,  presidente  e  relator  -  Thiago  Cota  -  Rogério  Correia  -  Vanderlei

Miranda - Felipe Attiê - Arnaldo Silva.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/3/2015

Às  15h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,
Anselmo José Domingos e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró Marra, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de  requerimento  do  deputado  Anselmo José
Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº  304/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Departamento  de  Estradas de Rodagem de Minas Gerais  -  DER-MG -  pedido  de
providências  para  que sejam instalados redutores  de  velocidade na MG-458,  nas
proximidades do Km 2, no Município de Careaçu;

nº  305/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  situação  do  transporte  público  da  Região
Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 307/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedido de
providências para que seja incluído no Programa Caminhos de Minas a estrada que
interliga  os  Municípios  de  Capetinga  a  São  Sebastião  do  Paraíso,  passando  por
Goianazes, na região leste do Estado;

nº 308/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
a reativação da linha de transporte rodoviário intermunicipal que liga Belo Horizonte
ao Distrito de São Sebastião do Gil, no Município de Desterro de Entre-Rios;
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nº 309/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
que seja reformada a ponte localizada na estrada que liga Cocais ao Cachoeirão, em
frente à  Fazenda Córrego  Batista,  área  rural  de  Coronel  Fabriciano,  a  15  km do
centro da cidade;

nº 310/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para
a criação de linhas de transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Vale, com
quadro de horários que atenda à população;

nº  311/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  implantação  do  esgotamento  sanitário  e  da
construção da estação de tratamento de esgoto dos Municípios de Coronel Fabriciano
e Timóteo;

nº  312/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as condições de telefonia e do acesso à internet na
região do Vale do Aço;

nº 313/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
ao chefe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit - pedido
de informações sobre as obras de recuperação da Ponte Velha, situada sobre o Rio
Piracicaba, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo;

nº 314/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais
S.A.  -  Copanor-  pedido  de  providências  para  o  imediato  funcionamento  do  poço
artesiano do Município de Araçuaí, na comunidade de Alfredo Graça, o qual ainda não
está funcionando, mesmo após a conclusão das obras;

nº 315/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -  pedido  de
providências  para  que  seja  enviado  o  projeto,  o  planejamento  das  ações  e  o
cronograma das atividades referentes à implantação do esgotamento sanitário e da
construção  da  estação  única  de  tratamento  de  esgoto  para  a  região  de  Coronel
Fabriciano e Timóteo;

nº 316/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
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ao Departamento  Estadual  de  Telecomunicações -  Detel  -  pedido de providências
para a instalação de torres de transmissão para telefonia móvel no Bairro Achados,
no Município de Santana do Paraíso;

nº 317/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Tim Telefonia e à OI Telefonia pedido de providências para a instalação de torres de
transmissão para telefonia móvel no Bairro Achados, no Município de Santana do
Paraíso;

nº 318/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao governo do Estado e à Secretaria  de  Estado de Transporte e Obras  Públicas
pedido de providências para a pavimentação asfáltica do trecho de rodovia que liga o
Município de Jacutinga ao de Espírito Santo do Pinhal (SP);

nº 319/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  Sistema  BRT  Move  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte;

nº 320/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência  pública  para  debater  a  situação  da  MG-050,  especialmente  sobre  os
projetos em andamento e futuros projetos para a referida rodovia;

nº  321/2015,  do  deputado  Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater o fechamento das balanças nas rodovias estaduais, bem como
os motivos do desligamento dos radares nestas rodovias desde outubro de 2014;

nº 322/2015, do deputado Deiró Marra,  em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as condições das estradas MG-462, que liga o Município de
Patrocínio ao Município de Perdizes, e MG-187, que liga o Município de Patrocínio ao
Município de Ibiá.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  407/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública  para  debater  as  condições  de  atendimento  nos  aeroportos  do  interior  do
Estado;

nº 408/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
à Diretoria-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit -
pedido  de  providências  para  que  seja  instalada  uma  passarela  suspensa  para
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pedestres  sobre  a  BR-251,  nas  proximidades  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas - IFNMG -, no câmpus de Salinas;

nº  409/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  que  haja  celeridade  na  liberação  da  ordem  de  serviço  para  a
execução dos  trabalhos  de  melhoramento e  pavimentação no trecho da MG-129,
entroncamento da BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo - Santa Bárbara, com
20,84km de extensão, já adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda., com preço global
de R$ 18.715.639,79;

nº 411/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja encaminhado ao diretor-
geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido
de informações acerca do cronograma previsto para o início da execução das obras
de melhoramento e pavimentação no trecho da MG-129, entroncamento da BR-381
entre São Gonçalo do Rio Abaixo -  Santa Bárbara, com 20,84km de extensão, já
adjudicado à Construtora Vale Verde Ltda., com preço global de R$ 18.715.639,79 ou
do andamento das obras, caso já iniciadas;

nº 413/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
audiência pública para debater  a logística, o valor  das tarifas e a mobilidade dos
passageiros do BRT Move;

nº  415/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  atual  situação  da  parceria  público-privada  da
Rodovia MG-050, bem como o contrato das Nascentes das Gerais e o cronograma
das obras de duplicação da referida rodovia;

nº 416/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para debater  o  sistema BRT Move de Belo Horizonte,  em decorrência de
problemas técnicos apresentados, atropelamentos, filas, acessibilidade e a falta de
segurança do transporte para os usuários.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente - Celinho do Sinttrocel - Doutor Jean Freire.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2015
Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê e Tito Torres, membros da supracitada
comissão. Está presente também o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado Tiago Ulisses,  declara aberta a  reunião e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Arnaldo 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 discutir e
votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o seguinte requerimento:

nº  664/2015,  dos  deputados  Iran  Barbosa,  Felipe  Attiê  e  Tito  Torres,  em  que
solicitam seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei  nº  5.497/2014,  que
estima as receitas  e  fixa  as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado de Minas
Gerais  e do Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado
para  o  exercício  de  2015,  com  a  presença  dos  secretários  de  Estado  de
Planejamento e Gestão e de Fazenda.

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

Sala das Comissões, 23 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Rogério Correia - Felipe Attiê - Arnaldo Silva - Tito Torres

- Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 9/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe institui a Medalha
Francisco de Assis e dá outras providências.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 9/2015 tem por objetivo instituir a Medalha Francisco de Assis,

destinada a agraciar  pessoas que tenham se destacado na proteção da fauna no
Estado. Essa condecoração deverá ser entregue, anualmente, pelo governador, no
mês  de  outubro,  em  dia  a  ser  definido  por  meio  de  decreto  editado  pelo  Poder
Executivo.

Quanto  ao  exame  da  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da
República  relaciona as  matérias  exclusivas  da  União,  e  o art.  30  estabelece que
compete  ao município  legislar  sobre  assuntos de interesse local  e suplementar  a
legislação federal e estadual no que lhe couber. Ao estado, segundo o § 1º do art. 25,
são atribuídas as competências que não lhe são vedadas pelo Texto Constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está relacionada nos
citados dispositivos,  compreende-se que deve ser  considerada como competência
legislativa remanescente dos estados federados.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição
Mineira não fixa a matéria em análise como reservada à Mesa da Assembleia ou aos
titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas.  Não há,  portanto,  impedimento  à  deflagração do processo legislativo  por
membro desta Casa.

É importante destacar que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do
art.  90  da  Constituição  Mineira,  que  determina  ser  competência  privativa  do
governador  do  Estado  conferir  condecoração  e  distinção  honoríficas  quando
estabelece que essa autoridade fará a entrega da Medalha Francisco de Assis.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  ressaltou  que  o  dia  4  de  outubro  é
considerado o Dia de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais e
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padroeiro da ecologia. Por isso, propõe seu nome para a medalha a ser entregue
àqueles que se destacarem na proteção dos animais.

Em  decorrência  dessa  informação,  julgamos  conveniente  que  a  norma  já
estabeleça o dia 4 de outubro como a data da entrega da Medalha Francisco de
Assis, deixando os demais pormenores de sua regulamentação a critério do Poder
Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 9/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue anualmente pelo

governador do Estado, no dia 4 de outubro.”.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  -  João Alberto,  relator  -  Bonifácio  Mourão -  Isauro

Calais - Antônio Jorge - Cristiano Silveira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em análise, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.616/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação dos Agricultores  Familiares  de Alvinópolis,  com sede no Município  de
Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/2/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  12/2015 tem  por  finalidade declarar  de  utilidade pública  a
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Associação dos Agricultores  Familiares  de Alvinópolis,  com sede no Município  de
Alvinópolis.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos §§ 1ºs dos arts. 17
e 27,  que as atividades de seus diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores ou equivalentes não são remuneradas; e, no art. 28, que, na hipótese de
sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,
com  personalidade  jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,
sede  e  atividades  preferencialmente  no  Município  de  Alvinópolis,  ou  a  entidade
pública.

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

Projeto de Lei nº 12/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - Isauro Calais, relator - Sargento Rodrigues - João

Alberto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.703/2014, institui o Dia Estadual de Combate
ao Tráfico de Animais Silvestres.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.
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Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  29/2015  tem  como  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  de

Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a ser comemorado anualmente em 29 de
setembro.

A matéria em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada, no
exercício do controle preventivo de constitucionalidade.  Sendo assim, passamos a
reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

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

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

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

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

do Projeto de Lei nº 29/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - João Alberto, relator - Sargento Rodrigues - Cristiano

Silveira - Isauro Calais - Bonifácio Mourão - Antônio Jorge.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o projeto de lei

em epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Ciclista no Estado.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  no 132/2015 tem como finalidade instituir  no Estado o Dia do

Ciclista, a ser comemorado anualmente em 12 de dezembro. Determina, ainda, que
as solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder Executivo e
das demais instituições competentes.

No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre  esclarecer  que  a  Constituição  da
República, no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de legislar
está  reservada  privativamente  à  União;  e,  no  art.  30,  indica  aquelas  que,  por
versarem sobre questões de interesse local, devem ser tratadas pelos municípios. Ao
estado membro, segundo o teor do § 1º do art. 25, ficam reservados os temas que
não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta
Magna  como  matéria  reservada  à  União  ou  ao  município  em  sua  repartição  de
competências, cabe ao estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias
legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes
Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz
referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso
em apreço.
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Cabe observar que o art. 2º do projeto é dispensável, uma vez que o governador já
possui a competência constitucional de dispor sobre a organização e as atividades do
Poder Executivo, conforme determina o inciso XIV do art. 90 da Constituição Mineira.
Em decorrência disso, julgamos pertinente a Emenda nº 1, que tem como objetivo
suprimir o citado dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 132/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do projeto.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  -  Bonifácio  Mourão  -  Cristiano  Silveira  -

Antônio Jorge - João Alberto - Sargento Rodrigues - Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 220/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o projeto de lei
em  epígrafe  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  da  Mobilização  Social  pela
Educação e a Semana Estadual da Mobilização Social pela Educação.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

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

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 220/2015 de instituir, no calendário oficial do Estado, o Dia

Estadual da Mobilização Social pela Educação, a ser comemorado anualmente em 28
de abril, Dia Nacional da Educação. Determina ainda que, na semana em que recair o
dia  28  de  abril,  sejam  desenvolvidas  atividades  para  a  mobilização  social  pela
educação,  com os objetivos de conscientizar  a sociedade sobre a  importância do
acompanhamento  da  vida  escolar  das  crianças  e  dos  adolescentes;  incentivar  a
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formação de grupos voltados às questões socioeducacionais; encorajar a participação
comunitária na defesa da educação; promover o acesso democrático às informações
sobre  métodos  educacionais,  inclusive  em  relação  às  pessoas  com  deficiência;
estimular  a  participação  da  sociedade  na  gestão  democrática  do  ensino  público;
promover  a  valorização  do  profissional  da  educação;  lutar  pela  erradicação  da
violência escolar.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o estado está habilitado a
legislar sobre a matéria objeto da proposição com base na competência consagrada
no § 1º do art. 25 da Constituição da República, que lhe reserva as matérias que não
se enquadram no campo privativo da União ou do município. Com efeito, a matéria
versada no projeto não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo
art. 22, ou ao município, relacionadas no art. 30.

De outra parte, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa
privativa da Mesa da Assembleia ou dos chefes dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à ora examinada.
Infere-se, portanto, que não há reserva de iniciativa a inviabilizar a deflagração do
processo legislativo por parte deste Parlamento.

Contudo, a proposição merece alguns reparos.
Em primeiro lugar, entendemos que a criação de duas datas comemorativas com o

mesmo objetivo não é razoável.  Sugerimos, pois, a instituição do Dia Estadual da
Mobilização Social pela Educação, a ser comemorado anualmente em 28 de abril, Dia
Nacional da Educação, o que resultará concentração de esforços federais e estaduais
em  uma  única  data  e  certamente  produzirá  melhores  resultados.  Dessa  forma,
propomos a supressão do art. 2º do projeto.

Com relação ao art. 3º, cumpre-nos esclarecer que não há um calendário oficial de
datas e eventos no Estado. De fato, cada secretaria estabelece as datas relacionadas
com  seu  campo  de  atuação  e,  se  for  o  caso,  as  atividades  específicas  que
desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por meio de mero
ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da norma que
instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável comando legal destinado a
inserir a data criada no calendário oficial do Estado.
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Ademais, não nos parece compatível com o princípio da separação dos Poderes
normas do teor dos arts. 5º e 6º, em que o Legislativo estabelece de modo unilateral
atribuições ao Poder Executivo. Com efeito, se, por um lado, cabe ao Legislativo fixar
regras gerais e abstratas que nortearão as atividades do Executivo, por outro, não lhe
cabe avançar  a ponto  de minudenciar  a ação executiva,  pois  isso  iria  esvaziar  a
atuação institucional daquele Poder, contrariando o princípio constitucional citado.

Por  fim, esclarecemos que o art.  7º  também deve ser  suprimido. Tal dispositivo
estabelece que as despesas decorrentes da execução da lei  correrão à conta de
dotação orçamentária própria,  suplementada, se necessário, pelo Poder Executivo.
Trata-se de comando desnecessário,  uma vez que todas as despesas do Estado
devem estar, obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Dessa forma, à vista das considerações expendidas, apresentamos, ao final deste
parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  que  corrige  as  imprecisões  técnicas  apontadas,
adequando a matéria à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 220/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual de Mobilização Social pela Educação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Mobilização Social pela Educação, a ser

comemorado, anualmente, no dia 28 de abril.
Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º, serão realizadas atividades que tenham

por objetivo:
I - mobilizar a sociedade para a defesa da educação como promotora da cidadania,

da solidariedade, da tolerância, do pluralismo e da diversidade cultural;
II - valorizar o profissional de educação;
III - promover a paz nas escolas;
IV - incentivar a participação das famílias no acompanhamento da vida escolar dos

educandos;
V - fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade em que está inserida;
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VI  -  ampliar  a  participação  da  comunidade  na  elaboração  do  projeto  político-
pedagógico das escolas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator - Sargento Rodrigues - Isauro Calais - Antônio

Jorge - João Alberto.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 7/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei
nº  7/2015  dispõe sobre  a  obrigatoriedade  de instalação de calhas  coletoras  para
captação  de  água  proveniente  dos  aparelhos  de  ar  condicionado  instalados  nos
prédios comerciais e residenciais no Estado.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo, em 12/2/2015, e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
matéria.

Fundamentação
A proposição  sob  exame  pretende  obrigar  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.

Na  justificação,  o  autor  afirma  visar  a  eliminação  do  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.

Inicialmente, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar na espécie, que não
trata de matéria de iniciativa privativa, indicada no art. 66 da Constituição Estadual.

Observamos,  todavia,  que  a  matéria  seria  de  predominante  interesse  local  e,



1823
____________________________________________________________________________

portanto, de competência legislativa municipal, conforme inteligência do inciso I do
art. 30 da Constituição da República.

Nesse  sentido,  firmou-se  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  como
ressaltado,  por  exemplo,  no  julgamento  do  Agravo  Regimental  no  Agravo  de
Instrumento nº 491420/SP, relator o Ministro Cézar Peluso:

“(...)  2.  RECURSO.  Extraordinário.  Inadmissibilidade.  Competência  legislativa.
Município.  Edificações.  Bancos.  Equipamentos  de  segurança.  Portas  eletrônicas.
Agravo  desprovido.  Inteligência  do  art.  30,  I,  e  192,  I,  da  CF.  Precedentes.  Os
Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeite a edificações
ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados
à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a atendimento ao
público.”

A propósito,  observamos  que  o  conteúdo  do  projeto  examinado  já  se  encontra
estabelecido, por exemplo, no âmbito da legislação dos Municípios de Juiz de Fora e
de Belo Horizonte,  conforme as Leis  Municipais nºs 12.536,  de 2012,  e 9725,  de
2009, respectivamente.

Com efeito,  a primeira “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de calhas
coletoras  para  captação  de  água  proveniente  dos  aparelhos  de  ar  condicionado
instalados nos prédios comerciais e residenciais do Município de Juiz de Fora”, ao
passo que a última “institui o Código de Edificações do Município de Belo Horizonte e
dá outras providências”. Nos termos do § 4º do art. 42 deste Código:

“Art.  42  -  As  fachadas  das  edificações  poderão  ter  saliências  e  marquises,
observado o disposto neste artigo. (...)

§ 4º - Em saliências utilizadas para a instalação de sistemas de ar-condicionado, é
obrigatório haver dispositivo que impeça o gotejamento ou despejo de resíduos sobre
a vizinhança ou logradouro público.”

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 7/2015.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - João Alberto, relator - Sargento Rodrigues - Isauro

Calais - Antônio Jorge.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.165/2014, fixa o percentual relativo ao ano
de  2014,  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Ministério Público do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 12/2/2015, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já havia sido submetida ao crivo desta

comissão  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  5.165/2014,  na  legislatura
anterior.  Por  não  haver  qualquer  alteração no ordenamento  jurídico  que justifique
analisá-la  sob  um  prisma  diferente,  mantivemos  o  entendimento  anterior,  que
passamos a reproduzir.

“O  projeto  de  lei  em  exame  fixa  em  6%  o  percentual  de  recomposição  a  ser
aplicado  a  partir  de  1º/5/2014,  para  a  revisão  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores  do Ministério  Público,  nos termos do art.  37,  inciso  X,  da Constituição
Federal.

O  percentual  utilizado  para  a  revisão  consiste  na  inflação  apurada  pelo  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado no período de maio de
2013 a abril de 2014.

É  importante  frisar  que  a  proposição  se  utiliza  corretamente  da  terminologia
'vencimentos',  já  que  abrange  apenas  os  servidores  do  quadro  de  pessoal  dos
serviços  auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,  os  quais  possuem  o sistema
remuneratório composto pela referida parcela somada a adicionais e gratificações,
não  abrangendo  os  membros  do  Ministério  Público,  que  são  remunerados  pelo
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sistema de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição da República.
O § 2º do art. 1o da proposição estabelece ressalva de que o disposto na futura lei

não deve aplicar-se ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos
termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na
forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere
efetividade ao  disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos
termos seguem transcritos:

'(...)
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices'.

O referido dispositivo constitucional traz dois comandos. O primeiro deles é relativo
à fixação e ao aumento da remuneração (reajuste, aumento efetivo, concedido para a
adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado); e o segundo
refere-se à revisão anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face
da inflação.

A pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando, o qual
já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um
direito  subjetivo dos  servidores  públicos,  constituindo uma obrigação  do chefe de
cada Poder a iniciativa de deflagrar anualmente o processo legislativo referente ao
projeto indispensável para o seu asseguramento.

Quanto  à  iniciativa  da  proposição,  entendemos  que  está  de  acordo  com  as
disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no art. 127, §
2o,  e  a  Constituição  Estadual,  no  art.  122,  I,  asseguram  ao  Ministério  Público  a
autonomia  funcional  e  administrativa,  podendo  este  propor  ao  Poder  Legislativo
projetos de lei que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos e serviços
auxiliares.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição
do  índice  de  reajuste  e  da  data-base  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e
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proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de
outros Poderes do ente federativo.

A propósito já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
'Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do

Brasil. Como ponderou o min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do
art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices
para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial.  (...)'.'
(ADI 603, voto do rel. min. Eros Grau, julgamento em 17-8-2006, Plenário, DJ de 6-
10-2006.)

A  ressalva  apresentada  no  §  2º  do  art.  1o  coaduna-se  com  as  alterações
constitucionais operadas no regime de aposentação do servidor público, notadamente
com a edição da Emenda à Constituição nº 41, de 2003. Esta comissão, quando da
apreciação do Projeto de Lei nº 4.663/2010, de autoria do Tribunal de Justiça, que
tratou do reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do
Estado,  entendeu  pela  constitucionalidade  de  dispositivo  idêntico  ao  que  ora  se
apresenta na proposição em exame.

É possível dizer que as alterações trazidas pela Emenda à Constituição nº 41/2003,
que se inferem da leitura conjugada dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição
Federal, embora tenham garantido o direito a reajuste, cuidaram de estabelecer uma
separação  no  tratamento  jurídico  da  matéria  em  relação  aos  servidores  que  a
proposta normativa em tela pretende abrigar -  aposentados que não têm direito à
paridade.

A respeito, segue a opinião de Daniela Mello Coelho: 'Inserida no rol das alterações
promovidas pela EC nº 41/03, a derrubada do instituto da paridade entre os proventos
dos inativos e os vencimentos dos servidores em atividade, com a substituição pela
garantia  do reajustamento dos benefícios,  promoveu a proximidade do tratamento
conferido à matéria no campo da previdência do servidor com aquele disciplinado no
RGPS' (Servidor  Público,  organização de Cristiana Fortini,  Belo Horizonte:  Fórum,
2009, p. 55.).

Ademais, o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que qualquer ato que
acarrete  aumento  de  despesa  seja  acompanhado  da  estimativa  do  impacto
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orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois
exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de que
o aumento pretendido tem adequação orçamentária e financeira à Lei Orçamentária
Anual  -  LOA -,  compatibilidade com o Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -
PPAG - e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Ressalte-se que a medida pretendida deve observar ainda o disposto no art. 169 da
Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para  atender  às  projeções  de  despesa  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela
decorrentes e se houver autorização específica na LDO.

A Lei nº 20.373, de 9 de agosto de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente,
prevê em seu art. 14:

'Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000'.”

No  ofício  que  encaminhou  o  Projeto  de  Lei  nº  5.165/2014,  que  deu  origem  a
proposição em estudo, o autor informa que a despesa decorrente da aplicação do
mencionado índice será suportada com recursos orçamentários adicionais, por meio
de suplementação, a qual já foi solicitada ao Executivo, e que, na previsão da receita
corrente líquida para o exercício de 2014, o Ministério Público está dentro dos limites
de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso II, alínea “d”, e no art. 22 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária
analisar, quanto ao exercício de 2015, se tais pontos encontram-se atendidos pela
proposição em tela.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 8/2015.
Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
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Leonídio Bouças,  presidente e relator - Antônio Jorge -  João Alberto -  Bonifácio
Mourão - Isauro Calais - Cristiano Silveira - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 214/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição em epígrafe,  a  Comissão dos  Direitos  da  Pessoa com

Deficiência  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  á
secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  número  de
profissionais  cedidos  para  as  Associações  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -
Apaes - prejudicados pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar
nº 100, de 5/11/2007, bem como sobre as alternativas para a continuidade da cessão
de profissionais da educação para aquelas instituições.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do requerimento em

estudo, pretende obter da Secretaria de Estado de Educação - SEE - informações
acerca da  situação dos  profissionais  de  educação cedidos  às  Apaes  em face de
dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  5/11/2007,  haverem  sido  julgados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4876.

Tratou  a  Lei  Complementar  nº  100,  entre  outras  determinações,  de  efetivar  os
servidores designados para o exercício de função pública, nos termos do art. 10 da
Lei  nº  10.254,  de  20/7/1990.  No que  se aplica  aos  profissionais  de  educação,  a
designação instituída por essa lei foi criada para atender a comprovada necessidade
de  pessoal  nas  unidades  de  ensino,  e  seus  beneficiários  seriam  professores,
especialistas e serviçais admitidos pelo Estado até 31 de dezembro de 2006.

A decisão proferida na ADI nº 4876, que invalidou os incisos I, II, IV e V do art. 7º da
Lei Complementar nº 100, de 2007, produziria efeitos no prazo de 12 meses da data
de publicação da ata do julgamento, no que concerne aos cargos para os quais não
houvesse concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso. Isso
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quer dizer que 1º de abril de 2015 é a data limite para a dispensa dos servidores em
atividade  que  não  preencheram  os  requisitos  de  aposentadoria  ou  não  foram
aprovados em concurso público para os cargos que ocupam.

Cabe esclarecer que as Apaes são entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos,
organizadas em uma rede que integra 432 unidades filiadas à Federação das Apaes
do Estado de Minas Gerais. Tais instituições atuam na defesa e promoção dos direitos
da  pessoa  com  deficiência,  assim  como na  sua  inclusão  social.  Para  tanto,  são
ofertados serviços de atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla
nas áreas de educação, saúde e assistência social. Na área educacional, as Apaes
atendem alunos com necessidades especiais em todos os níveis da educação básica
e  na  modalidade  de  educação  de  jovens  e  adultos,  atendimento  que  tem  sido
fundamental  para  a  inclusão  social  de  um  dos  segmentos  mais  vulneráveis  da
população e que não conta com uma estrutura condizente com suas necessidades
nos setores públicos.

Há  duas  décadas  foi  firmada  uma parceria  entre  a  Federação  das  Apaes  e  a
Secretaria de Estado de Educação visando à cessão de professores e especialistas
da rede estadual de ensino para prestar serviços educacionais nas entidades. Tal ato
administrativo configura, conforme o Estatuto do Pessoal do Magistério Público, Lei nº
7.109,  de  13/10/1977,  um  dos  casos  de  Adjunção,  espécie  de  movimentação de
pessoal autorizada pelo estatuto para suprir  necessidade de pessoal em órgãos e
entidades de ensino não integrantes do sistema estadual de ensino. Até o ano de
2014, as Apaes contavam com cerca de quatro mil profissionais cedidos pela SEE.

Conforme  informação  da  Federação  das  Apaes  de  Minas  Gerais,  entre  os
profissionais  cedidos,  a  maioria  pertence  ao  quadro  dos  efetivados  pela  Lei
Complementar  nº  100,  designado pela  SEE,  após  a decisão da ADI  nº  4876,  de
Situação Funcional 26.

Diante da incerteza quanto aos rumos a serem seguidos após a data de 1º de abril
de  2015,  que  culminaria  na  vacância  de  muitos  cargos  de  professores  sem  o
correspondente  número  de  professores  efetivos  ou  aprovados  em  concurso  para
ocupá-los, foram incorporados os seguintes dispositivos ao Projeto de Lei nº 5.706,
de 8/1/2015, já encaminhado à sanção do governador, que altera a Lei Delegada nº
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179, de 1º/1/2011, dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração
pública do Poder Executivo do Estado, e dá outras providências:

“Art.  73  -  A  administração  pública  adotará  providências  que  assegurem  a
continuidade do serviço público de educação, quando ultimadas as providências de
cumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4876.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Educação editará resolução que mantenha como
designados os servidores atingidos pelo julgamento de inconstitucionalidade do art. 7º
da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, nas vagas nas quais foram
efetivados.

§ 2º - As designações ocorridas nos termos do § 1º deste artigo vigorarão até 31 de
dezembro de 2015.

Art.  74  -  O provimento,  por  concurso,  de vaga ocupada por  servidor  designado
implicará a dispensa de seu ocupante precário.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  elaborarão  calendário  com  a  previsão  de  nomeação  dos
servidores aprovados em concurso público”.

Dessa forma, os servidores na situação funcional 26, entre os quais se incluem os
servidores cedidos às Apaes, têm garantido seu vínculo com o Estado até o final
deste ano. No entanto, tal solução tem caráter temporário e é necessário que esta
Casa Legislativa conheça os planos do Estado com relação ao caso específico de
provimento de cargos para atendimento dos alunos com deficiência nas Apaes, de
forma a assegurar que a prestação desse serviço essencial por parte das entidades
não sofra descontinuidade.

Com respeito à iniciativa,  o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 2º,  da
Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a
prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a
Secretário de Estado e que sua recusa, não atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Em razão das mudanças na conjuntura que envolve os servidores efetivados pela
Lei Complementar nº 100 ocorridas recentemente, propomos o Substitutivo nº 1.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 214/2015, na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atendendo a requerimento dos
deputados Duarte Bechir, Bonifácio Mourão, Elismar Prado e Bosco, aprovado na 1ª
Reunião  Ordinária,  de  25/2/2015,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre:

- o número de profissionais cedidos para as Associações dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apaes - na condição de efetivados pela Lei Complementar nº 100 e
que  serão  designados  para  a  função  de  professor  após  o  fim  do  prazo  para
cumprimento da ADI n° 4876;

- a manutenção ou não do processo de adjunção dos profissionais para as Apaes
após a designação;

-  a  consideração  da  demanda  de  profissionais  pelas  Apaes  na  elaboração  de
cronograma de novos concursos e de nomeações de concursados.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 23 de março de 2015.
Lafayette de Andrada, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2015

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

18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Lafayette de Andrada

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 9 a 12/2015 (encaminhando as Indicações nºs 6 a
9/2015,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 7 e
8/2015 - Projetos de Lei nºs 576 a 676/2015 - Requerimentos nºs 306 a 337/2015 -
Requerimentos  Ordinários  nºs  742  a  768/2015  -  Proposições  Não  Recebidas:
Requerimento da Comissão de Segurança Pública - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Saúde, de Educação e de Segurança Pública (2), das deputadas
Arlete Magalhães e Geisa Teixeira e do deputado Alencar da Silveira Jr. - Oradores
Inscritos: Discursos dos deputados Isauro Calais, Durval Ângelo, Felipe Attiê e Doutor
Jean Freire; Suspensão e Reabertura da Reunião; discurso do deputado Doutor Jean
Freire  -  2ª  Parte  (Ordem  do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Decisão da
Mesa  -  Palavras  do  Presidente  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos
Ordinários nºs 742 a 766/2015; deferimento -  Requerimento do deputado Gustavo
Valadares; deferimento; discurso do deputado Gustavo Valadares - 2ª Fase: Questão
de Ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em
turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014;  discursos  dos  deputados  Gustavo
Valadares e Durval Ângelo; Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos
- Antônio Carlos Arantes -  Antônio Jorge -  Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Arlete
Magalhães - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares
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- Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - 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
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Glaycon Franco
- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Isauro Calais -
Ivair Nogueira - João Alberto - João Leite - João Magalhães - Leandro Genaro - Léo
Portela -  Leonídio Bouças - 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 14h4min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Carlos Pimenta,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Ivair Nogueira, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 9/2015*

Belo Horizonte, 11 de março 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 da Senhora Liza
Prado para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - UTRAMIG.

A referida  fundação  tem  por  finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação
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profissional, a formação e o aperfeiçoamento de professores em nível superior e de
instrutores  para  modalidades  técnicas,  bem  como  a  educação  técnica,  o
desenvolvimento  de  metodologias  e  a  aplicação de  recursos  tecnológicos  para  a
qualificação e a especialização para o trabalho, observada a política formulada pela
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social.

A  indicada  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em
instituições públicas e privadas, preenchendo os requisitos para ocupar o cargo de
Presidente da UTRAMIG.

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 6/2015
Indicação do nome da Sra. Liza Prado para o cargo de presidente da Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 10/2015*
Belo Horizonte, 16 de março 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 da Senhora Júlia
Amélia Mitraud Vieira para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto
- FAOP.

A referida Fundação tem por finalidade promover, incentivar e administrar atividades
artísticas e culturais e manter escola de cursos de livre docência voltados para as
áreas das artes plásticas e industriais, o artesanato, os ofícios, a conservação e a
restauração.

A  indicada  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em
instituições públicas, preenchendo os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da
FAOP.

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

INDICAÇÃO Nº 7/2015
Indicação do nome da Sra. Júlia Amélia Mitraud Vieira para o cargo de presidente

da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.
- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 11/2015*
Belo Horizonte, 16 de março 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 da  Senhora
Michele Abreu Arroyo para o cargo de Presidente da Fundação Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA.

A referida Fundação tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio
cultural do Estado, nos termos do disposto na Constituição Federal e na Constituição
do Estado, conforme prescrição contida no art.120 da Lei Delegada nº 180, de 20 de
janeiro de 2011.

A  indicada  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em
instituições públicas, preenchendo os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da
Fundação IEPHA.

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 8/2015
Indicação do nome da Sra. Michele Abreu Arroyo para o cargo de presidente do

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.
- À Comissão Especial.

MENSAGEM Nº 12/2015*
Belo Horizonte, 16 de março de 2015.
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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
Augusto Nunes Filho para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado - FCS.

A referida Fundação tem por finalidade apoiar a criação cultural e fomentar, produzir
e difundir as artes e a cultura no Estado.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em
instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar
o cargo de Presidente da FCS.

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 9/2015
Indicação do nome do Sr.  Augusto Nunes Filho  para o cargo de presidente  da

Fundação Clóvis Salgado - FCS.
- À Comissão Especial.

OFÍCIOS
Do Sr. Adauto Carteiro, presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 5.497/2014. (- Anexe-se
ao referido projeto de lei).

Do Sr. Amaury Silva, juiz de direito, encaminhando cópia de relatório de inspeção
realizada  na  cadeia  pública  de  Itanhomi,  durante  a  Correição  Ordinária  Anual  de
2015. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado,  secretário  adjunto  de  Cultura  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.223  e  9.225/2014,  da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Gustavo Adolfo Valente Brandão, promotor de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.521/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Hercules  Macedo,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de  Educação  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  9.008  e  9.009/2014,  da
Comissão de Educação, e 9.152/2014, da Comissão de Participação Popular.
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Do Sr. João Paulo Fernandes Resende, da Sra. Keila Alves Cardoso, da Sra. Roseli
M. S. Fabrício e do Sr. Samuel Ribeiro Júnior, presidentes da Câmaras Municipais de
Conselheiro  Lafaiete,  de  Perdões,  de  Santana  do  Jacaré  e  de  Bom  Sucesso,
respectivamente,  solicitando  o  apoio  deste  Legislativo  às  reivindicações  do
Movimento  dos Atingidos pela  Lei  Complementar  100.  (-  Anexe-se à  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 3/2015.)

Do Sr.  Jorge Bastos, diretor-geral em exercício da ANTT, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.572/2014, do deputado Bosco.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.954/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Marco  Aurélio  Cunha  de  Almeida,  presidente  do  Conselho  Regional  de
Contabilidade de Minas Gerais, convidando este Legislativo para uma visita à sede da
instituição  a  fim  de  conhecer  as  ações  e  o  trabalho  desenvolvido,  assim  como
participar dos eventos a serem realizados proximamente.

Da Sra. Mariana de Paula e Souza Renan, chefe de gabinete do IEF, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 9.210/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Da  Sra.  Raquel  de  Andrade  Lima Coêlho,  coordenadora-geral  do  Programa de
Pesquisa em Saúde do CNPq, informando a celebração do primeiro termo aditivo ao
convênio  Siconv nº  759649/2011,  entre  o  CNPq e  a Fapemig.  (-  À  Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ricardo Campos, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
9.181/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 8.943/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 7/2011)
Dispõe  sobre  os  prazos  para  encaminhamento  à  Assembleia  Legislativa  dos

projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, à Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA -
serão  encaminhados  pelo  governador  do  Estado  e  apreciados  pela  Assembleia
Legislativa nos seguintes prazos:

I  -  o  projeto  relativo  ao  PPAG,  para  vigência  até  o  final  do  primeiro  exercício
financeiro  do  mandato  subsequente,  será  encaminhado até quatro  meses  e  meio
antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o
término da sessão legislativa;

II  -  o  projeto  relativo  à  LDO  será  encaminhado  até  oito  meses  antes  do
encerramento  do  exercício  financeiro  e  devolvido  para  sanção  até  o  término  do
primeiro período da sessão legislativa;

III  -  o  projeto  relativo  à  LOA  será  encaminhado  até  três  meses  antes  do
encerramento  do  exercício  financeiro  e  devolvido  para  sanção  até  o  término  da
sessão legislativa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 43/2013)
Acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 5.301, de 1969, o seguinte artigo:
“Art. ... - Aos policiais militares e aos bombeiros militares fica assegurado o direito à

percepção de adicional de desempenho - ADE - eventualmente adquirido em órgão
da administração direta,  autárquica  ou fundacional  do  Estado a  partir  da data  de
protocolo do requerimento que solicitar a concessão do ADE.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição tem por objeto o Adicional de Desempenho - ADE -,

previsto no caput do art. 31 da Constituição do Estado. O ADE foi instituído no âmbito
da  administração  pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  bem  como  em  leis
específicas que regem as vantagens dos policiais civis, dos policiais militares, dos
bombeiros militares e dos agentes penitenciários.

Nesse sentido, em consonância com as recentes alterações aprovadas no âmbito
desta Casa, propõe-se, com o objetivo de aperfeiçoar as regras relacionadas com o
ADE,  assegurar  às  referidas  categorias  o  direito  à  percepção  do  mencionado
benefício, uma vez cumpridos os requisitos necessários.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 576/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.934/2014)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  autovistoria  pelos  clubes  recreativos  e
estabelecimentos congêneres e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os clubes recreativos e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a

realizar  autovistoria,  por  profissionais  ou  empresas  habilitadas  no  respectivo
Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  Crea-MG  -  ou  no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - CAU-MG.
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Art. 2º - O funcionamento dos clubes recreativos e estabelecimentos congêneres
dependerá  da  obtenção  de  laudo  técnico  que  comprove  perfeitas  condições  nos
equipamentos.

Parágrafo único - O laudo técnico a que se refere o caput deste artigo deverá:
I - ser emitido por profissional legalmente habilitado no Crea-MG ou no CAU-MG;
II - ser precedido de anotação de responsabilidade técnica registrada no Crea-MG

ou no CAU-MG;
III - ter validade máxima de um ano.
Art. 3º - Os clubes recreativos e estabelecimentos congêneres que descumprirem

esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo, nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Recentemente,  um  acidente  ocorrido  no  clube  recreativo  Jaraguá

Country Clube, em Belo Horizonte, provocou a morte de uma menina de 8 anos de
idade. Esse fato se deu em razão de falha no sistema de sucção da piscina.

O fato chamou a atenção do País para a ausência ou precariedade de manutenção
das piscinas dos clubes recreativos, bem como para a falta de fiscalização do poder
público, permitindo o uso do equipamento defeituoso, prejudicando a segurança dos
frequentadores e colocando em risco o nosso bem mais precioso, a vida.

Esta  Casa  não  pode  se  omitir  diante  de  tão  lamentável  episódio,  e  revela-se
necessária uma legislação estadual  visando aumentar o rigor da fiscalização e da
prevenção, evitando-se a repetição desse tipo de acontecimento.

É certo que os órgãos técnicos competentes, Crea-MG e CAU-MG, dispõem de
soluções  para  ampliar  a  segurança  do  sistema  de  sucção  e  dos  demais
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equipamentos de piscinas em parques e áreas de lazer instaladas dentro dos clubes.
Nesse sentido,  foi  elaborada esta proposição, que,  sem onerar  o Estado, cria  a

obrigação  de  autovistoria  para  os  parques  de  diversão  e  estabelecimentos
congêneres, sob supervisão de profissionais ou empresas habilitadas no ao CREA-
MG, sem prejuízo da aplicação das demais normas e fiscalizações em vigor.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa no Estado de Minas Gerais.

-  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 577/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.876/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas de transporte
rodoviário  metropolitano  e  intermunicipal  de  passageiros  do  Estado  promoverem
campanha permanente de estímulo à doação de sangue, médula óssea e órgãos e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  as  concessionárias  dos  sistemas  de  transporte  rodoviário

metropolitano e intermunicipal  de passageiros  do Estado obrigadas a promover  a
campanha permanente de estímulo à doação de sangue, médula óssea e órgãos.

Parágrafo único - Para fins do disposto no  caput  deste artigo, as concessionárias
divulgarão, no interior dos veículos, por meio de mídia eletrônica já existente ou da
afixação de cartazes adesivos, mensagens contendo os dizeres "Doe sangue, medula
óssea e órgãos - ajude a salvar vidas".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo mobilizar os cidadãos a doarem

sangue, medula óssea e órgãos, ajudando, assim, a salvar vidas. Para o sucesso
dessa campanha, é necessária a divulgação, tanto em termos de exposição, quanto
no que se refere ao esclarecimento à população. Logo, utilizando-se os sistemas de
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transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal  como meio de comunicação, o
foco da campanha será atingido,  haja vista o grande número de passageiros que
viajam diariamente nos veículos dos referidos sistemas.

Doar  sangue  é  um  procedimento  simples,  rápido,  sigiloso  e  seguro  e,  o  mais
importante,  é  o  exercício  do  poder  de  salvar  vidas.  Por  outro  lado,  a chance de
encontrar  uma medula  compatível  é  de  uma em  cem  mil  e,  segundo  o  Instituto
Nacional do Câncer, a doação, para quem doa, é apenas um incômodo passageiro,
enquanto para o doente pode significar a vida.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta
proposição, que é de suma relevância para o nosso estado.

- 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 578/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.875/2012)

Institui a Semana Estadual de Conscientização do Doador de Medula Óssea.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  do  Doador  de

Medula Óssea, em todo o Estado, a ser realizada anualmente na terceira semana do
mês de dezembro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem a finalidade de ampliar o cadastro de doadores de

medula  óssea,  para  facilitar  o  tratamento  de  leucemia  em  nosso  Estado,  e  de
conscientizar  a  população  da  importância  da  doação,  que  é  feita  sem  nenhum
prejuízo para a saúde do doador.

Segundo  os  dados  do  Instituto  Nacional  de  Câncer,  qualquer  pessoa  com  boa
saúde que tenha entre 18 e 55 anos de idade pode ser doadora de medula óssea, a
qual é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções, recompondo-se
em 15 dias.

A chance  de  se  encontrar  uma  medula  compatível  é  de  uma em  cem  mil,  e,
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segundo a mesma fonte pesquisada, a doação para o doador é apenas um incômodo
passageiro, enquanto para o doente pode significar não perder a vida.

Por esses motivos, conto com os meus pares para a aprovação deste projeto de
suma relevância para a saúde da população de nosso estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 579/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.874/2012)

Institui o selo Empresa Destaque em Solidariedade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Destaque em Solidariedade, a ser conferido

às empresas  do setor  privado que promovam  campanhas  de doação de sangue,
medula óssea e órgãos no Estado.

Art. 2º - O selo Empresa Destaque em Solidariedade terá prazo de validade de um
ano, renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão.

Art. 3º - Serão consideradas campanhas de doação de sangue, medula óssea e
órgãos:

I  -  a  inclusão  de  mensagens  informativas  nas  embalagens  dos  produtos
comercializados pelas empresas;

II - a realização de palestras para funcionários por profissionais da área de saúde;
III - a divulgação do tema, por intermédio de veículos de comunicação de massa,

por período não inferior a trinta dias por ano.
Art.  4º -  A empresa agraciada com o selo Empresa Destaque em Solidariedade

poderá utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição pretende incentivar as empresas do setor privado a

realizar campanhas de doação de sangue, medula óssea e órgãos, para informar e
conscientizar a população de tal gesto de cidadania e humanidade.
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O estímulo aos cidadãos devido à informação criará doadores permanentes para os
bancos de sangue do nosso estado.

Sendo grande a demanda e dispendiosa a promoção de campanhas pelo poder
público,  o  projeto  vem  ao  encontro  do  interesse  público  e  da  necessidade  da
população,  em  razão  do  financiamento  privado  na  promoção de campanhas.  Por

outro  lado,  promove  as  empresas  incentivadoras,  já  que  a  obtenção  do  selo
certamente as distinguirá no mercado como empresas conscientes e voltadas para
ações sociais.

Por  esses  motivos,  conto  com o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 580/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.855/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  e  uso  de  aparelho  sensor  de
vazamento de gás nos estabelecimentos industriais, comerciais e prédios residenciais
no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - A instalação e o uso de aparelho sensor de gás como prevenção para

detectar  vazamentos  nos  estabelecimentos  industriais,  comerciais  e  prédios

residenciais no Estado que utilizam botijões de gás liquefeito de petróleo - GLP - será
obrigatória em:

I - todos os estabelecimentos comerciais, industriais, clubes, entidades, hospitais,

escolas, hotéis, motéis, restaurantes e similares;
II - todos os prédios residenciais com mais de três andares, devendo, cada unidade,

independentemente de haver aparelho instalado na central de gás, ser equipado com

sensor de vazamento.
Parágrafo  único  -  Nos  prédios  residenciais  com  até  três  andares  e  nas  casas

térreas, residenciais, será facultativo o uso do sensor.

Art.  2°  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  infrator  a  multa
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correspondente a 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O gás liquefeito de petróleo - GLP - não tem cheiro, diferentemente do

que muita gente pensa. O odor que sentimos quando há um vazamento de gás não é
propriedade dele, mas de um produto chamado mercaptana, adicionado ao GLP pela
própria  refinaria  para  alertar  o  usuário  e  permitir  detectar  o  vazamento,  o  que
minimiza os problemas advindos, porém, não os elimina. O perigo existe, e, se não
houvesse a adição desse produto ao GLP, as consequências seriam incalculáveis,
seja pelas explosões seja pela perda de vidas.

Convém que chamemos a atenção para um importante detalhe, o fato de o GLP
não  ser  um  agente  tóxico,  pois,  se  fosse,  os  funcionários  que  trabalham  no
enchimento  de  botijões  teriam  problemas  de  intoxicação,  uma vez  que  inalam  o
produto durante a jornada de trabalho.

É  evidente  que  um  dos  cuidados  que  se  deve  ter  com  o  GLP é  evitar  locais
fechados e de pouca ventilação,  pois o perigo consiste em sua concentração em
ambientes que favoreçam a inflamação e queima do produto. O risco não está tão
somente  na  inalação do gás,  mas também em algum  ponto  de  ignição,  que é  o
suficiente para provocar uma explosão seguida de um incêndio de grandes e graves
proporções. É importante salientar que a explosão é determinada pela concentração
de gás existente no recinto; o que explode é o gás concentrado no ambiente, não o
botijão. É claro que, com a explosão, o botijão é arremessado à distância, tal como
acontece  com  outros  objetos  existentes  no  local  no  momento  do  sinistro,  mas  o
recipiente permanece intacto.

As autoridades não podem ficar alheias ao problema, que certamente coloca em
risco vidas e patrimônios, em vista do que conto com o apoio dos nobres pares desta
Casa Legislativa à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 581/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.840/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições de ensino do Estado que realizam
atividades em piscinas manterem um profissional salva-vidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições de ensino do Estado que realizam atividades em piscina

deverão manter  um profissional  salva-vidas  para acompanhar  todas as atividades
realizadas nas piscinas.

Art. 2º - O salva-vidas deve ser habilitado profissionalmente para as tarefas de que
trata  esta  lei  e  autorizado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  -
CBMMG.

Art. 3º - A instituição de ensino sujeita à aplicação desta lei deve contar com todos
os  equipamentos  de  primeiros  socorros  exigidos  pelo  CBMMG  para  o  pronto
atendimento em caso de afogamento.

Art. 4º - As instituições de ensino que não cumprirem o determinado por esta lei
ficam sujeitas a:

I - multa;
II - suspensão das atividades realizadas na piscina até a sua regularização.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de zelar pela segurança das crianças

nas atividades realizadas dentro da piscina nas instituições de  ensino.  Apesar  da
presença de professores de educação física,  muitas vezes o  número de crianças
impede a visualização de todas.

Desse  modo,  faz-se  necessária  a  atenção  de  um  profissional  voltado
exclusivamente  para  a  segurança.  O  salva-vidas  é  habilitado  para  cumprir  essa
função,  evitando,  com isso,  acidentes e afogamentos. Sendo assim,  conto com o
apoio dos nobres colegas para aprovação da proposição.
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- 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 582/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.839/2012)

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade de  mercados,  supermercados,  hipermercados  e
estabelecimentos similares  acomodarem produtos alimentícios  em espaço único e
específico para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os mercados, os supermercados, os hipermercados e os estabelecimentos

similares  que  mantenham  mais  de  três  caixas  registradoras  para  atendimento  ao
público deverão acomodar os produtos alimentícios recomendados para pessoas com
diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca em espaço único e específico.

Art. 2º - Considera-se espaço único e específico aquele reservado exclusivamente
para produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes, intolerância à
lactose e doença celíaca, como:

I - setor do estabelecimento;
II - um corredor;
III - uma gôndola;
IV - uma prateleira;
V - um quiosque.
Art. 3º - O espaço a que se refere o art.  2º deve conter placa em local de fácil

visibilidade,  informando  que  aqueles  produtos  são  destinados  às  pessoas  com
diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É cediço que diversos brasileiros, de crianças a idosos, sofrem com a

restrição alimentar. Muitas vezes essas pessoas deixam de realizar a dieta adequada
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em razão da falta de produtos disponíveis no mercado ou em virtude da ausência de
informação sobre a sua existência nos supermercados.

Assim, esta proposição tem o objetivo de proporcionar à população com diabetes,
intolerância à lactose e doença celíaca a melhoria da qualidade de vida.

De  fato,  o  projeto  diminuirá  o  prejuízo  à  saúde  desses  consumidores,  pois
disponibilizará o acesso a uma alimentação correta. Sendo assim, contamos com o
apoio dos nobres colegas para aprovação desta importante medida 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.

PROJETO DE LEI Nº 583/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.838/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  vistoria  pelos  condomínios  de  prédios
residenciais e comerciais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os condomínios de edificações residenciais e comerciais ficam obrigados a

realizar  vistoria,  a  ser  feita  por  profissionais  ou  empresas  habilitadas  junto  ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-MG.

§ 1º - A obrigatoriedade a que se refere o  caput deste artigo não se aplica nos
primeiros cinco anos após a obtenção da certidão de “habite-se” da construção, ou no
período de garantia da construção.

§ 2º - Após o prazo estabelecido no §1º deste artigo, o condomínio deverá promover
a vistoria da edificação, periodicamente a cada três anos, por profissional ou empresa
legalmente habilitada, e manter  em seu poder o laudo de vistoria  respectivo para
apresentação, quando solicitado por autoridade competente.

§ 3º - O síndico do condomínio é responsável pela realização da vistoria e pelo
arquivamento e pela exibição do laudo, quando solicitado.

Art. 2º - A vistoria é obrigatória para edificações de três ou mais pavimentos e para
as  que  tiverem  área  construída  igual  ou  superior  a  2.000m²  (dois  mil  metros
quadrados), independentemente do número de pavimentos.

Art. 3º -  O síndico convocará assembleia geral, até trinta dias após o recebimento
do laudo de vistoria, para apresentá-lo aos demais condôminos e propor a adoção
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das medidas de conservação e segurança que se fizerem necessárias.
Art.  4º  -  Em  caso  de  sucessão,  o  novo  síndico  ficará  obrigado,  sob  pena  de

responsabilidade, à execução das providências indicadas no art. 3º, se não houverem
sido integralmente implementadas até o início de seu mandato.

Art.  5º  -  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  nesta  lei,  o  síndico  será
pessoalmente responsabilizado, solidariamente com o condomínio, por danos que a
falta de reparos ou de manutenção da edificação venha a causar a moradores ou a
terceiros.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa - Paulo Lamac.
Justificação:  O desabamento  de  três  prédios  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  em

27/1/2012, teve repercussão nacional, em razão de sua gravidade e do número de
vítimas.

O fato chamou a atenção do País para a falta de vistoria na realização de obras nas
unidades  condominiais,  quer  residenciais,  quer  comerciais,  e  para  a  ausência  de
manutenção dos edifícios.

Com efeito,  tal  negligência  põe em risco  a  vida  tanto  de  moradores  quanto  de
vizinhos e transeuntes.

Esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio, sendo necessária
legislação estadual que aumente o rigor da fiscalização e da prevenção, evitando-se
a repetição de tragédias no País.

Sendo  assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta
importante medida legislativa.

- 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 584/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.787/2012)

Define os critérios, as diretrizes  e os procedimentos para concessão de aluguel
social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  A concessão do benefício assistencial  de caráter  eventual  denominado
aluguel  social  a  núcleos  familiares  residentes  no  Estado  fica  condicionada  ao
atendimento dos critérios, diretrizes e procedimentos fixados nesta lei.

Art.  2º  -  Para cada núcleo familiar  beneficiário  será indicada uma única pessoa
física titular do aluguel social.

Parágrafo único - Nos casos de separação conjugal, emancipação de dependentes
ou outra forma de subdivisão em que seja formado um novo núcleo familiar, deverá
ser elaborada uma avaliação social que indicará a necessidade de se conceder o
benefício ao novo núcleo familiar  e a manutenção do benefício ao núcleo familiar
original.

Art. 3º - O aluguel social será concedido nos casos:
I  -  de  destruição,  parcial  ou  total,  do  imóvel  residencial  do  beneficiário,  em

decorrência de situação de calamidade pública;
II - de necessidade de reassentamento de famílias residentes em áreas de alto risco

ambiental;
III - de destruição, parcial ou total, do imóvel residencial do beneficiário, em virtude

de acidentes causados por ações, atividades ou obras executadas pelo poder público
ou por concessionárias de serviços públicos;

IV - de inviabilização do uso ou do acesso ao imóvel residencial do beneficiário, em
virtude de acidentes causados por ações, atividades ou obras executadas pelo poder
público ou por concessionárias de serviços públicos.

§ 1º - O beneficiário poderá usufruir do aluguel social pelo tempo que for necessário
para que o poder público ou a concessionária de serviços públicos providencie um
local adequado para nova moradia, ou recupere as condições de habitabilidade do
imóvel residencial original.

§ 2º - Fica vedado o uso do aluguel social para quaisquer outras situações não
indicadas neste artigo.

§ 3º - O recebimento do aluguel social não exclui a possibilidade de recebimento de
outros  benefícios  sociais  ou compensação para famílias  atingidas pelas  situações
indicadas neste artigo.

§ 4º  -  Nos casos indicados nos incisos III  e  IV deste artigo,  o Poder  Executivo
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deverá  buscar  o  ressarcimento  dos  pagamentos  efetuados  junto  aos  órgãos  ou
empresas responsáveis pelo sinistro.

Art.  4º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  situação de calamidade pública
qualquer  situação  anormal  advinda de fenômenos  naturais,  acidentes  ou  de  más
condições  de  habitabilidade,  que  causem  sérios  danos  à  comunidade  afetada,
inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, tais como:

I - ocorrência de baixas ou altas temperaturas;
II - tempestades;
III - enchentes;
IV - inversão térmica;
V - grandes incêndios florestais ou urbanos;
VI - epidemias;
VII  -  presença  de  vetores  de  doenças  infectocontagiosas  com  alto  índice  de

letalidade;
VIII - desmoronamento de encostas, sedimentos ou vegetação;
IX - condições extremas de insalubridade no imóvel ou no seu entorno imediato.
§ 1º - O núcleo familiar atingido por situações de calamidade pública fará jus ao

aluguel  social  independentemente  de  haver  declaração  formal  do  estado  de
calamidade pública por parte do poder público.

§ 2º  -  A tipologia  apresentada neste  artigo  também poderá ser  utilizada para  a
avaliação de riscos ambientais.

Art. 5º - Nos casos previstos no art. 3º desta lei, a interdição do imóvel residencial
do  beneficiário  deverá  ser  lavrada  com  base  em  laudo  técnico  elaborado  por
profissional devidamente qualificado e registrado no respectivo conselho profissional,
contendo, no mínimo:

I - os dados de identificação civil de todos os indivíduos residentes no imóvel;
II - os dados de localização e características gerais do imóvel;
III - o tipo, o grau, a temporalidade e a extensão do risco ambiental, adotando-se as

seguintes definições:
a) tipo - é a natureza do risco ou da situação de calamidade conforme descrita no

caput do art. 3º;
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b)  grau -  é a intensidade do risco de  acordo com metodologia  estabelecida  na
legislação vigente;

c)  temporalidade  -  é  o  tempo  previsto  para  que  as  ações  de  mitigação  ou
minimização da situação de risco ou calamidade tenham efeito;

d) extensão - é a descrição ou delimitação da área atingida pela situação de risco
ou calamidade;

IV -  identificação clara do nome, número de matrícula e registro profissional  do
responsável técnico pela emissão do laudo.

Art.  6º  -  O aluguel  social  será instituído mediante contrato estabelecido entre o
Município, o beneficiário e o proprietário do imóvel.

§ 1º - Na efetivação do contrato de aluguel social, o Município poderá efetuar um
depósito  inicial  de  até  três  meses,  em  favor  do  proprietário,  a  título  de  garantia
prevista na legislação vigente.

§  2º  -  O  pagamento  das  obrigações  mensais  deverá  ser  feito  diretamente  ao
proprietário do imóvel, enquanto durar o contrato, através de instrumento específico
definido pelo Poder Executivo.

Art. 7º - Caberá ao Poder Executivo para a concessão do aluguel social:
I  -  manter  um  cadastro  permanente  de  proprietários,  imobiliárias  e  imóveis

disponíveis para serem alugados;
II - zelar pela pontualidade dos pagamentos nos contratos estabelecidos;
III  -  estabelecer  na  Lei  Orçamentária  Anual  os  recursos  para  a  concessão  do

benefício;
IV -  preparar  relatórios  anuais  a serem apresentados ao Tribunal  de Contas do

Município, informando a quantidade de núcleos familiares beneficiados, os recursos
pagos e as situações que demandaram a concessão do aluguel social;

V - definir o órgão municipal que ficará responsável pela abordagem às famílias,
pela  avaliação  social  e  pelo  pagamento,  acompanhamento  e  fiscalização  dos
contratos;

VI - manter uma planta de valores regionalizada para ser usada como referência no
estabelecimento  dos  contratos  e  evitar  distorções  quanto  aos  valores  médios  do
mercado de aluguéis residenciais nos diferentes bairros.
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Parágrafo  único  -  Imóveis  vazios  e  em  boas  condições  de  habitabilidade  que
estejam  indicados  na  legislação  para  parcelamento,  edificação  ou  utilização
compulsórios, não poderão ser utilizados para aluguel social.

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a celebrar convênio com órgãos públicos
de processamento de dados visando à manutenção do cadastro a que se refere o
inciso I do art. 7º e ao acompanhamento dos benefícios concedidos e dos imóveis
disponíveis para contratação.

Art.  9º  -  Durante  a  vigência  do  contrato  de  aluguel  social,  são  deveres  do
proprietário do imóvel:

I - entregar ao beneficiário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se
destina;

II - garantir, durante o tempo do contrato, o uso manso e pacífico do imóvel locado;
III - pagar as despesas extraordinárias de condomínio especialmente quanto a:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das

esquadrias externas;
c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d)  indenizações  trabalhistas  e  previdenciárias  pela  dispensa  de  empregados,

ocorridas em data anterior ao início da locação;
e)  instalação  de  equipamento  de  segurança  e  de  incêndio,  de  telefonia,  de

intercomunicação, de esporte e de lazer;
f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g) constituição de fundo de reserva.
IV - manter, durante o contrato, a forma e a destinação do imóvel;
V - responder pelos vícios ou defeitos anteriores ao contrato;
VI  -  fornecer  ao  Município  e  ao  beneficiário  memorial  descritivo  e  relatório  de

vistoria contendo descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega,
com expressa referência aos eventuais defeitos existentes.

Art.  10  -  Durante  a  vigência  do  contrato  de  aluguel  social,  são  deveres  do
beneficiário:

I - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
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natureza deste e com o estabelecido no contrato, devendo tratá-lo  com o mesmo
cuidado como se fosse seu, vedada a sublocação a qualquer título;

II  -  restituir  o  imóvel,  findo  o  contrato,  no  estado  em  que  o  recebeu,  salvo  as
deteriorações decorrentes do seu uso normal;

III - levar imediatamente ao conhecimento do proprietário o surgimento de qualquer
dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de
terceiros;

IV - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

V - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio
e por escrito do locador;

VI - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e
encargos  condominiais,  bem  como  qualquer  intimação,  multa  ou  exigência  de
autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VII - pagar as despesas de telefone e de consumo de energia e gás, água e esgoto;
VIII  -  pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendendo-se como tais as

necessárias à administração respectiva, especialmente:
a)  salários,  encargos  trabalhistas,  contribuições  previdenciárias  e  sociais  dos

empregados do condomínio;
b) consumo de água e esgoto, gás e energia das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d)  manutenção  e  conservação  das  instalações  e  equipamentos  hidráulicos,

elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum;
e)  manutenção  e  conservação  das  instalações  e  equipamentos  e  uso  comum

destinados à prática de esportes e ao lazer;
f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;
g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso

comum;
h)  rateios  de saldo  devedor,  salvo se referentes a período anterior  ao início da

locação;
i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente, utilizado no custeio ou na
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complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a
período anterior ao início do contrato;

IX - permitir a vistoria do imóvel pelo proprietário ou pelo representante do Poder
Executivo, mediante combinação prévia de dia e hora;

X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;
§ 1º - O beneficiário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no inciso

VII deste artigo, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal,
podendo exigir a qualquer tempo sua comprovação.

§ 2º - No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade
da mesma pessoa,  os beneficiários  ficam obrigados ao pagamento das despesas
referidas neste artigo, desde que comprovadas.

Art. 11 - O contrato de aluguel social será encerrado:
I - por solicitação do beneficiário, a qualquer tempo;
II  -  por  liberação  da  residência  original  do  beneficiário,  após  comprovação  dos

órgãos de defesa civil da extinção das condições de risco ou calamidade;
III  -  por  solicitação  do  proprietário,  desde  que  com  antecedência  mínima  de

quarenta e cinco dias;
IV - por extinção dos prazos estabelecidos nesta lei.
Parágrafo  único  -  No  caso  de  solicitação  de  encerramento  do  contrato  pelo

proprietário  do imóvel,  o Poder  Executivo deverá providenciar  um novo imóvel  no
prazo trinta dias.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
§ 1º - A regulamentação deverá contemplar, no mínimo:
I  -  os  modelos  de  formulário  para  o  cadastramento  dos  núcleos  familiares

beneficiários;
II - os órgãos responsáveis, respectivamente, pela elaboração de laudos técnicos,

pela abordagem às famílias, pela manutenção do cadastro de beneficiários, da planta
de valores tomados como referência e dos relatórios de prestação de contas a serem
enviados para o Tribunal de Contas do Estado;

III - os critérios, prazos e diretrizes para abordagem da equipe de assistência social
às famílias candidatas ao benefício do aluguel social;
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IV - o cronograma e os procedimentos para a adequação dos benefícios atualmente
em vigor;

V - o instrumento para efetivação dos pagamentos nos contratos já estabelecidos;
VI  -  os  critérios  para  o  credenciamento  de  imobiliárias  e  proprietários  para  a

formação de um cadastro permanente de imóveis a serem utilizados;
VII - a metodologia básica para elaboração da planta de valores regionalizada a ser

utilizada como base para os contratos e para a prestação de contas anual.
§ 2º - O prazo para adequação dos benefícios anteriores à publicação desta lei não

poderá ser superior a cento e oitenta dias contados a partir de sua regulamentação.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  visa  preencher  uma  enorme  lacuna  na  legislação  do

Estado no que diz respeito à proteção e à garantia dos direitos de famílias atingidas
por situações de alto risco ambiental, calamidade pública ou acidentes de grandes
proporções. O aluguel social representa um dos mais poderosos instrumentos para
garantia  do  direito  à  moradia,  íntima  e  indissociavelmente  ligado  ao  princípio  da
dignidade da pessoa humana, fartamente insculpido na Constituição Federal e em
diversos tratados assinados pelo Brasil em nível internacional. No âmbito federal, a
Lei  nº  8.742, de 1993 -  Lei Orgânica da Assistência Social  -,  prevê claramente a
possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender necessidades advindas
de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

Entretanto, quando se trata da legislação do Estado, verifica-se uma normatização
genérica, de escopo voltado apenas para a indicação de valores máximos a serem
pagos, sem qualquer preocupação com os procedimentos a serem adotados ou com
a segurança jurídica  dos  beneficiados.  Nos  últimos  anos,  temos  verificado  que  a
aplicação do aluguel social se tornou mais uma dor de cabeça para as famílias do
que  propriamente  uma  solução:  atrasos  nos  pagamentos,  incertezas  quanto  ao
período de duração do benefício, indefinições sobre quem efetivamente teria direito a
ele ou sobre a forma de pagamento aos proprietários dos imóveis alugados tornaram
o aluguel  social  um problema a  mais  na  vida  de centenas de famílias  que já  se
encontravam em situação de precariedade.
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Outro problema muito grave, identificado mais recentemente, foram os sucessivos
malfeitos envolvendo a utilização desse benefício para agilizar e legitimar operações
de remoção sumária de famílias sem nenhuma necessidade ou, pior, para atender a
interesses  escusos  e  quiçá  ilegais.  A  utilização  do  aluguel  social  para  o
reassentamento de famílias atingidas por grandes obras públicas, por exemplo, não
somente é ilegal  como atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana,
pois atinge os direitos à moradia digna, ao ir e vir, à ampla defesa e à impessoalidade
nos  processos  administrativos,  entre  diversos  outros  direitos  e  princípios
constitucionais.  Trata-se  de  um  recorrente  atentado  ao  Estado  Democrático  de
Direito, que almejamos passe a ser contido com este projeto.

Reconhecendo  a  gravidade  e  a  urgência  das  situações  em  que  famílias  são
atingidas por calamidades ou situações de alto risco ambiental, não se pode olvidar a
necessidade  da  mais  absoluta  clareza  e  transparência  nas  relações  a  serem
estabelecidas entre o poder público, os beneficiários e os proprietários que vierem a
integrar esse importante instrumento de assistência social.

Vale destacar que, em relação a outras tentativas de regulamentar esse benefício,
este projeto avança alguns passos por abarcar não apenas as famílias de mais baixa
renda, mas toda e qualquer família atingida por situações de alto risco ambiental ou
situação de calamidade pública  que,  por  quaisquer  motivos,  não tenha condições
imediatas de assumir os custos de uma nova moradia ou de uma moradia temporária
até que a situação de risco ou calamidade seja contornada ou revertida. Para tanto,
fica  clara  a  necessidade  de  se  levantar  uma  tabela  de  valores  regionalizada  e
constantemente  atualizada,  evitando problemas recorrentes de desatualização dos
valores  pagos  ou  a  dificuldade  de  se  encontrarem  moradias  condizentes  com  a
condição socioeconômica da família beneficiada.

Esperamos, com este projeto, dar um passo importante na proteção aos moradores
diante das recorrentes situações de ameaça que costumam assolar  nossa cidade
cujo sítio,  apesar  de maravilhosamente  belo,  nos  impõe uma constante  vigilância
acerca dos fenômenos naturais e percalços advindos do seu processo de ocupação.

- 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 585/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.790/2012)

Dispõe sobre a obrigação de instalação de painéis luminosos do lado externo das
balanças de pesagens de caminhões no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  A instalação  de  painéis  luminosos  do  lado  externo  das  balanças  de

pesagens de caminhões no Estado será obrigatória, para que os motoristas possam
acompanhar em tempo real a pesagem.

Art.  2°  -  As  despesas para  a  realização desta  lei  correrão à  conta  de  dotação
orçamentária própria.

Art.  3º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 4º - As balanças de pesagem em atividade localizadas no Estado terão o prazo
de quatro meses para se adequarem às exigências desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  o  intuito  de  moralizar  as  pesagens  de

caminhões  no  Estado.  Existem  casos  de  pesagens  de  caminhões  efetuadas
juntamente  com  o  motorista,  o  que  aumenta  a  tara.  Esses  casos  vêm  sendo
noticiados por caminhoneiros, que se encontram em estado de grande revolta com a
situação.

Por esse motivo, buscando concretizar o princípio da moralidade na administração
pública, conforme o  caput do art. 37 da nossa Carta Maior, é que elaboramos este
projeto de lei.

Dessa forma, contamos com o apoio dos deputados desta Casa para a aprovação
da proposição.

- 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 586/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.732/2011)

Dispõe sobre  medidas  de  assistência  às  vítimas  de acidentes  de  trânsito  e  dá
outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pessoa que tenha sido vítima de acidente de trânsito receberá dos órgãos

públicos  estaduais  assistência  e  atendimento  médico,  psicológico,  jurídico,
pedagógico e assistencial.

Art. 2º - A assistência e o atendimento de que tratam o art. 1º consistem em:
I - orientação à vítima sobre como proceder para ter acesso aos direitos que a lei

lhe assegura;
II - disponibilização de centros de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito;
III - acompanhamento das medidas policiais e judiciais destinadas à apuração de

condutas ilícitas envolvendo crimes de trânsito;
IV - proteção à integridade e à segurança da vítima e das testemunhas de violência

decorrente de acidente de trânsito;
V - realização de campanhas de divulgação dos direitos da vítima de acidente de

trânsito;
VI - capacitação de agentes para o atendimento de urgência à vítima de acidente de

trânsito.
Parágrafo único - As medidas prescritas neste artigo poderão ser estendidas aos

familiares das vítimas.
Art. 3º - O Estado firmará convênio específico, envolvendo o Instituto Médico-Legal

- IML , o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - e o consórcio líder
de seguradoras do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
em Vias Terrestres - Dpvat -, com o objetivo de aprimorar o atendimento às vítimas de
acidentes de trânsito, em conformidade com as regras e as coberturas do Dpvat.

Art.  4º  -  O  Estado  destinará  parte  da  arrecadação  bruta  anual  do  Dpvat  à
constituição de reserva ou provisão técnica legal.

Art.  5º  -  Os cálculos  do  repasse ao IML considerarão o  total  anual  de perícias
médicas  do  Dpvat  realizadas  pelas  clínicas  credenciadas  junto  ao  Detran-MG,
multiplicado pelo valor unitário da consulta médica para fins de obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH.

Art.  6º -  Clínicas credenciadas incumbidas da execução de perícias médicas do
Dpvat serão fiscalizadas pelo Detran-MG.
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Art. 7º - Serão elaboradas semestralmente planilhas estatísticas com o número de
perícias médicas do Dpvat realizadas pelas clínicas credenciadas.

Art.  8º  -  O  treinamento  anual  de  peritos  credenciados  em  temas  referentes  à
valoração do dano corporal pós-traumático será realizado pelo Instituto Médico-Legal.

Art.  9º  -  Os  custos  das  atividades  desenvolvidas  pelo  Instituto  Médico  -Legal
correrão por conta dos repasses de que trata o art. 4º desta lei.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A cada dia aumenta o registro do número de vítimas de acidentes de

trânsito.  Por  isso,  o  Estado carece de melhor  aparelhamento  para  atender  essas
vítimas e suas famílias. Não bastasse o prejuízo material experimentado por pessoas
que, de algum modo, se envolvem em acidentes de trânsito, inúmeros outros gastos
acabam sendo gerados, notadamente pela falta de informação sobre os direitos em
lei assegurados.

No que se refere às perícias que envolvem as coberturas do Seguro de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores em Vias Terrestres - Dpvat -, de acordo
com  a  legislação  federal  pertinente,  inúmeros  sequelados  são  duplamente
prejudicados. Isso porque falta ao Estado zelar pela otimização dos procedimentos de
indenização. O Instituto Médico-Legal, que já se incumbe de sua vocação primordial,
no  que tange à  avaliação  médico-pericial  para  instrução criminal,  acaba por  ficar
sobrecarregado com as perícias específicas do Dpvat.

O objetivo, portanto, deste projeto é oferecer ao cidadão uma rede de proteção
mais  precisa.  Para  tanto,  busca  melhorar  a  estrutura  do  Instituto  Médico-Legal,
aportando recursos com vistas à implementação de melhores condições de trabalho,
inclusive  delegando  a  credenciados  a  realização  de  perícias  específicas.  Tais
medidas  darão  maior  vazão  às  demandas,  tornando  mais  ágil  o  acesso  aos
benefícios por parte daqueles que deles necessitam.

Assim  é  que  a  viabilização  da  realização  de  laudos  periciais  por  clínicas
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credenciadas, monitoradas pelo Detran-MG e treinadas por especialistas do Instituto
Médico-Legal, vai evitar prejuízos e dar maior eficácia à atuação do Estado.

Com estas razões, espera-se que a proposição venha a contribuir  sobremaneira
para minimizar as dificuldades das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito com
vítima.

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 587/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.686/2011)
Cria o cadastro dos consumidores de produtos agrotóxicos no Estado e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  fornecedores  de  produtos  agrotóxicos  ficam  obrigados  a  criar  e

disponibilizar para consulta um cadastro central de consumidores desses produtos,
que deverá conter informações quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na
Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991.

Parágrafo único - Havendo qualquer restrição quanto ao cumprimento das normas
contidas na legislação citada no caput deste artigo, o comprador inadimplente ficará
impedido de fazer nova compra de qualquer produto agrotóxico.

Art.  2º  -  Os  revendedores  de  produtos  agrotóxicos  ficam  obrigados  a  informar
mensalmente, até o dia 10 de cada mês subsequente, às Secretarias de Estado de
Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável, de Saúde e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quantidade dos
diversos  produtos  agrotóxicos  adquiridos  e  comercializados,  nominando-os  e
qualificando-os,  bem  como  a  identificação  dos  compradores,  sejam  eles
consumidores finais ou não.

Parágrafo único - Os revendedores de produtos agrotóxicos, ao efetivar a venda,
ficam obrigados a, além de instruir o comprador quanto ao manuseio e uso correto
dos  produtos  vendidos,  disponibilizar  endereços  para  o  encaminhamento  de
acidentados em decorrência do uso e da aplicação dos produtos vendidos.
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Art. 3º - As pessoas jurídicas e pessoas físicas, proprietárias de aeronaves, que
prestem serviço de pulverização ou lançamento de produtos agrotóxicos no território
do Estado ficam obrigadas a capacitar os pilotos sobre a toxicidade do produto que
estiver sendo utilizado e sobre como impedir que ele seja lançado de forma a que
caia nos cursos d'água e represas e em distância inferior  a cem metros de suas
margens.

Parágrafo único - A infringência ao disposto neste artigo implicará a cassação do
registro que habilita o agente infrator à prestação do serviço de aplicação de produtos
agrotóxicos, sem prejuízo de outras sanções legais.

Art. 4º - Ao Poder Executivo caberá criar meios para a fiscalização, bem como a
aplicação de penalidades que visem o fiel cumprimento desta norma.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Em audiência pública da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa,

tornou-se cristalina a necessidade premente de sistematizar a venda e a fiscalização
do uso de produtos agrotóxicos em todo o território de nosso estado, sem prejuízo do
já disposto na Lei nº 10.545, de 13/12/1991.

Em brilhante exposição, os participantes do debate descreveram os efeitos nocivos
e as graves consequências, às vezes fatais para o ser humano e para a vida animal e
vegetal  de  nosso  estado,  além  da  implicação  de  degradação  tóxica  nos  nossos
cursos d'água. Foram citados os abusos existentes, tais como pulverizações feitas de
forma indiscriminada, o que projeta um nefasto resultado na saúde ambiental, como
pode ser constatado pelos depoimentos prestados por autoridades ligadas ao meio,
bem como pela comprovação da mortandade da vida silvestre, de nossos peixes e de
nossa  flora,  o  que  fatalmente  alcança  de  forma  inexorável  a  vida  humana.  Há
despreparo  na  aplicação  indiscriminada  dos  produtos  tóxicos,  às  vezes  sem
conhecimento do que está sendo feito,  outras,  com conhecimento,  porém sem os
cuidados necessários para evitar-se o dano irreversível que se está causando por
atitudes impensadas e imediatistas na aferição de lucros, o que leva a procurar uma
produtividade a qualquer custo.
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Pelo anseio estampado nos depoimentos,  declarações e desejos expressos dos
participantes dessa profícua audiência pública, conto com a participação e o apoio
dos pares desta Casa para que, dentro da legalidade de que se reveste este projeto,
seja ele aprovado para o bem do povo e do meio ambiente de nosso Estado de Minas
Gerais.

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

PROJETO DE LEI Nº 588/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.627/2011)

Institui  o registro de bens culturais de natureza imaterial  do Estado e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  registro  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial  que

integram o patrimônio cultural do Estado.
§ 1º  - Constituem bens culturais de natureza imaterial  os processos de criação,

manutenção e  transmissão de conhecimentos  e  as  práticas  e  manifestações  dos
grupos socioculturais, famílias e indivíduos que compõem a identidade e a memória
cultural  do  Estado,  bem  como  as  condições  materiais  necessárias  ao
desenvolvimento de tais procedimentos e práticas de natureza imaterial.

§ 2º - O registro é o ato pelo qual a administração pública estadual reconhece a
legitimidade  dos  bens  culturais  de  natureza  imaterial  do  Estado,  promovendo  a
salvaguarda destes por meio de identificação, reconhecimento, registro etnográfico,
acompanhamento de seu desenvolvimento histórico,  divulgação,  apoio, incentivo e
outras formas de acautelamento e preservação desse patrimônio.

§ 3º - O objetivo do ato de registro é garantir o exercício do direito à cultura aos
diversos grupos que compõem o Estado, garantindo no cotidiano da vida mineira as
condições de existência e manutenção dos bens culturais de natureza imaterial que
constituem  referência  estadual,  sem  tutela  ou  controle  que  fira  ou  impeça  essas
práticas e manifestações.

§  4º  -  O  registro  é  ato  de  competência  exclusiva  do  Conselho  Estadual  do
Patrimônio Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura, o qual receberá, para essa
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finalidade específica, assessoria técnica e administrativa dos órgãos competentes do
Executivo Estadual.

§ 5º - O registro dos bens culturais de natureza imaterial do Estado far-se-á nos
livros enumerados nos incisos seguintes:

I - Livro de Registros dos Saberes - livro no qual serão inscritos conhecimentos e
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registros das Celebrações - livro no qual serão inscritos rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras práticas da vida social;

III  -  Livro de Registros das Formas de Expressão - livro no qual serão inscritas
manifestações literárias, linguísticas, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registros dos Lugares - livro no qual serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentrem e se reproduzam práticas
culturais coletivas.

§  6º  -  Outros  livros  de  registros  poderão ser  abertos  para  a  inscrição  de  bens
culturais de natureza imaterial do Estado que não se enquadrem nos definidos no § 5º
deste artigo.

§ 7º - Todo registro feito nos livros de que tratam os incisos I a IV do § 5º deste
artigo contará com fotografias, manuscritos, mapas, exemplares impressos e outros,
que serão digitalizados, assim como os documentos comprobatórios de que trata o §
1º do art. 3º e o parecer de que trata o § 2º do mesmo artigo.

§ 8º - Os arquivos digitalizados serão disponibilizados através de banco de dados,
no  sítio  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  na  internet,  sob  o  título  “Patrimônio
Cultural - Bens Imateriais”, tendo cada um como subtítulo o nome do livro em que se
inserir.

Art. 2º - Poderão solicitar a instauração do processo de registro:
I - titulares de órgãos, entidades ou conselhos do Executivo Estadual;
II - deputados estaduais;
III - diretores de sociedades e associações civis.
Art. 3º - As solicitações de instauração de processo de registro de bem cultural de

natureza  imaterial  do  Estado  serão  encaminhadas  ao  Conselho  Estadual  do
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Patrimônio  Cultural,  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  que,  considerando-as
pertinentes,  encaminhará  os  procedimentos  para  a  abertura  e  instrução  dos
processos administrativos pertinentes.

§ 1º - Os processos serão instruídos por meio de dossiês de registro, dos quais
devem constar descrição pormenorizada do bem a ser registrado, identificando seus
elementos culturais relevantes, e documentação correspondente.

§  2º  -  Ultimada a  instrução,  a  Secretaria  de  Estado de Cultura  emitirá  parecer
técnico acerca da proposta de registro e enviará o processo ao Conselho Estadual do
Patrimônio Cultural para apreciação final.

§ 3º - Deliberado o registro pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural,  este
determinará a publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

Art. 4º - O bem cultural de natureza imaterial objeto de registro será inscrito no livro
correspondente e receberá o título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Cultura determinar a abertura
de novo livro de registros, quando for o caso, em atendimento ao disposto no § 6º do
art. 1º desta lei.

Art. 5º - Caberá à Secretaria de Estado de Cultura assegurar ao bem registrado:
I - elaboração, guarda e manutenção de dossiê de registro;
II  -  divulgação  e  promoção  mediante  implementação  de  políticas  públicas

correspondentes.
Art. 6º - A cada dez anos contados da data de registro, o Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural decidirá sobre a revalidação do título previsto no art. 4º, a partir de
parecer técnico encaminhado pela Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único - Os bens cujo título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas
Gerais  não  sejam  revalidados  terão  o  respectivo  registro  mantido,  a  título  de
referência à memória cultural de determinado contexto histórico do Estado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A Unesco  define  como patrimônio  cultural  imaterial  (ou  patrimônio

cultural intangível) "as práticas, representações, expressões culturais, conhecimentos
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e técnicas - bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes estão
associados  -  que  as  comunidades,  os  grupos  e,  em alguns  casos,  os  indivíduos
reconhecem como parte  integrante  de  seu patrimônio  cultural".  São  exemplos  de
patrimônio  imaterial  os  saberes,  os  modos de fazer,  as  formas de expressão,  as
celebrações, as festas e danças populares, as lendas, a música e outras tradições.
São  expressões  culturais  e  tradições  que  um  grupo  de  indivíduos  preserva  em
respeito a sua ancestralidade, para as gerações futuras.

O patrimônio  imaterial  é  transmitido  de  geração  em  geração  e  constantemente
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação
com  a  natureza  e  de  sua  história,  gerando  um  sentimento  de  identidade  e
continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana.

Em São João del-Rei,  um exemplo de patrimônio cultural imaterial  é o modo de
tocar os sinos, cuja "linguagem" é peculiar meio de comunicação e está sendo objeto
de registro pelo Iphan. Em toda Minas Gerais, o modo artesanal de fazer queijo é
outro importante exemplo de patrimônio intangível.

Podem ser citadas ainda diversas tradições, saberes e técnicas que vêm sendo
submetidos às normas do Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC - do
Iphan,  na  complexa  tarefa  de  preservar  o  patrimônio  material  e  imaterial,
resguardando bens, documentos, acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como
as atividades, as técnicas, os saberes e as linguagens. Um dos critérios é a atenção
às tradições que não encontram amparo na sociedade e no mercado, permitindo a
todos o cultivo da memória comum, da história e dos testemunhos do passado.

A culinária de Minas Gerais talvez seja a que concentra a maior diversidade, pois
em  cada  região  do  Estado  há  uma  comida  típica  diferente,  com  ingredientes
encontrados com fartura no meio rural.  Quase todos os pratos da cozinha mineira
contam  com  legumes,  frutos  ou  tubérculos  nativos.  Minas  Gerais  está  para  a
gastronomia do Brasil assim como a França, para a culinária do mundo. Há vários
pratos tipicamente mineiros e dois que se destacam, oferecidos nas mesas de todas
as casas mineiras, principalmente no interior: o angu e o feijão tropeiro, além dos
quais apontamos o bolinho de mandioca, o bambá de couve, prato roceiro, o cozido à
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moda mineira  ou panelada de campanha,  o  famoso frango com quiabo,  quibebe,
requeijão caseiro, com leite, açúcar mascavo, rapadura, goiabada cascão com queijo
minas, entre tantos outros...

Outras manifestações culturais, como o congado, também chamado de congo ou
congada, mesclam cultos católicos com africanos. É uma dança que representa a
coroação do Rei do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas,
levantamento de mastros e música. Ocorre em várias festividades ao longo do ano,
mas especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário, cujo
ponto alto é a coroação.

São inúmeras as manifestações culturais enraizadas na história do nosso amado
Estado de Minas, e é nossa obrigação preservá-las, protegê-las e guardá-las para as
gerações futuras.

Por todas as razões apontadas e pela relevância deste projeto para a preservação
da influente e rica cultura mineira é que peço o apoio de meus nobres pares para sua
aprovação.

- 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 589/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.585/2011)

Institui oficialmente como Hino do Estado a música Oh! Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica instituída oficialmente  como Hino do Estado a  música  Oh! Minas

Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem como objetivo a oficialização da música  Oh! Minas

Gerais como o Hino de Estado de Minas Gerais.
Tida como hino não oficial de Minas Gerais, a melodia da referida canção tem uma

longa história. Provavelmente originária da Itália, ela teria chegado ao Brasil com os
imigrantes, no final  do século XIX.  No início do século XX, o compositor  e cantor
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Eduardo das Neves aproveitou a melodia para musicar versos laudatórios sobre o
encouraçado Minas Gerais,  que chegava ao Rio de  Janeiro  para  se incorporar  à
esquadra da Marinha. A música, com letra que não tinha nenhuma ligação com o
Estado mineiro, acabou sendo gravada pelo próprio Eduardo das Neves, entre 1904 e
1912. Algumas décadas depois, várias letras referentes ao Estado de Minas Gerais já
existiam com a mesma melodia. A versão de José Duduca de Moraes, que ele próprio
gravou em 1942, hoje é nacionalmente conhecida como a música de nosso Estado,
embora ainda não tenha sido oficializada.

Com esta iniciativa, pretendemos colocar um ponto final nessa questão, fazendo de
Oh! Minas Gerais o Hino Oficial de Minas Gerais.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

A seguir, a letra da música na sua versão mais conhecida e já popularizada.
Oh! Minas Gerais
(Autoria: José Duduca de Moraes/Manoel Araújo)
Tuas  terras  que  são  altaneiras/O  teu  céu  é  do  puro  anil/És  bonita  ,  ó  terra

mineira,/Esperança do nosso Brasil/Tua lua é a mais prateada/Que ilumina o nosso
torrão/És  formosa,  oh,  terra  encantada,/És  orgulho  da  nossa  nação/Oh!  Minas
Gerais,/Oh!  Minas  Gerais,/Quem  te  conhece/Não  esquece  jamais/Oh!  Minas
Gerais/Teus regatos a enfeitam de ouro/Os teus rios carreiam diamantes/Que faíscam
estrelas  de aurora/Entre matas e  penhas gigantes/Tuas montanhas são peitos  de
ferro/Que se erguem da pátria alcantil/Nos teus ares suspiram serestas/És altar deste
imenso Brasil.

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

PROJETO DE LEI Nº 590/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.553/2011)

Institui a Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil, a ser

realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro.
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Art. 2º - Na semana a que se refere o art. 1º desta lei, poderão ser desenvolvidos,
em  todo  o  Estado,  especialmente  nas  escolas  públicas,  palestras,  debates,
seminários, entre outros eventos relacionados com o tema.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas -

IBGE - (2009), o número de crianças e adolescentes acima do peso cresceu quase
três vezes nos últimos anos. Os números do levantamento de 2003 mostram que o
excesso de peso, entre jovens com idade entre 10 e 19 anos, disparou, passando de
4,4% em 1974 para 21,5% em 2003.

A alimentação incorreta e a vida sedentária contribuem para aumentar os índices de
gordura corporal.

Como se  sabe,  uma criança  obesa  provavelmente  será  um  adulto  obeso.  Vale
lembrar  que  a  obesidade  vem  acompanhada  de  uma série  de  doenças,  como a
diabetes melito e a hipertensão arterial.

Sendo assim, este projeto tem a intenção de conscientizar a população acerca dos
perigos e riscos da obesidade infantil. Foi-se a época em que criança “gordinha” era
sinônimo de saúde. Hoje, devemos alertar os pais que, muitas vezes, não sabem o
mal que causam aos seus filhos.

A semana de combate  à  obesidade infantil  terá  como foco as  escolas  da  rede
pública, com a realização de palestras, seminários, debates, entre outros, informando
pais  e  alunos  o  que  deve  ser  ingerido  e  consumido  na  infância,  bem  como
promovendo a prática da atividade física.

Foi escolhida, para isso, a segunda semana do mês de outubro, em razão de o dia
11 de outubro ser o Dia Mundial de Combate à Obesidade Infantil.

Nesse sentido, a aprovação é imperiosa, uma vez que esta Casa Legislativa tem o
dever de zelar pela saúde das crianças mineiras.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 591/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.425/2011)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santana, com sede no Município
de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Santana, com

sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Creche Comunitária Santana é uma sociedade de direito privado,

sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivos prestar assistência a crianças
de até 5 anos de idade, visando à educação e à integração delas com a sociedade. A
documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o
apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 592/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.493/2012)

Declara  de  utilidade  pública  as  Obras  Sociais  do  Centro  Espírita  Eurípedes
Barsanulfo - Osceeb -, com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública as Obras Sociais do Centro Espírita

Eurípedes Barsanulfo - Osceeb -, com sede no Município de Arcos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: As Obras Sociais do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo - Osceeb -
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foram fundadas em Arcos, em 16/7/1996, constituídas na forma de associação civil de
direito  privado,  filantrópica,  beneficente,  para fins  não econômicos,  caritativa  e de
assistência social.

As  Osceeb  têm  por  finalidades  difundir  a  educação  e  a  cultura  aos  menos
favorecidos, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo para isso
abrir e manter escolas, ou outra obra de assistência e educação; prestar a assistência
social, na medida dos recursos que dispuserem, aos menos favorecidos, respeitando
o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente;  e  prestar  auxílio  nas  formas  possíveis,
podendo  para  isso  manter  um  ambulatório  e  dispensário  para  assistência  aos
necessitados, como também creche, lar de crianças, abrigo para idosos e inválidos,
desde que as possam manter e administrar.

Além disso,  as Osceeb apresentam os requisitos  legais  para ser declaradas de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 593/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.084/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Direito de Sonhar - ACDS -,
com sede no Município de Conceição da Aparecida.

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

Sonhar- ACDS -, com sede no Município de Conceição da Aparecida.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Comunitária Direito de Sonhar - ACDS - foi fundada em

10  de  janeiro  de  2006.  A associação,  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo
indeterminado de duração, tem por finalidade a prestação de assistência humanitária
e caritativa a crianças e adolescentes que tenham seus lares desestruturados por
quaisquer motivos, especialmente pela violação de seus direitos previstos no Estatuto
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da Criança e do Adolescente. São também objetivos da ACDS o ensino da moral, do
respeito, dos bons costumes, bem como o interesse pelo trabalho e a valorização dos
seus resultados, com a consequente recuperação da autoestima de seus internos.

A instituição apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 594/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.210/2012)

Declara de utilidade pública a Federação de Associações de Artesãos e Produtores
Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro - Fedart -, com sede no Município de Itaú de
Minas.

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

Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro - Fedart, com sede no
Município de Itaú de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Federação de Associações de Artesãos e Produtores Caseiros do

Sul  e  do Sudoeste Mineiro -  Fedart  -,  com sede no Município de  Itaú de  Minas,
fundada no ano de 2000, tem como objetivos principais prestar serviços que possam
contribuir para a promoção e o fomento das explorações artesanais e manufaturas
caseiras  de  suas  associações;  promover  o  fortalecimento,  a  integração  e  a
representação das associações que dela participam junto às autoridades e poderes
públicos, bem como perante outras organizações, públicas ou privadas, inclusive de
âmbito internacional.

De mais a mais,  a  Fedart  visa,  além dos supracitados objetivos,  incrementar  a
educação associativista e a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir
para  o  fomento  e  a  racionalização  das  exportações  artesanais  e  manufaturas
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caseiras, buscando manter a integração e a unidade de suas associadas.
Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 595/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.653/2012)

Declara  de  utilidade  pública  o  Núcleo  Regional  de  Voluntários  de  Prevenção e
Combate ao Câncer de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de Voluntários de

Prevenção e Combate ao Câncer de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Núcleo Regional de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer

de Pirapora é uma instituição filantrópica fundada em 21/4/2001. Tem por finalidades
atender  o  paciente  naquilo  que for  necessário  e  auxiliar  sua  família  durante  sua
ausência.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 596/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.282/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Alfa e Ômega, com sede no Município de
Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Alfa e Ômega, com sede
no Município de Ibirité.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A Associação  Alfa  e  Ômega,  com  sede  no  Município  de  Ibirité,  é

pessoa de direito privado, sem fins econômicos, de caráter assistencial, beneficente,
que tem por finalidade promover a proteção à criança, ao adolescente, ao portador de
necessidades  especiais  e  ao  idoso,  através  de  orientação  sociofamiliar,  abrigo,
prestação  de  serviços  à  comunidade,  liberdade  assistida,  voluntariado,  cursos
profissionalizantes e requalificação de mão de obra.

Para alcançar os objetivos estatutários, a associação realiza atividades ligadas a
esporte, saúde, direitos humanos, cultura, patrimônio histórico, segurança alimentar,
inclusão digital,  educação e meio ambiente.  A entidade apresentou documentação
que atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 597/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.202/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Guiemos Kalóns, com sede no Município
de Belo Horizonte.

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

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Guiemos Kalóns, fundada em 29 de maio de 2011, é

uma entidade sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
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A associação  tem  por  finalidades:  criar  atividades  socioculturais  e  de  cidadania
relacionadas com os ciganos e com a associação; promover eventos culturais e de
integração  social  entre  ciganos  e  não  ciganos;  promover  a  cooperação  e  o
intercâmbio  nacional  e  internacional  entre  entidades  e  instrutores  de  atividades
culturais; realizar projetos, atividades e manifestações culturais, entre outras.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 598/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.850/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  Proserv,  com  sede  no
Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Proserv, com

sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Comunidade Terapêutica Proserv (Projeto Semeando Esperança e

Resgatando Vidas) foi fundada em 1º/12/2011, como entidade sem fins lucrativos e
com prazo indeterminado de duração.

A Proserv  tem  por  finalidades  prestar  apoios  educativo,  odontológico e  médico,
psicológico, cursos profissionalizantes, objetivando a prevenção e a reinserção social
de dependentes químicos e outros. Além disso, apresenta os requisitos legais para
ser declarada de utilidade pública,  razão pela qual  solicitamos a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 599/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.769/2013)

Dá denominação  a  estrada  que liga  o  Município  de  Bom Jesus  do  Amparo  ao
Município de Nova União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Prefeito Raymundo dos Santos Motta a estrada que liga o

Município de Bom Jesus do Amparo ao Município de Nova União.
Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG -  providenciará,  com recursos de seu orçamento,  a fixação de
placas indicativas da denominação da rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Prefeito Raymundo dos Santos Motta a estrada que liga o Município de Bom Jesus do
Amparo  ao  Município  de  Nova  União,  como forma de homenagear  e  demonstrar
respeito a essa ilustra figura pública da região.

Raymundo dos Santos Motta é filho de José Moreira Teixeira da Motta e Maria
Raimunda do Carmo Motta. Nasceu em Bom Jesus do Amparo, em 4/3/1922. Casou-
se com Nadir dos Santos Motta em Santa Bárbara, em 31/1/1942.

Seguindo os passos políticos de seu tio João Motta, que foi vereador e prefeito em
Santa Bárbara, e de seu pai, José Moreira Teixeira da Motta, que exerceu mandato
legislativo no mesmo município, Raymundo Motta foi  eleito vereador para primeira
Câmara  Municipal  de  Bom  Jesus  do  Amparo,  em  3/10/1955,  tomando  posse  em
31/1/1956, sendo o primeiro presidente do Legislativo bom-jesuense.

Percebendo as dificuldades que teria  para ser candidato pelo PSD à prefeitura,
funda o Partido Republicano - PR -, pelo qual vence as eleições de 3/10/1958 e se
torna o segundo prefeito eleito, tomando posse em 31/1/1959.

Nesse primeiro mandato, iniciou a construção do posto de saúde e inaugurou o
prédio  escolar  onde  hoje  funciona  a  Escola  Municipal  Coronel  Júlio  Motta.  Em
25/12/1959, inaugura a ponte de cimento sobre o Rio São João. Em agosto de 1962,
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entrega à população bom-jesuense a Praça Cardeal Motta, totalmente remodelada,
cuja denominação homenageia o mais ilustre filho dessa terra, que tanto lutou por sua
emancipação política.

Em 3/12/1963, acontece a primeira formatura do Ginásio Coração de Jesus, cujos
fundadores foram Raymundo dos Santos Motta, Padre Pedro Paulo Pessoa, Madre
Maria Marques Ferreira e Irmã Leda Augusta Vieira de Faria.

Em 1967, elege-se novamente vereador, e, em 3/10/1970, prefeito pela segunda
vez,  para  um  mandato  de  dois  anos  (1971-1972).  Nesse  mandato,  termina  a
construção  do  Posto  de  Saúde  Dona  Maria  Raimunda  do  Carmo  Motta,  cuja
inauguração se deu em 6/8/1972, com a presença do Cardeal Motta, seu primo e
amigo.

Em 1976, Raymundo dos Santos Motta é eleito para o seu terceiro mandato (1976-
1982), quando inaugura o novo serviço de abastecimento de água em 20/10/1979.
Inaugura ainda a segunda ponte de cimento sobre o Rio São João, com a presença
do governador Francelino Pereira dos Santos e do deputado federal José Santana.
Ainda nessa gestão consegue os recursos para o início das obras de pavimentação
asfáltica ligando Bom Jesus do Amparo à BR-381.

Raymundo Motta presidiu o Amparo Futebol Clube, quando construiu o vestiário do
Estádio Raimundo Dias; presidiu também o diretório municipal do Partido da Frente
Liberal - PFL - até os últimos dias de sua gloriosa existência.

Faleceu em desastre automobilístico no trevo de Barão de Cocais com a BR-381,
em 22/12/2005. Chega ao fim uma vida de amor a sua terra natal e uma brilhante
carreira política, repleta de realização em prol da comunidade, sendo merecedor da
homenagem que se presta com esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 600/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.424/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros  Boa Vista,
Batinga, Areia Grossa, Chico Lucas e Coruja - Ambac -, com sede no Município de
Santana do Paraíso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

Boa Vista, Batinga, Areia Grossa, Chico Lucas e Coruja - Ambac -,  com sede no
Município de Santana do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A Associação  de  Moradores  dos  Bairros  Boa  Vista,  Batinga,  Areia

Grossa, Chico Lucas e Coruja é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos,
filantrópica, que tem como objetivos a restauração e reestruturação das pessoas nas
áreas física,  psicológica,  familiar,  social  e  espiritual.  A documentação apresentada
confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e
que a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos
legais.  Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 601/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.172/2011)

Institui o Dia Estadual do Trabalhador em Locação.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Trabalhador  em  Locação,  a  ser

comemorado, anualmente, em 20 de novembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Esta  proposição  visa  homenagear  a  categoria  profissional  dos

trabalhadores nas empresas locadoras do Estado, incluindo: locação de veículos, de
máquinas  e  equipamentos  agrícolas,  industriais  e  comerciais,  de  ferramentas,  de
equipamentos  médicos  e  hospitalares,  de  aparelhos  eletrônicos,  de  artigos  para
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festas, de peças do vestuário, de equipamentos e materiais esportivos e de lazer, de
sinucas  e  bilhares,  de  equipamentos  de  informática,  de  banheiros  químicos  e  de
estruturas tubulares para montagem de palco.

O sindicato que representa a categoria, denominado Sindicato dos Trabalhadores
de Locação do Estado de Minas Gerais - Sintral-MG -, foi reconhecido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego no dia 13/7/2010, e sua criação é reflexo da necessidade de
agir  com  união  na  defensa  coletiva  de  direitos  comuns  dos  trabalhadores  das
empresas  de  locação  no  Estado,  pois  esses  profissionais  eram  “disputados”  por
outras  entidades  juridicamente  organizadas  com  a  finalidade  de  arrecadar  a
contribuição sindical, as quais, no entanto, não assumiam os compromissos com os
problemas enfrentados pela categoria no seu dia a dia. Assim, após anos a fio em
que esses trabalhadores não recebiam sequer convite oficial para filiação a qualquer
sindicato, iniciou-se a criação de uma instituição própria, desaguando no instrumento
legítimo de representatividade que é o valoroso Sintral-MG.

Em exposição de motivos, a direção do Sintral-MG justifica a escolha do dia 20 de
novembro para a comemoração do Dia do Trabalhador em Locação em nosso estado,
considerando a sua fundação ocorrida nesta data. A instituição dessa data marca a
relevância da mobilização e da construção de um novo tempo de organização e de
eficiência  em  negociações  coletivas  em  prol  de  maiores  benefícios  para  toda  a
categoria, deixando para a história uma antiga política do abandono.

Por tais razões, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa
Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 602/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.584/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Convivência Espaço da Família
- Accef -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Espaço da Família - Accef -, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Centro de Convivência Espaço da Família - Accef -, com

sede  no  Município  de  Ipatinga,  é  uma entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, de caráter filantrópico, que tem como objetivo promover, divulgar e realizar
projetos  socioeducativos,  econômicos  e  culturais  para  crianças  e  adolescentes,
através de programas específicos para cada área de atuação, visando à promoção da
vida  individual  e  coletiva  dos  assistidos  e  de  suas  famílias.  A  documentação
apresentada atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 603/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.585/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Cidade de São João do
Manteninha - Acosjm -, com sede no Município de São João do Manteninha.

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

São  João  do  Manteninha  -  Acosjm  -,  com  sede  no  Município  de  São  João  do
Manteninha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comunitária da Cidade de São João do Manteninha -

Acosjm  -  é  uma entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
filantrópico, que tem como objetivos desenvolver projetos de capacitação profissional
nas  áreas  educacional,  assistencial,  cultural,  ambiental  e  esportiva,  através  de
programas e projetos de geração de emprego e renda, além de outros programas
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específicos  para cada área de atuação,  visando à  promoção da vida  individual  e
coletiva dos assistidos e de suas famílias. A documentação apresentada atende aos
requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 604/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.647/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora Aparecida, com
sede no Município de Arcos.

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

Aparecida, com sede no Município de Arcos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Varões Nossa Senhora Aparecida é uma associação civil

de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos.
A associação tem por finalidades: prestar quaisquer serviços que possam contribuir

para  o  fomento  e  a  racionalização  da  exploração  artesanal  e  da  produção  de
manufaturas  caseiras  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus  associados;
proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  os  membros  da  classe,  através  da
integração  de  seus  associados;  melhorar  as  condições  de  vida  das  famílias;
proporcionar  aos  associados  e  seus  dependentes  a  realização  de  atividades
econômicas,  culturais,  desportivas  e  sociais;  e  assistir  o  agricultor  familiar  e  o
produtor caseiro.

Além disso, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 605/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.407/2012)

Declara de utilidade pública a Associação Presbiteriana de Educação - APE -, com
sede no Município de Ipatinga.

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

Educação - APE -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A Associação  Presbiteriana  de  Educação  -  APE  -,  com  sede  no

Município  de  Ipatinga,  em  funcionamento  desde  2009,  é  uma  entidade  civil  de
finalidade educacional,  sem fins lucrativos, que mantém o Colégio Presbiteriano e
atende crianças de até seis anos de idade residentes na região do Bairro Bom Retiro.
Tem por objetivo levar até essas crianças os benefícios da educação, como forma de
melhorar a qualidade de vida e as condições sociais de suas famílias por meio da
oferta  de  ensino  de  excelência.  Dessa  forma,  colabora  com  o  desenvolvimento
cognitivo das crianças, contribuindo para seu pleno desenvolvimento educacional nas
fases futuras de sua formação.

Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente os requisitos
para  sua declaração de utilidade pública,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 606/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.797/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Espírita Beneficente Casa do Caminho -
Bezerra de Menezes, com sede no Município de Guaxupé.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Beneficente Casa

do Caminho - Bezerra de Menezes, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Associação  Espírita  Beneficente  Casa  do Caminho  -  Bezerra  de

Menezes  foi  fundada  em  1º  de  junho  de  2001,  na  cidade  de  Guaxupé,  como
associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, para fins não econômicos,
caritativa e de assistência social.

A Associação tem por  finalidades, entre outras, o exercício da caridade moral e
material através da promoção social e da assistência social, em favor do necessitado,
sem  distinção  de  raça,  cor,  condição  social,  credo  político  ou  religioso  e  o
aprimoramento,  a  evangelização  e  a  espiritualização  do  espírito  em  evolução
(encarnado e desencarnado) em sintonia com a espiritualidade maior.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 607/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.834/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Arceburgo,
com sede no Município de Arceburgo.

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

de Arceburgo, com sede no Município de Arceburgo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Comercial e Empresarial de Arceburgo foi fundada em 25
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de setembro de 2008, sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A associação tem por finalidades sustentar e defender, perante os poderes públicos

e onde quer que se faça necessário, os direitos, interesses e reivindicações de seus
associados;  promover,  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  a  perfeita  união  e
solidariedade entre os seus associados; lutar pelo desenvolvimento e a prosperidade
do  comércio,  da  indústria,  da  agropecuária  e  da  prestação  de  serviços  do  seu
município; criar e manter um departamento de arbitragem e mediação, para a solução
de pendências entre associados e de associados com terceiros.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 608/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.953/2013)

Declara de utilidade pública o Moto Clube Falcões da Estrada - MCFE -, com sede
no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Falcões da Estrada -

MCFE -, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Moto Clube Falcões da Estrada, com sede no Município de Bom

Despacho,  é  uma  entidade  social,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo
indeterminado, e seus diretores não são remunerados.

A entidade tem por finalidade incentivar e difundir a integração, confraternização,
colaboração e desenvolvimento do motociclismo, bem como buscar e divulgar a paz,
a amizade, o coleguismo e a irmandade dos motociclistas integrantes de todos os
motoclubes.
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Considerando a missão e os objetivos do Moto Clube Falcões da Estrada, solicito o
apoio dos meus nobres pares para sua aprovação.

- 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 609/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.005/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Pangaré, com sede no Município
de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Pangaré, com sede

no Município de Guaxupé
Art.2ª - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Atlética Pangaré é uma entidade de direito privado,sem

fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, cujo objeto principal é a difusão
das atividades sociais,  cívico-culturais e desportivas.  A referida entidade tem seus
estatutos registrados no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Guaxupé.

- 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 610/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.097/2013)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho do Paraíso, com sede
no Município de Santana do Paraíso.

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

Paraíso, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
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Rosângela Reis
Justificação: A Creche Comunitária Cantinho do Paraíso é uma entidade civil  de

direito  privado,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  que  presta  apoio  e
atendimento a crianças carentes da faixa etária dos 4 meses aos 5 anos de vida,
garantindo acesso à educação, alimentação, esportes, lazer e cultura e promovendo
a convivência  familiar  e  comunitária  dos assistidos.  A documentação apresentada
atende aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 611/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.274/2013)

Declara  de  utilidade pública  a  entidade  Desafio  Jovem  Resgatando  Vidas,  com
sede no Município de Pingo-d'Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Desafio Jovem Resgatando

Vidas, com sede no Município de Pingo-d’Água.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A entidade Desafio Jovem Resgatando Vidas, com sede no Município

de Pingo-d’Água, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e
beneficente,  que  se  constitui  como  comunidade  terapêutica  com  o  objetivo  de
recuperar jovens e adultos dependentes de substâncias químicas e entorpecentes
que aceitem voluntariamente o tratamento e reinserir essas pessoas na sociedade e
no  convívio  familiar.  Diante  da  importância  do  projeto  e  da  documentação
apresentada,  que atende aos requisitos  legais,  contamos com o apoio  de nossos
pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 612/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.527/2013)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro do
São Diogo e Bairros Vizinhos, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Familiares do Bairro do São Diogo e Bairros Vizinhos, com sede no Município de
Paraguaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares do Bairro do São Diogo e

Bairros  Vizinhos,  fundada  em  25/5/2009,  com  sede  no  Município  de  Paraguaçu
(Distrito de Guaipava), é uma entidade sem fins lucrativos, com prazo indeterminado
de  duração  e  constituída  na  forma  de  uma  associação  civil,  com  personalidade
jurídica própria.

A Associação tem por finalidades, entre outras, a comercialização conjunta de leite,
a inseminação artificial de bovinos, celebração de convênios médico, odontológico e
estudantil e a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento
e  a  racionalização  das  explorações  agropecuárias  e  não  agropecuárias,  para
melhorar as condições de vida de seus associados. Além disso, propõe-se a oferecer
aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e
sociais e fomentar a realização de atividades visando à exploração do turismo e à
assistência às famílias de agricultores em suas atividades.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 613/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.451/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV-Lavras -, com
sede no Município de Lavras.

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

Lavras -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A  Associação  Resgatando  Vidas  -  ARV-Lavras  -,  com  sede  no

Município  de  Lavras,  é  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,
filantrópica,  beneficente,  que  realiza  importante  trabalho,  prestando  serviços  a
crianças,  adolescentes  e  adultos,  com  ações  culturais,  intelectuais,  esportivas  e
profissionais,  em  programas  específicos  para  cada  área  de  atuação,  visando  a
promoção da vida individual e coletiva dos assistidos e de suas famílias.

A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Assim,  por  sua
importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 614/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 61/2011)

Institui o Dia Estadual de Combate à Pedofilia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate à Pedofilia, a ser celebrado,

anualmente, no dia 18 de maio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Nosso projeto pretende instituir no calendário mineiro o Dia Estadual
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de Combate à Pedofilia, na mesma data do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nossa intenção é sinalizar e firmar a
posição de Minas quanto ao ato repugnante da pedofilia, que precisamos combater a
todo o custo e de todas as formas possíveis.

Contamos com o apoio de nossos 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. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 615/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.500/2011)

Institui o Dia Estadual do Bombeiro Civil.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Bombeiro  Civil,  a  ser  comemorado,

anualmente, em 24 de agosto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Esta proposição tem por objetivo homenagear a categoria profissional

dos bombeiros profissionais civis no Estado de Minas Gerais.
O Sindicato dos Trabalhadores Bombeiros Profissionais Civis do Estado de Minas

Gerais - Sindbombeiros-MG - foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego no
dia 24/8/2007 e representa o desejo de unidade e a necessidade de somar esforços
em defesa dos interesses da  categoria.  Seus  trabalhadores eram alvo de disputa
entre diversos sindicatos, que se apresentavam apenas para receber a contribuição
sindical  sem  contraprestação  de  serviços  em  prol  da  categoria  e  nem  sequer
formulavam  convite  para  filiação  oficial.  Nesse  contexto,  após  anos  de  luta,  os
bombeiros profissionais civis puderam se sentir de fato representados e incluídos no
processo de consolidação das relações trabalhistas mais transparentes.

A proposta do dia 24 de agosto para comemorar o dia do bombeiro civil em Minas
Gerais  ressalta  a  data  da  fundação  do  Sindbombeiros-MG,  como  fruto  de  muito
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trabalho e articulação da classe e vetor de uma fase para a construção de novas
conquistas para esses trabalhadores em nosso Estado.

A doutrina tem definido o bombeiro como o profissional responsável pelo combate a
incêndios, pela preservação do patrimônio ameaçado de destruição, pelo resgate de
vítimas  de  incêndios,  afogamentos,  acidentes  ou  catástrofes.  Atua  também  na
promoção da conscientização das pessoas, mediante informações sobre segurança
contra  incêndios  e  pânico,  bem  como  medidas  para  evitar  o  agravamento  nas
ocorrências de acidentes e sinistros.

É oportuno ressaltar que no Brasil a maioria da população crê que todo bombeiro é
militar. Poucos conhecem a existência do bombeiro civil, profissão reconhecida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Lei nº 11.901, de 2009, que
veio  sedimentar  a  legislação  até  então  vigente,  tais  como:  CBO-5171-10,  que
classifica a função de bombeiro civil;  a NBR-14.277/1997, que trata do registro da
atividade de bombeiro, e a NBR 14.608, que dispõe sobre a formação profissional do
bombeiro civil.

De fato, o bombeiro civil não se confunde com o bombeiro militar. Este é força de
segurança  pública  nos  Estados  da  Federação,  que,  como  instituição  regular  e
permanente,  organizada  e  mantida  pelo  poder  público,  segue  os  princípios
fundamentais da hierarquia e disciplina embasados em lei específica.

É sabido que, além das empresas públicas e particulares que empregam bombeiros
civis em larga escala, existem também, em alguns estados e municípios, instituições
do terceiro setor, denominadas de corpos de bombeiros civis ou corpos de bombeiros
voluntários, que são organizações da sociedade civil de interesse público, instituídas
com base nas Leis nºs 9.637, de 1998, e 9.790, de 1999, que também utilizam dessa
mão de obra especializada.

É oportuno enfatizar que essas leis  foram elaboradas para apoiar a reforma do
aparelho do Estado, com a finalidade principal de possibilitar que parte dos serviços
possam  ser  prestados  pelo  terceiro  setor,  de  forma organizada e  regulamentada,
como meio complementar aos serviços públicos, prestados pela União, pelos estados
e pelos municípios. Essas entidades, por meio de convênios e parcerias com o poder
público, prestam serviços de atendimento preliminar na prevenção e no combate a
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incêndio, salvamento, assistência pré-hospitalar e demais serviços emergenciais. Um
bom exemplo de parceria com o poder público, nesse sentido, é o Serviço Voluntário
de Resgate, com sede no Município de João Monlevade, conhecido pelo atendimento
às  vítimas  de  acidentes  automobilísticos  ocorridos  ao  longo  da  BR-381  nesse
município e na região.

Conforme informações do Sindbombeiros-MG, há no Brasil cerca de 1 milhão de
bombeiros civis. No Distrito Federal, por exemplo, os números apontam haver 32 mil
profissionais  formados,  sendo  o  próprio  governo  federal  o  maior  contratante.  Em
Minas, calculam-se 10 mil trabalhadores nessa área.

O  número  e  a  importância  do  bombeiro  civil  em  Minas  Gerais,  por  certo,
aumentarão  significativamente  com  a  possível  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº
1.847/2011,  atualmente  em  tramitação  nesta  Casa  Legislativa,  que  estabelece  a
obrigatoriedade da presença de grupo de combate a incêndio composto por esses
trabalhadores em estabelecimentos comerciais,  industriais,  escolares,  hospitalares,
residências coletivas e transitórias, depósitos, aeroportos e nos locais destinados a
eventos  temporários  com  público  superior  a  3  mil  pessoas.  Será  praticamente  a
regulamentação dessa atividade em  nosso Estado,  a  exemplo  do  que ocorre em
outros  Estados,  como  São  Paulo  (Projeto  de  Lei  nº  514/2009),  Distrito  Federal
(Portaria  nº  52/200-CBMDF,  de  7/12/2000),  Espírito  Santo  (Portaria  nº  146-R,  de
21/11/2008), Rio de Janeiro (Sedec nº 279, de 11/1/2005).

Cabe ressaltar  que,  no  dia  2 de  julho,  comemora-se em todo o  País  o  Dia do
Bombeiro.  Entretanto,  a  bem  da  verdade,  as  comemorações  são  exclusivas  dos
bombeiros  militares,  ficando  os  bombeiros  civis  alijados  de  qualquer  ato
comemorativo.

Por tais razões, penso ser justa esta homenagem à categoria dos bombeiros civis
no Estado, como forma de diferenciá-los dos bombeiros militares, que têm idêntica
vocação  -  empenhar-se  no  salvar  vidas  -,  razão  pela  qual  espero  contar  com a
colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 616/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.994/2014)

Dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos  Municípios
Mineradores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos

Municípios Mineradores, com a finalidade de promover o fortalecimento da economia
local  por  meio  do  apoio  ao  planejamento  e  do  incentivo  ao  desenvolvimento  e
implantação  de  novos  empreendimentos  nas  áreas  de  prestação  de  serviço,  de
agropecuária,  de  comércio  e  de  outras  atividades  industriais  nos  municípios
mineradores.

Parágrafo  único  -  Os  critérios  para  classificação  como municípios  mineradores
serão definidos em regulamento.

Art.  2º  -  São  objetivos  da  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos
Municípios Mineradores:

I - a diversificação produtiva dos municípios mineradores durante todo o ciclo de
operação das atividades minerárias;

II - a manutenção e a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento social e
econômico dos municípios mineradores;

III  -  a  manutenção  e  a  melhoria  da  qualidade  ambiental  dos  municípios
mineradores;

IV - o fortalecimento da economia local por meio do apoio ao planejamento e do
incentivo ao desenvolvimento e implantação de novos empreendimentos nas áreas
de  prestação  de  serviço,  de  agropecuária,  de  comércio  e  de  outras  atividades
industriais nos municípios mineradores.

Art. 3º - A Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores
terá como diretrizes:

I - o incentivo à diversificação produtiva dos municípios mineradores;
II - o estímulo ao aumento da produtividade econômica;
III - a atuação harmônica e conjunta do poder público e da iniciativa privada;
IV - o respeito à livre iniciativa e à livre concorrência.
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Art.  4º  -  São  instrumentos da  Política  Estadual  de  Diversificação Produtiva  dos
Municípios Mineradores:

I - crédito das instituições estaduais de fomento econômico;
II - linhas de financiamento das instituições estaduais de fomento à pesquisa;
III  -  assistência  técnica  aos  municípios  mineradores,  inclusive  por  meio  das

instituições  estaduais  de  ensino  superior  e  institutos  de  pesquisa  do  governo
estadual;

IV - instituição de tratamento tributário diferenciado, nos termos de regulamento;
V  -  apoio  à  capacitação  profissional  de  mão  de  obra  que  atenda  à  demanda

decorrente da diversificação produtiva dos municípios mineradores.
Art. 5º - O Estado dará assistência, no que couber, à elaboração de políticas de

apoio à diversificação produtiva nos municípios mineradores.
Art. 6º - Fica o art. 2º da Lei nº 16.296, de 1º de agosto de 2006, acrescido do

seguinte inciso VII:
“Art. 2º - (...)
VII  -  diversificar  a  estrutura  produtiva  do  Estado,  principalmente  nas  regiões

mineradoras.”.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Minas Gerais é um estado com forte presença da mineração, atividade

que  influencia  sua  identidade,  cultura  e  seu  perfil  econômico.  É  sabido  que  a
mineração,  embora  possa,  desde  que  bem  explorada,  produzir  riqueza  e
desenvolvimento econômico e social,  é uma atividade finita,  dada a natureza não
renovável dos recursos minerais. Assim, é importante que os municípios se preparem
para  o  encerramento  das  atividades  minerárias,  evitando  sua decadência  após  o
fechamento das minas. Uma das medidas mais importantes para essa preparação é o
apoio  à  diversificação produtiva,  nos termos estabelecidos pelo  art.  252 da Carta
Mineira, segundo o qual o “Estado assistirá, de modo especial, o município que se
desenvolva em torno de atividade mineradora, tendo em vista a diversificação de sua
economia e a garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico”.



1895
____________________________________________________________________________

Para assegurar o cumprimento de tais finalidades, a Constituição de Minas foi além,
prevendo a criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores
(art. 253, § 3º). Embora as medidas legislativas não substituam a necessidade de
ações  concretas  para a  diversificação produtiva dos municípios  mineradores,  elas
constituem uma referência importante para nortear as discussões com os diferentes
segmentos voltados para o desenvolvimento econômico e social das diversas regiões
de  Minas.  A diversificação  da  atividade  produtiva  dos  municípios  mineradores  foi
ainda indicada como proposta  prioritária  no  seminário  legislativo  Minas  de Minas,
promovido nesta Casa, com ampla participação da sociedade.

Considerando que a maioria dos municípios do Estado tem capacidade institucional
limitada, torna-se importante que o governo estadual apoie a diversificação produtiva.
Este é o objetivo deste projeto de lei, que busca instituir política com esse fim. Trata-
se de uma política que pode favorecer a atuação conjunta do setor produtivo, da
sociedade  e  do  Estado,  nas  três  instâncias  federativas,  buscando  perenizar  e
impulsionar o desenvolvimento dos municípios mineradores.

Considerando a importância do tema para o Estado, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 617/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.887/2012)

Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a
delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona,
visando a isentar de pagamento de pedágio os proprietários de veículos automotores
que transportam pessoas em tratamento de saúde ou seus responsáveis legais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação  da  União,  ficam  isentos  do  pagamento  da  tarifa  os  proprietários  de
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veículos  automotores que transportam  pessoas  em tratamento de saúde  ou  seus
responsáveis legais.”.

Art. 2º - A condição de pessoa em tratamento de saúde deverá ser comprovada
mediante  laudo  médico  oficial  atestando  a  espécie  e  o  grau  da  deficiência,  com
expressa  inserção  do  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de
Doenças - CID.

Art. 3º - Os veículos de que trata esta lei deverão estar devidamente cadastrados e
identificados pelos órgãos competentes do Poder Executivo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: O art. 175 da Constituição Federal dispõe: “Incumbe ao Poder Público,

na forma de lei,  diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,  sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Por  sua  vez,  a  Lei  Federal  nº  8.987,  de  13/2/95,  que  disciplina  o  regime  de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, dispõe que a primeira é
realizada  por  meio  de  contrato,  celebrado  mediante  licitação,  na  modalidade  de
concorrência. Já a permissão é realizada por delegação, mediante a celebração de
contrato de adesão, sendo que, nos termos do seu art. 40, esse contrato pode ser
revogado unilateralmente  pelo  poder  concedente.  Cabe lembrar  que  o  art.  29  da
referida lei obriga o poder concedente, ou seja, o Estado, a regulamentar o serviço
público  concedido  e  a  fiscalizar  permanentemente  a  sua prestação.  O art.  23  da
mesma lei dispõe que o modo, a forma e as condições da prestação desses serviços
públicos, bem como o preço, os critérios e os procedimentos para reajuste e revisão
das tarifas são cláusulas essenciais dos contratos administrativos de concessão de
serviços públicos. O art. 18 dessa mesma lei federal obriga a fazer constar do edital
de licitação a minuta de contrato, que deve conter as referidas cláusulas essenciais.

No âmbito do  Estado,  a Lei  nº  12.219,  de 1º/7/1996,  disciplina a delegação da
prestação  dos  serviços  públicos  de  construção,  restauração,  conservação,
manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias.  Ao  proceder  à  concessão  da
prestação  do  serviço  público,  deve  o  Poder  Executivo  estabelecer  no  edital  de
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licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário as obrigações que devem
ser observadas. Tais normas devem obedecer ao princípio do equilíbrio econômico-
financeiro  do  contrato,  de  forma a  garantir  que o  contratado  tenha assegurada a
percepção  de  remuneração  que  lhe  permita  executar  suas  obrigações  e  manter,
durante  toda  a  execução  do  contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no
momento de sua celebração.

Esta  proposição  enseja  alterar  os  contratos  administrativos  em  curso  para
beneficiar pessoas em tratamento de saúde, consistindo em matéria polêmica. Por
isso considera ser necessária a previsão de um prazo de noventa dias, contados da
data da sua publicação, para entrar em vigor, ou seja, tempo hábil para a adaptação
dos contratos já em execução.

Assim, solicito  o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa para a
aprovação desta proposição.

- 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 618/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.993/2014)

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder
Executivo a doá-lo ao Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-020 compreendido entre o Km 61

e a entrada do Município de Jaboticatubas.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jaboticatubas o

trecho de rodovia de que trata o art. 1º.
Parágrafo  único  -  O trecho de rodovia  de  que trata esta lei  passa a  integrar  o

perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.
Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2º.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  a  transferência  ao  Município  de

Jaboticatubas do trecho da Rodovia MG-020 que já possui características urbanas,
com empreendimentos  residenciais  e  comerciais,  e  se encontra  inserido  em área
correspondente  ao  vetor  de  crescimento  do  município,  sendo  necessária  sua
urbanização para a implantação de novos empreendimentos.

Ressalte-se que o projeto não implicará alteração na natureza jurídica do imóvel,
que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o
percurso será destinado à instalação de via  urbana. A modificação básica incidirá
sobre  a  sua  titularidade,  e,  consequentemente,  será  o  município  que  assumirá  a
responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 619/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.903/2014)

Autoriza o Poder Executivo a desmembrar e doar ao Município de Inhapim 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 Inhapim terreno

com  área  de  722,23m²  (setecentos  e  vinte  e  dois  vírgula  vinte  e  três  metros
quadrados),  a  ser  desmembrado  de  uma  área  de  5.000m²  (cinco  mil  metros
quadrados), registrado sob a matrícula nº 3.317, a fls. 51 do Livro 2-L, no Cartório de
Registro de Imóveis de Inhapim.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
implantação de uma creche.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Inhapim de parte de

imóvel  de  propriedade  do  Estado  que  é  apenas  parcialmente  ocupado  por  uma
escola, ficando ociosa área de quase 1.000m².

A proposição visa  a  atender  ao  interesse  público,  tendo em  vista  que  o  Poder
Executivo Municipal necessita de área para implantar creche, atendendo à demanda
da comunidade.

Assim, considerando justa a doação pretendida, contamos com o apoio dos nobres
deputados e deputadas 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 620/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.983/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi 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 Piumhi o imóvel

com área de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), conforme matrícula
nº 8.659, de 11/12/1980, registrado no Livro 3-Q, a fls. 97, mais registro nº 29.418,
Livro 3-S, a fls. 41, do Livro de Notas do Cartório de Registro de Imóveis de Piumhi.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de uma unidade básica de saúde, entre outros fins.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Atualmente o Município de Piumhi, não dispondo de imóveis próprios

suficientes para acomodar toda a sua unidade de saúde,  está sujeito a eventuais
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gastos mensais com locações de imóveis, o que vem onerando de forma considerável
os cofres públicos.

Dessa  forma,  visando  preservar  o  referido  imóvel  e,  principalmente,  dar  a  ele
funcionalidade, uma vez que o bem está ocioso e sujeito a invasões e depreciação,
pretende a Prefeitura de Piumhi instalar no local, de forma gradativa, uma unidade
básica de saúde.  A instalação de tal  obra, além de trazer  uma grande economia,
ainda facilitará o acesso à população que buscar atendimento médico

Pelo aludido,  contamos com o apoio  dos nobres pares para  a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 621/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.936/2013)

Dispõe sobre a exigência de fundamentação na notificação de decisão e resultado
de recurso contra a penalidade por infração da legislação de trânsito, de competência
estadual, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A notificação de decisão e resultado de recurso contra a penalidade por

infração  da  legislação  de  trânsito,  de  competência  estadual,  deverá  conter  os
fundamentos que levaram o julgador a decidir por determinado resultado.

Art. 2º - O órgão estadual responsável pela autuação deverá ainda disponibilizar a
decisão, na íntegra, em sítio institucional na rede mundial de computadores - internet.

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.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Conforme o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, compete aos

estados legislar sobre assuntos referentes a procedimentos em matéria processual.
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Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre
a matéria que ora se discute.

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - tem como uma de suas
atribuições aplicar e julgar as penalidades por infrações de competência estadual,
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as
multas que aplicar.

É importante ressaltar,  todavia, que outras repartições estaduais também podem
realizar autuações.

Ocorre que a notificação de decisão e resultado de recurso contra a penalidade por
infração  da  legislação  de  trânsito  é  encaminhada  ao  condutor  apenas  com  a
indicação de deferimento ou não do recurso. Os fundamentos da decisão não são
encaminhados, impedindo que o condutor saiba de pronto, por exemplo, porque teve
sua defesa ou recurso indeferidos.

O procedimento atual ofende os princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.

Ora,  somente com amplo  acesso aos  fundamentos e  às  razões  que levaram o
julgador  a  decidir  por  determinado  resultado,  pode-se  garantir  o  cumprimento  do
mandamento constitucional.

Nesses  termos,  a  administração  pública  tem  o  dever  de  disponibilizar  tais
informações de maneira simples e com transparência, até porque são nulas todas as
decisões  administrativas  que  não  analisam  as  questões  fáticas  apresentadas  na
defesa. Tal nulidade poderá, inclusive, acarretar a invalidação do auto de infração.

Esta  proposta  prevê  que  o  órgão  estadual  responsável  pela  autuação  deverá,
ainda, disponibilizar a decisão na íntegra, em sítio institucional na rede mundial de
computadores.

Vale apontar a experiência do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná, que já
disponibiliza os fundamentos de suas decisões pela internet.

Diante  de  todo  o  exposto,  e  considerando  o  legítimo  interesse  público  da
proposição,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  a  aprovação  deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 622/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.799/2013)

Dispõe sobre o incentivo ao uso noturno da energia elétrica na atividade agrícola.
A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado incentivará o uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola

com o objetivo de promover o aumento sustentável da produtividade e da produção
agrícola estadual, em consonância com o disposto na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro
de 1994, em especial com seu art. 2º.

Art. 2º - O aumento sustentável da produtividade e da produção agrícola por meio
do uso de energia elétrica no período noturno se dará, entre outras, pela adoção das
seguintes medidas:

I - redução de custos da energia elétrica para atividade agrícola no período noturno,
também por meio da concessão de incentivos fiscais;

II - promoção da eficiência energética na atividade agrícola;
III - garantia do uso racional dos recursos naturais;
IV - ampliação de oportunidade de emprego e renda na atividade agrícola;
V  -  estímulo  à  participação  de  produtores  rurais  no  planejamento  e  na

implementação do disposto nesta lei.
Art. 3º - O incentivo de que trata esta lei será implementado por meio de termos de

cooperação  ou  outro  instrumento  hábil  a  serem  firmados  entre  o  Estado  e  as
concessionárias de energia elétrica, na forma regulamentar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O incentivo à atividade agrícola encontra respaldo na Constituição do

Estado, conforme os arts. 11, VIII, e 247, os quais dispõem, respectivamente, que
compete  ao  Estado  “fomentar  a  produção  agropecuária  (...)”,  bem  como  que  “o
Estado  adotará  programas  de  desenvolvimento  rural  destinados  a  fomentar  a
produção agropecuária (...)”.
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Nesse  sentido,  bem  como  considerando-se  a  importância  que  a  agropecuária
representa no Estado, é fundamental a ampliação de oportunidades para o setor, com
a  disponibilização  de  novas  tecnologias,  mecanização  adequada,  entre  outros
estímulos, o que certamente contribuirá para o incremento da atividade.

É sabido que o custo da energia elétrica é fator significativo na composição dos
custos  de  variadas  atividades,  entre  as  quais  a  agropecuária.  Assim,  a  redução
tarifária e de custos do setor, em especial em horários de baixa demanda de energia,
revela-se instrumento adequado de incentivo à economia mineira.

- 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 623/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.342/2013)

Obriga as operadoras de planos de saúde a avisar prévia e individualmente os seus
clientes  sobre  o  descredenciamento  de  médicos,  dentistas,  hospitais,  clínicas  e
laboratórios no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de planos de saúde que atuam no Estado obrigadas a

notificar  prévia  e  individualmente  os  seus  clientes  sobre o  descredenciamento  de
médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios.

§ 1º - A comunicação se dará no prazo mínimo de vinte e quatro horas, anteriores
ao descredenciamento de que trata este artigo.

§  2°  -  As  informações  de  que  trata  este  artigo  poderão  ser  encaminhadas  por
qualquer meio que assegure ao consumidor o seu recebimento, vedada a utilização
exclusiva de comunicação verbal.

Art.  2º  -  O  descumprimento  ao  que  preceitua  esta  lei  acarretará  multa  a  ser
determinada em futura regulamentação e cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: É fundamental frisar que as operadoras de planos de saúde costumam

fazer o descredenciamento de profissionais da sua rede de atendimento sem prestar
previamente aos seus clientes informações sobre a medida.

Recentemente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre
a  obrigatoriedade  de  os  planos  de  saúde  prestarem  informações  sobre  o
descredenciamento aos seus consumidores, individualmente.

Nesse sentido,  apresento  este  projeto  visando a  instituir,  no  âmbito  do  Estado,
regulamentação quanto às informações prestadas aos consumidores, devendo tais
informações ser  fornecidas  previamente  ao  descredenciamento  e  em  prazo  hábil,
para não causarem aos consumidores interrupções em seus tratamentos, gerando
enormes prejuízos à sua saúde.

Solicito aos nobres pares 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 624/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.118/2011)

Institui a frequência eletrônica nas escolas do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a frequência eletrônica nas escolas públicas do Estado.
§ 1º - A frequência eletrônica de que trata o  caput deste artigo será destinada a

registrar a presença do aluno na sala de aula.
§ 2º - O controle de presença do aluno ficará a cargo do professor, que registrará os

dados de que trata esta lei  em um sistema  on-line via  smartphone,  tablet, PC ou
dispositivo correlato.

§ 3º - Os dados da frequência escolar referentes à presença ou ausência do aluno
serão enviados diariamente, de forma gratuita, via mensagem de texto no celular ou
aparelho correlato de telefonia móvel ou de transmissão digital de dados, aos pais ou
responsáveis  e  à  Secretaria  de Estado de Educação,  e  deverão ficar  disponíveis
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internamente  na  escola  por  tempo  a  ser  determinado  pelo  órgão  competente  do
Poder Executivo.

Art.  2º  -  Semanalmente  será  expedida  uma  notificação  de  aviso  aos  pais  ou
responsáveis com o relatório completo dos horários de entrada e saída do aluno.

Art.  3º  -  Fica  autorizado o  Poder  Executivo  a  instituir  o  Serviço  de  Mensagem
Escolar,  com  dados  sobre  o  desempenho  escolar,  contendo  boletim  de  notas  e
informações sobre recuperação e áreas nas quais o estudante necessita de reforço.

Parágrafo único - Para receberem as informações do Serviço de Mensagem Escolar
de que trata o caput deste artigo, os pais ou responsáveis poderão se cadastrar em
sítio  eletrônico  de  acesso  público,  administrado  pela  Secretaria  de  Estado  de
Educação.

Art. 4º - A instalação, manutenção e administração de equipamentos para fins de
controle  de  frequência  eletrônica  serão  desenvolvidas  diretamente  pelo  Poder
Executivo ou serão transferidas a terceiros, por meio de parcerias público-privadas,
nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Art.  5º  -  No  projeto  de  lei  que  encaminhar  o  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  2012-2015,  o  Poder  Executivo  incluirá,  entre  os  objetos  para  a
realização de parcerias público-privadas, as atividades de instalação, manutenção e
administração  de equipamentos  para  fins  de  controle  de  frequência  eletrônica  de
alunos nas escolas públicas estaduais.

Art. 6º - Fica acrescido ao caput do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de
2003,  que  dispõe  sobre  o  Programa  Estadual  de  Parcerias  Público-Privadas,  o
seguinte inciso VII:

“Art. 5º - (…)
VII - a instalação, a manutenção e a administração de equipamentos para fins de

controle de frequência eletrônica dos alunos da rede de ensino público estadual.”.
Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art.  8º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data da sua publicação.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo implantar um sistema eficaz de

controle  de  frequência  escolar  eletrônica  dos  alunos  da  rede  de  ensino  público
estadual, cujos dados serão enviados aos pais ou responsáveis.

O sistema, além de contribuir para diminuir o índice de faltas dos alunos e promover
maior participação da família na educação de seus filhos por meio do envio gratuito
de mensagens via celular  ou outro meio de transmissão digital  de dados sobre o
rendimento  escolar,  possibilitará  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação
acompanhe  os  conteúdos  que  estão  sendo  ministrados  em  sala  de  aula  e  a
velocidade com que o currículo escolar  avança em cada disciplina nas diferentes
unidades de ensino, podendo repassar periodicamente essas informações para os
pais ou responsáveis pelos estudantes.

Além de coibir as faltas e induzir a participação dos pais e responsáveis na vida
escolar dos seus filhos, o uso da tecnologia aqui proposta poderá auxiliar o Poder
Executivo  na  administração  de  dados  referentes  à  atualização  e  manutenção  de
programas  sociais  do  Estado,  tal  como  o  Bolsa  Família,  bem  como  evitar
desperdícios na merenda escolar, uma vez que a direção da escola terá em tempo
real o número exato de estudantes em sala de aula.

Diante do exposto, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa
Legislativa para a aprovação desta proposição.

- 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 625/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.509/2012)

Institui o Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda de Minas Gerais - Feter -
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual do Trabalho, Emprego e Renda de Minas

Gerais - Feter -, de natureza contábil-financeira, destinado a financiar ações, projetos
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e programas comprometidos com a geração de renda e políticas públicas de trabalho,
emprego e renda desenvolvidas pelo Estado.

§ 1º - O Feter é vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete.
§  2º  -  O  Feter  tem  por  objetivo  o  fortalecimento  das  ações  relacionadas  com

trabalho  e  emprego,  abrangendo  projetos  e  programas  comprometidos  com  a
geração de renda no Estado.

§  3º-  Os  recursos  do  Feter  serão  aplicados  prioritariamente  em  ações  que
privilegiem  a  geração  de  empregos  de  qualidade  e  a  inclusão  produtiva  dos
trabalhadores mineiros.

Art. 2º - Constituirão receitas do Feter:
I - dotações consignadas no Orçamento Fiscal do Estado;
II - receitas oriundas do empréstimo de microcrédito, nas condições estabelecidas

por regulamentação específica;
III - auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas,

nacionais ou estrangeiras;
IV - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;
V  -  multas  decorrentes  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  celebrados  pelo

Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Estadual;
VI - recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
VII - devolução de valores decorrentes de convênios não executados ou irregulares,

relativos a qualificação profissional;
VIII - retornos do principal e encargos dos financiamentos realizados com recursos

do Fundo;
IX - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;
X - receitas oriundas de multas aplicadas a beneficiários dos recursos, nos casos

de irregularidades por eles praticadas;
XI - valor resultante de aplicações financeiras;
XII - recursos previstos na Lei Orçamentária Anual;
XIII - outros recursos.
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Parágrafo  único  -  Fica  autorizada  a  aplicação  financeira  das  disponibilidades
temporárias do Feter em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual
perda de poder aquisitivo da moeda.

Art. 3º - São administradores do Feter;
I - o gestor;
II - o agente executor;
III - o agente financeiro;
IV - o grupo coordenador.
Art. 4º - Integram o grupo coordenador do Feter um representante:
I - da Sete;
II - da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;
III - da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;
IV -  da  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento  Regional  e Política Urbana -

Sedru;
V - da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;
VI - da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede;
VI - da bancada dos trabalhadores do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e

Geração de Renda no Estado de Minas Gerais - Ceter-MG;
VII - da bancada dos empregadores do Ceter-MG;
VIII - do Conselho Estadual de Economia Solidária;
IX - do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG.
§ 1° - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo governador do

Estado, por indicação dos titulares dos órgãos.
§ 2° -  A função de membro do Grupo Coordenador  é considerada de relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.
Art. 5° - O gestor, agente financeiro e executor do Feter é a Sete, competindo-lhe o

exercício das atribuições definidas no art. 8°, nos incisos I e III do art. 9° e no art. 10
da Lei Complementar n° 91, de 2006, e em regulamento.

§ 1° -  Não será atribuída  remuneração ao gestor,  ao agente  financeiro  nem ao
executor do Feter.
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§ 2° - Os agentes executores do Feter deverão submeter à aprovação do Ceter-MG
a prestação de contas da utilização dos recursos do Fundo.

Art.  6º  -  Os  recursos  do  Feter  serão  diretamente  depositados  e  mantidos  em
instituição financeira autorizada pelo Poder Executivo, em conta bancária específica.

Parágrafo único - Os saldos financeiros apurados no final de cada exercício serão
automaticamente transferidos para o exercício seguinte a crédito do Feter.

Art.  7º -  Os recursos do Feter serão utilizados em ações,  projetos e programas
previstos  no  planejamento  estadual  e  na  legislação  orçamentária  e  destinados  à
promoção do trabalho, do emprego e da renda e especialmente:

I - à promoção de ações de educação profissional de trabalhadores;
II - à promoção de ações de geração de emprego e renda;
III  -  à realização de pesquisa, monitoramento e assessoramento relativamente a

projetos e programas de emprego e renda;
IV - ao apoio e ao fomento ao empreendedorismo individual e coletivo;
V - ao fomento ao microcrédito produtivo orientado para trabalhadores individuais

ou coletivos;
VI - à promoção de ações de integração das políticas de trabalho, emprego e renda.
Parágrafo único - O plano anual para aplicação dos recursos do Feter deverá ser

aprovado em reunião ordinária do Ceter-MG, por maioria dos seus membros.
Art. 8º - Os recursos do Feter poderão ser destinados aos municípios, a órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual  ou  municipal,  para  aplicação  em
programas, projetos e ações que atendam às finalidades dispostas nos incisos do art.
7° desta lei.

§  1° -  A  destinação  dos  recursos  do  Feter  poderá  ocorrer  por  transferência
voluntária amparada por convênio ou por transferência fundo a fundo.

§ 2° - A liberação de recursos do Feter fica condicionada a aprovação pelo grupo
coordenador, observado o disposto no inciso IV do art. 9° da Lei Complementar n° 91,
de  19 de janeiro  de 2006,  e  respeitadas as finalidades dos programas a  que se
vinculam.

§ 3° - A contrapartida a ser exigida dos municípios, órgãos e entidades a que se
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refere o caput obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida dos
programas, projetos e ações realizados com recursos do Feter.

§ 4° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual que receberem
recursos  do  Feter  poderão  destinar  recursos  para  a  despesa  com  pessoal,  nos
termos  previstos  no  §  3°  do  art.  10  desta  lei,  desde  que  as  despesas  sejam
diretamente vinculadas às finalidades dos programas e ações objetos do fundo.

§ 5° - Os recursos do Feter serão aplicados preferencialmente nos municípios onde
estejam instituídos os conselhos municipais de trabalho e emprego.

Art. 9º -  Os programas, os projetos e as ações que receberem recursos do Feter
terão  como  beneficiários,  preferencialmente,  mas  não  exclusivamente,  os  grupos
sociais em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, que apresentem:

I - baixo grau de instrução formal;
II - insuficiente ou inadequada formação e qualificação profissional;
III - ausência ou reduzida experiência anterior de trabalho, como os jovens;
IV - necessidades especiais;
V - capacidade física reduzida, como grupos de idosos ou com doenças crônicas;
VI - dificuldades em razão de discriminação relacionada com gênero, cor da pele,

etnia;
VII  -  dificuldades  em  razão  de  discriminação  relacionada  com  a  condição  de

egresso do sistema prisional.
Parágrafo único - Outros entes públicos incluem-se entre os possíveis beneficiários

dos  programas,  projetos  e  ações  do  Feter,  desde  que  observado  o  objetivo  de
geração de empregos de qualidade e de inclusão produtiva do trabalhador.

Art.  10 - Os demonstrativos financeiros do Feter obedecerão ao disposto na Lei
Federal n° 4.320, de 1964, e aos demais atos normativos aplicáveis.

Art. 11 - O gestor do Feter poderá ajustar com os demais agentes executores metas
e resultados a serem atingidos na implementação dos objetivos do Fundo, nos termos
do art. 11 da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art. 12 - Normas operacionais e complementares necessárias à execução desta lei
serão estabelecidas em regulamento.

Art.  13  -  Em  caso  de  irregularidades  praticadas  pelos  órgãos  e  entidades
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executores  dos  programas  e  ações  sociais  mencionados  no  art.  5°  desta  lei,  os
infratores estarão sujeitos a sanções administrativas definidas em regulamento, sem
prejuízo das responsabilidades civis e penais aplicáveis.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir do exercício financeiro subsequente.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo contribuir de modo efetivo para o

fortalecimento  das  ações,  dos  projetos  e  dos  programas  comprometidos  com  a
geração de renda no Estado, privilegiando-se a geração de empregos de qualidade e
a  inclusão  produtiva  dos  trabalhadores  mineiros.  O  Fundo  pretende  ser  um
instrumento valioso para tornar perenes as políticas públicas para o setor no Estado.
A necessidade desse instrumento foi percebida e debatida no âmbito do Ceter-MG,
que se mobilizou e se posicionou favoravelmente à proposição. Nesse sentido, como
representante  desta  Casa  no  Ceter-MG,  coube-me  a  missão  de  apresentar  esta
proposição.

Pelo exposto, solicito a colaboração dos nobres pares desta Casa para aprovação
desta proposição.

- 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 626/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.893/2012)

Altera a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual
de Habitação - FEH -, autoriza o Poder Executivo a transferir créditos e bens imóveis
da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, administrados
pela empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  19.091,  de  30  de  julho  de  2010,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes §§ 2º a 7º, passando seu parágrafo único a vigorar como §
1º:

“Art. 2º - (…)
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§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir os bens imóveis, os direitos e
os créditos remanescentes do processo de extinção da Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais - MinasCaixa -, ajuizados ou não, constantes no Anexo I da Lei nº
13.439, de 30 de dezembro de 1999, e administrados pela empresa Minas Gerais
Participações S.A. - MGI - para o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru.

§ 3º - Compete ao FEH a regularização de propriedade para mutuário original e
mutuário titular das unidades habitacionais e imóveis rurais constantes do § 2º deste
artigo, considerados de baixa renda, com vista a garantir o direito social à moradia, o
pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  das  propriedades  urbana  e  rural  e  o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

§ 4º - A MGI fica liberada de suas funções como gestora das unidades habitacionais
e imóveis rurais previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, e,
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei,  repassará ao FEH, com
todos os seus acessórios e pertences, os ativos financeiros e patrimoniais relativos a
essas unidades, com o fim previsto no § 3º desta lei.

§ 5º - Para efeitos da regularização patrimonial das unidades patrimoniais de que
trata  esta  lei,  poderão  ser  consideradas  pelo  gestor  do  FEH,  de  acordo  com  a
avaliação de cada caso, de forma subsidiária, as diretrizes previstas na Lei Federal nº
11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida.

§ 6º  -  Os imóveis rurais serão regularizados com fulcro no § 3º do art.  247 da
Constituição do Estado e demais legislações vigentes.

§ 7º - A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, como
gestora do FEH, para fins de regularização patrimonial das unidades habitacionais e
imóveis rurais previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999,
observará os seguintes critérios:

I - as unidades habitacionais e imóveis rurais serão regularizados para pessoa física
ocupante do respectivo imóvel por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, e
que não possua outra propriedade;

II  -  em  caráter  excepcional,  o  gestor  poderá  avaliar  e  decidir  a  regularização
patrimonial para mutuário pessoa jurídica;
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III - os contratos e registros imobiliários serão formalizados, preferencialmente, em
nome do cônjuge do sexo feminino, se for o caso;

IV - fica garantida a participação do interessado, especificamente em relação ao
imóvel  que lhe  é  pertinente,  em todas  as  etapas  da regularização  do contrato  e
registro;

V  -  considera-se  mutuário  original  aquele  que  assinou  contrato  com  a  extinta
MinasCaixa e que ainda habita a unidade habitacional ou imóvel rural;

VI  -  considera-se  mutuário  titular  aquele  que  habita  atualmente  o  imóvel  na
condição de terceiro de boa-fé, ou que o adquiriu através de cessão de direitos do
mutuário original ou seus sucessores;

VII - a regularização do imóvel vincula a propriedade pelo período de cinco anos,
ficando vedada qualquer promessa de compra e venda ou cessão de direitos por
parte do mutuário original ou titular.”.

Art. 2º - O § 3º do art. 8º da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8º - (…)
§ 3º - O subsídio de que trata o § 1º do art. 2º será concedido uma única vez a cada

beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que permita o controle da
concessão, observadas as normas dos respectivos programas.”.

Art. 3º - A Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, passa a vigorar acrescida dos arts.
17 a 20, passando os arts. 17 e 18 a vigorar como arts. 21 e 22, respectivamente:

“Art. 17 - O saldo devedor das unidades habitacionais e imóveis rurais previstos no
Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, será atualizado, observados
os termos originalmente pactuados e os critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se
a atualização do crédito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC -, a partir da inadimplência contratual, mesmo na ausência de norma específica
prevista em instrumento próprio.

§ 1º - Será concedido desconto sobre o saldo devedor atualizado nos termos do
caput, nos percentuais a seguir determinados de acordo com a renda familiar:

I - 99% (noventa e nove por cento) para beneficiários do Programa Bolsa Família;
II - 98% (noventa e oito por cento) para renda familiar de até um salário mínimo;
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III - 95% (noventa e cinco por cento) para renda familiar entre um e dois salários
mínimos;

IV - 90% (noventa por cento) para renda familiar entre dois e três salários mínimos;
V -  85% (oitenta  e  cinco  por  cento)  para  renda familiar  acima  de três  salários

mínimos.
§  2º  -  O  mutuário  poderá  optar  pelo  pagamento  em  até  trinta  e  seis  parcelas

mensais, com limite mínimo de R$50,00 (cinquenta reais) por parcela.
§ 3º - Nos casos em que o valor de mercado dos imóveis for inferior ao valor do

saldo devedor atualizado, deverá ser utilizado o valor de mercado.
Art.  18  -  Para  fins  de  regularização  patrimonial  das  unidades  habitacionais  e

imóveis rurais de que trata o Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999,
aplica-se, quando for o caso, o disposto no art. 4º da Lei nº 18.002, de 5 de maio de
2009, e na Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art. 19 - As custas, as taxas e os emolumentos devidos pelos atos de parcelamento
do solo,  averbação de construção,  instituição de condomínio, registro da carta de
habite-se, averbação e registro de escritura e demais atos referentes à regularização
patrimonial dos imóveis previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de
1999, serão atribuídos ao FEH quando o mutuário tiver renda familiar inferior a três
salários mínimos ou reduzidos em 90 % (noventa por cento) quando o mutuário tiver
renda familiar superior a três salários mínimos.

Art. 20 - Casos excepcionais não previstos nesta lei serão avaliados e decididos
pelo grupo coordenador do FEH, para fins de regularização patrimonial das unidades
habitacionais e imóveis rurais de que trata esta lei.”.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Este  projeto  de  lei  procura  solucionar  a  angústia  de  centenas  de

famílias que, ao buscarem a realização do sonho da casa própria, através da extinta
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MinasCaixa,  se  viram  no  meio  de  um  turbilhão desenhado  no arcabouço  jurídico
público-administrativo que parece insolúvel há mais de duas décadas.

São 984 imóveis, na grande maioria de padrão popular e tratados como realizados,
a partir  da Lei nº 13.439, de 30/12/1999, dos quais 607 localizados em conjuntos
habitacionais, sendo 400 situados na Região Metropolitana do Vale do Aço e, desses,
286 no Município de Santana do Paraíso.

Comissão especial desta Casa Legislativa estudou o assunto entre fevereiro e julho
de 2010, com a colaboração de técnicos do próprio Poder Executivo, chegando à
conclusão  de  que  uma  das  soluções  seria  transferir  esses  imóveis,  atualmente
administrados pela Minas Gerais Participações - MGI -, para o Fundo Estadual de
Habitação, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - Sedru, tendo como gestora a Cohab-MG.

Assim,  este  projeto  de  lei,  que  tem  como base  o  Relatório  Final  da  Comissão
Especial da MinasCaixa, publicado no  Minas Gerais em 8/5/2010, visa assegurar a
regularização patrimonial desses imóveis, através do estabelecimento de uma política
pública  habitacional  sustentável,  sugerindo critérios  sociais  que  evitem  contendas
judiciais e preservem as prerrogativas legais do Estado.

Certa de contar  com a sensibilidade e a colaboração dos nobres colegas desta
Casa Legislativa, solicito a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 627/2015
Institui o Dia Estadual do Trasportador de Valores.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte de Valores, a

ser comemorado anualmente na primeira segunda-feira do mês de agosto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A atividade de transporte de numerários, bens ou valores é de extrema

importância para o fluxo das economias mineira e nacional.
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Os transportadores de valores e os vigilantes de carro-forte são responsáveis pelo
transporte seguro de vultosas somas de dinheiro para que estas possam chegar ao
destino pretendido de forma eficaz, competente e responsável.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 628/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.994/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Esperança, com sede
no Município de Coqueiral.

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

Esperança, com sede no Município de Coqueiral.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A principal  finalidade do Associação Comunitária  Nossa Esperança

consiste em promover o bem-estar do ser humano no campo físico, religioso e social;
desenvolver a reconciliação em todos os níveis  de relacionamentos interpessoais,
promover a recuperação de dependentes químicos e a reabilitação cultural, material e
espiritual de menores, órfãos, idosos e marginalizados em geral.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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



1917
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 629/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.195/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Carente, com sede no Município de
Guaxupé.

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

Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Pró-Carente  é  promover

arrecadação de numerário  para  pessoas carentes de  assistência  financeira,  fazer
doações de aparelhos e equipamentos, auxiliar no transporte a centros de tratamento
de  saúde  e  praticar  trabalho  voluntário  visando  à  preservação  dos  direitos
constitucionais dos carentes ou dos portadores de deficiência.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 630/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.221/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Desportiva  Minas  Novas,  com  sede  nesse
município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Desportiva Minas Novas, com

sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A principal  finalidade da Liga Desportiva  Minas  Novas  consiste  em
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difundir,  aperfeiçoar  e  disciplinar  a  prática  do  desporto  amador  e  organizar
campeonatos e torneios, servindo ao município, ao Estado e à União.

A entidade busca promover ou permitir a realização de certames entre seus filiados
e clubes registrados de outros municípios. Realiza, ainda, seu campeonato oficial,
nas categorias mirim, infantil, juvenil, júnior masculino, feminina, veterano e amador
adulto,  anualmente,  de  conformidade  com o  calendário  da  Federação Mineira  de
Futebol - FMF. Além disso, cria, auxilia, promove ou reconhece o funcionamento de
cursos  para  a  formação  de atletas,  árbitros  e  técnicos  com  vistas  à  disputa  dos
campeonatos regionais e estaduais, sob a supervisão da FMF.

A liga  cumpre  todos  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  disciplina  a
declaração  de  utilidade  pública,  razão  pela  qual  solicitamos  a  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 631/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.047/2011)

Institui o Dia Estadual do Colunista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Colunista, a ser comemorado, anualmente,

no dia 1º de julho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem por finalidade homenagear os nobres colunistas,

sejam sociais,  de esportes, política ou humor, que levam aos leitores de jornais e
revistas informações claras e cheias de criatividade e brilhantismo.

A importância do colunismo no jornalismo atual é claramente perceptível pela sua
presença na maioria dos jornais. Além disso, a principal característica é seu estilo em
tópicos.  A  reconstrução,  mesmo  que  resumidamente,  do  processo  histórico  do
colunismo  político  ajuda  a  entender  como  ele  conquistou  essa  importância.  O
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colunismo é consequência das mudanças ocorridas no jornalismo a partir do século
XIX,  quando  as  folhas  identificadas  com  grupos  políticos,  literários,  sociais  ou
econômicos perdem espaço para as publicações auto proclamadas independentes.

Para Murilo Ramos (2002) esta nova imprensa surge com a Revolução Industrial e
se  caracterizaria  “por  sua  base  comercial,  a  fazer  da  publicidade  a  sustentação
aparente da liberdade política de suas páginas editoriais” (Ramos, 2002, p. 248), este
o  único  espaço  onde  o  jornal  abandonaria  "sua  objetividade  declarada  para
manifestar claramente opiniões sobre a política e a vida em geral". (Ramos, 2002, p.
248) O jornal tornou-se uma "folha anônima", classifica Fraser Bond (1959), mas o
leitor precisa identificar se com alguém, e as colunas assinadas preencheriam essas
necessidades.

Dizer  o  máximo  com  o  mínimo  de  palavras  é  uma norma  seguida  à  risca  no
colunismo. Outra característica iniciada nos anos 50 é a da informação exclusiva:
"Muitas vezes, a coluna pautava o jornal. Porque noticiava que fulano seria candidato
e no dia seguinte a redação iria entrevistá-lo, para confirmar ou desmentir".

A data escolhida é uma homenagem ao padre mineiro José Joaquim Viegas de
Menezes, que em 1807, um ano antes da criação da Imprensa Régia, imprimiu um
poema de 14 páginas, utilizando a técnica da calcografia (chapa de metal fixa). O
texto  era  um  poema de  Diogo  Pereira  Ribeiro  de  Vasconcelos  homenageando  o
governador da Província, Pedro Maria Xavier de Athayde e Melo. Este quis ver o texto
impresso, e, por isso, procurou o padre, que lembrou da proibição da atividade de
imprensa e das punições a quem ousava descumpri-la. Mas o governador garantiu
que assumiria toda a responsabilidade pelo feito. O Pe. Viegas de Menezes também
foi o responsável pela primeira tipografia construída no Brasil. Em 1821, ele auxiliou e
orientou um português, residente em Ouro Preto, a fundir os tipos, construir o prelo e
todas as peças de uma tipografia.

Esta homenagem busca resgatar e divulgar a história de uma das personalidades
que mais contribuiu com o desenvolvimento de nossa imprensa, o padre mineiro José
Joaquim Viegas Menezes. Ele é quase desconhecido pelos estudiosos do jornalismo
e citado em poucos trabalhos sobre a história  da imprensa brasileira.  Mesmo em
Minas Gerais são poucas as referências ao padre. Em Belo Horizonte, por exemplo,
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não é possível encontrar nem mesmo uma rua, entre as milhares existentes, que o
homenageie.

O Pe. José Joaquim Viegas de Menezes, em 1807, vai imprimir um poema, também
chamado de canto panegírico, homenageando o governador da província de Minas
Gerais, Pedro Maria Xavier de Athayde e Melo, o Visconde de Condeixa. O religioso
não era político nem tinha nenhum interesse em agradar o governador. Era descrito
como um clérigo dedicado, piedoso e humilde. Acabou sendo um dos pioneiros da
imprensa brasileiro por ter conhecimentos sobre a arte gráfica.

Tudo começou quando o cronista e literato Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos
escreveu  um  poema  homenageando  o  governador,  no  aniversário  deste.  O
governador quis de todas as formas ver o texto impresso, e sabia que em Ouro Preto
havia  uma pessoa  que tinha  conhecimentos  gráficos:  o  padre  Viegas.  Com  isso,
surgiria a primeira impressão mineira reconhecida pelos historiadores. O padre há
anos já fazia algumas impressões de estampas religiosas, em seus horários de folga,
e presenteava amigos. Mas agora o governador lhe pedia algo maior, que certamente
desagradaria o governo português. No entanto, o padre aceitou realizar a tarefa por
ter o governador garantido que assumiria toda a responsabilidade pela impressão. A
técnica utilizada pelo padre foi a calcografia, que utiliza chapas de metal fixas. Ele
também conhecia de tipografia, mas é claro que, para utilizar os tipos móveis, teria
primeiro que importar ou construir um prelo, o que era muito mais custoso e perigoso.
Foram três meses de trabalho duro, aplainando, polindo e abrindo onze chapas de
diversos tamanhos.  O impresso era composto de 14 páginas, tendo a frente uma
ilustração  do  governador  ao  lado  da  esposa,  duas  páginas  com  dedicatória  ao
estadista, dez contendo o poema, e uma com o "Mappa do donativo voluntário que ao
Augusto Príncipe R.N.S. offerecerão os povos da Capitania de Minas-Geraes, no ano
de 1806". Na dedicatória é utilizado o corpo 8, no poema corpo 12, e no mapa corpos
6 e 7.

O Pe. Viegas nasceu em Ouro Preto, em 1778, e foi abandonado na casa de Ana
Teixeira Menezes, que o criou como filho. Em 1830, faleceu Ana Teixeira, e, em seu
testamento, reconheceu o Pe. Viegas como filho e deixou-lhe todos seus bens.

Em Mariana, estudou humanidades. Destacava-se de seus colegas na busca pelo
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conhecimento e, desde cedo, mostrava grande talento para o desenho. Em 1897, foi
a Portugal, para dar prosseguimento aos estudos, sendo ordenado padre não se sabe
se em 1800 ou 1801.

Em Lisboa, conviveu com Frei José Marianno da Conceição Velloso, que também
era mineiro e dirigia a Regia Officina Typographica, Chalcographica, Tipoplastica e
Litteraria do Arco do Cego. Lá Viegas aprendeu as artes tipográficas e calcográficas.
Mas o padre também buscou em obras estrangeiras aprimorar seus conhecimentos
sobre o tema. Ele chegou a traduzir o Tratado da gravura a água forte e a buril e, em
madeira negra, com o modo de construir as prensas modernas e de imprimir em talho
doce, trabalho que foi impresso no Arco do Cego.

Em 1802,  retornou a Ouro Preto,  e passou a praticar  a arte da  impressão nos
momentos de descanso. Seriam os seus conhecimentos, obtidos em Portugal, que
deixariam Minas Gerais com posição importante na história da imprensa brasileira.
Segundo João Pedro Xavier da Veiga, na monografia A Imprensa em Minas Gerais,
publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro, em 1898, em Minas foi construída a
primeira tipografia do Brasil. Novamente, aparecia o brilhantismo do padre mineiro, o
principal responsável pelo feito.

Morava em Ouro Preto, em 1820, o português Manoel José Barbosa Pimenta e Sal,
que trabalhava como chapeleiro e sirgueiro e tinha muito talento para a mecânica. Ele
gostava  muito  de  ler,  mas  não compreendia  seu  principal  livro,  um  dicionário  de
Sciencias  e  Artes,  em  Francês,  língua  conhecida  por  pouquíssimas  pessoas  na
capital mineira. Por isso, o português folheava e olhava as ilustrações do livro, sem
compreender  o  seu  conteúdo.  Costumava  parar  nas  páginas  com  desenhos  de
equipamentos tipográficos. O Pe. Viegas, que conhecia francês, traduziu esse texto
para o chapeleiro e explicou como funcionava e o que compunha uma tipografia. A
partir  daí,  ambos  resolveram  construir  uma tipografia,  que ficou  pronta  em  1821.
Depois  de  pronta,  Viegas  deixou-a  com  Manoel  José  Barbosa.  No  entanto,  a
tipografia  só  receberia  autorização  para  funcionamento  em  20/4/1822.  Lá  seriam
impressos os primeiros jornais mineiros, como o Compilador Mineiro (1823), Abelha
do Itaculumy (1824) e o Universal (1825).

O Pe. José Joaquim Viegas de Menezes faleceu em 1º/7/1841.
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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 632/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.724/2011)

Altera a denominação do Grande Teatro do Palácio das Artes, situado no Município
de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Grande  Teatro  do  Palácio  das  Artes,  situado  no  Município  de  Belo

Horizonte, passa a denominar-se Teatro José Alencar Gomes da Silva.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O ex-vice-presidente da República Federativa do Brasil José Alencar

foi um homem de reputação ilibada, tendo se destacado tanto na área empresarial
como na área política. Mineiro de Muriaé, José Alencar Gomes da Silva nasceu em
17/10/31  e  faleceu  em  29/3/2011,  após  uma  longa  e  árdua  batalha,  de
aproximadamente 14 anos, contra um câncer de intestino.

Típico mineiro,  José Alencar  iniciou sua vida empresarial  em 1950, quando, em
Caratinga, abriu sua primeira loja, que vendia de tudo um pouco (tecidos, guarda-
chuvas,  sapatos,  entre  outros).  Na  política,  José  Alencar  exerceu  cargos  como
presidente  de  Fiemg,  vice-presidente  da  Confederação  Nacional  da  Indústria,
conseguidos pela competência e pelo destaque no seguimento empresarial. Como
vice-presidente da República por dois mandados, José Alencar se destacou no meio
da política, por sua discrição e por ser um político presente e atuante, além de ser um
dos maiores conselheiros e parceiros do então presidente de República, Luiz Inácio
Lula da Silva. Com o seu falecimento, não houve um mineiro, e até brasileiro, que não
se comovesse, por sua luta contra a doença, pela vontade de viver e pela política que
soube fazer.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei, que nada mais é que uma justa homenagem a este mineiro que tanto nos
orgulha.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 633/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.765/2013)

Dispõe sobre a proibição, no Estado, nos serviços de radiodifusão, da execução de
música cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos bons costumes,
faça apologia a qualquer tipo de violência ou utilize termos de baixo calão e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica proibida,  no Estado,  nos serviços de radiodifusão,  a execução de

música cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos bons costumes,
faça apologia a qualquer tipo de violência ou utilize termos de baixo calão.

Art. 2º - As empresas de radiodifusão que descumprirem esta lei estarão sujeitas às
seguintes penalidades:

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, em caso de reincidência.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: As emissoras de rádio e de televisão vêm exibindo músicas apelativas,

com letras que agridem o telespectador, principalmente as crianças. Além disso, a
mídia veicula videoclipes de músicas que exibem expressões altamente vulgares e
até pornográficas. Sabemos da liberdade de expressão que é concedida aos meios
de comunicação, mas não podemos ficar omissos quanto às agressões que chegam
aos lares todos os dias por meio da música, uma manifestação cultural que atinge a
maioria da população e que, principalmente, forma opinião.

Vimos que não há nenhum controle quanto à exibição das músicas.  Consoante
dispõe  o  art.  220  da  Lei  Maior,  “a  manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a
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expressão e a informação,  sob qualquer forma,  processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Da leitura desse preceptivo, vê-se que a liberdade de expressão não se erige em
direito absoluto, livre de restrição. Pelo contrário, o pensamento há de se manifestar
observando-se  os  parâmetros  definidos  constitucionalmente.  O referido  dispositivo
deve ser interpretado de maneira conjugada com o disposto no art. 221, vazado nos
seguintes termos:

“Art.  221  -  A  produção  e  a  programação  das  emissoras  de  rádio  e  televisão
atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente

que objetive sua divulgação;
III  -  regionalização  da  produção  cultural,  artística  e  jornalística,  conforme

percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”.
Portanto, a medida legislativa que se pretende instituir com este projeto configura

uma densificação normativa do que já vem determinado na própria Constituição da
República, em especial no inciso IV, que propugna pelo respeito aos valores éticos e
sociais da pessoa e da família.

Assim, solicito aos nobres pares o apoio a esta proposição, que é de grande valia
para o bem-estar social dos cidadãos mineiros.

- 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 634/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.697/2013)

Obriga,  no âmbito  do  Estado,  o concessionário  de  veículo automotor  a  notificar
pessoalmente o proprietário do veículo objeto de  recall e a ofertar gratuitamente o
reparo do vício constatado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Sem  prejuízo  da  divulgação  em  mídia,  no  âmbito  do  Estado,  o

concessionário  de  veículo  automotor  que  celebrou  a  venda  deverá  notificar



1925
____________________________________________________________________________

pessoalmente,  por  meio de carta com aviso de recebimento ou outras  formas de
comunicação válidas, o proprietário de veículo automotor que tenha sido objeto de
recall pelo fabricante, importador ou distribuidor do veículo.

§ 1º - A notificação referida no  caput deverá ser expedida, também, aos órgãos
estaduais de trânsito para fins de registro e notificação ao adquirente em caso de
transferência de propriedade do veículo automotor.

§  2º  -  O  concessionário  de  veículo  automotor  informará  ao  órgão  estadual  de
trânsito o atendimento do recall, para fins de baixa no registro do veículo.

Art. 2º - A notificação não poderá fixar prazo limite para o exercício do direito à
solução gratuita do vício objeto do  recall, sendo direito imprescritível do proprietário
do veículo automotor exigir o reparo gratuito do vício objeto do recall sempre que ele
solicitar  qualquer  serviço  automotivo  ao  concessionário  de  veículo  automotor
integrante da rede autorizada pelo fabricante, ainda que esse concessionário não seja
o que, efetivamente, procedeu à venda do veículo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:
1 - Do procedimento do recall
O sistema de  recall é  largamente  utilizado,  em vários  países  industrializados  e

democráticos, pelas montadoras de veículos e consiste em uma obrigação legal de
zelar pela qualidade e segurança do produto. Todavia, muitos proprietários não são
informados da existência do  recall,  porque muitas  vezes a  montadora se  limita a
divulgar  o  chamado  na  mídia,  sem  se  preocupar  em  notificar  pessoalmente  o
proprietário do veículo.

Sabe-se que o número de  recalls convocados por montadoras de veículos bateu
recorde este ano no Brasil. Portanto, trata-se de um grave problema, frequente em
nossas  relações  consumeristas  e  com  graves  consequências,  restando,  assim,
comprovada a abrangência do objeto desta proposição normativa.

Contudo, o fato é que as empresas consideram o aumento de defeitos aceitável,
porque  os  carros  hoje  têm  itens  mais  complexos.  O  problema  é  que  muitos
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proprietários nem ficam sabendo dos riscos, e, por isso, não procuram os fabricantes.
A  palavra  recall,  de  origem  inglesa,  é  utilizada  no  Brasil  para  indicar  o

procedimento, previsto em lei,  e a ser adotado pelos fornecedores, de chamar de
volta  os  consumidores em razão de defeitos  verificados  em produtos ou  serviços
colocados no mercado, evitando-se, assim, a ocorrência de acidentes de consumo.

O  chamamento  (recall),  ou  aviso  de  risco,  tem  por  objetivo  básico  proteger  e
preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, bem como
evitar prejuízos materiais e morais.

A prevenção e a reparação dos danos estão intimamente ligadas, na medida em
que o recall objetiva sanar um defeito, que coloca em risco a saúde e a segurança do
consumidor,  sendo  que  qualquer  dano  em  virtude  desse  defeito  será  de
responsabilidade do fornecedor. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a
responsabilidade do fornecedor é objetiva, independentemente da existência de culpa
(arts. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 1990).

O recall visa, ainda, a retirada do mercado, a reparação do defeito ou a recompra
de produtos ou serviços defeituosos pelo fornecedor.

Dessa maneira, pelo fato de se tratar de produto inserido no mercado consumidor
com vício de fabricação, deve o  recall ser gratuito, efetivo e sua comunicação deve
alcançar todos os consumidores expostos aos riscos. Por isso a legislação exige que
o fornecedor faça o comunicado da forma mais ampla possível, divulgando o  recall
em jornal, rádio e TV.

Para garantir a sua própria segurança e a de terceiros, é muito importante que o
consumidor atenda ao chamado do fornecedor o mais rápido possível, para evitar a
concretização de possíveis acidentes de consumo, embora não haja data limite para
a realização dos reparos ou substituição dos produtos defeituosos.

Feito o reparo, o consumidor deve exigir e guardar o comprovante de que este foi
realizado.  Em caso de venda do bem (por  exemplo,  automóvel),  deverá repassar
esse documento para o novo proprietário.

A partir  de  17/3/2011,  a  Portaria  Conjunta  nº  69,  do  Ministério  da Justiça  e do
Denatran,  determina no art.  4º  que “As informações referentes às  campanhas de
recall não atendidas no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua comunicação,
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constarão  no  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo”.  (Fonte:
www.denatran.gov.br - acesse “Veículo habilitação recall”).

Caso o consumidor já tenha sofrido algum dano em razão do uso de algum produto
defeituoso, deverá recorrer ao Judiciário para pleitear ressarcimento de danos morais
e materiais.

Por essa razão, este projeto de lei, visando dar efetividade ao Código de Defesa do
Consumidor, determina que o concessionário notifique pessoalmente o proprietário do
veículo, por meio de carta com aviso de recebimento.

Outra  questão  reside  no  estabelecimento  de  prazo  para  que  o  consumidor
encaminhe o veículo ao concessionário para o conserto. Trata-se de medida abusiva,
já  que a  solução do vício  apontado pelo  recall é  questão,  muitas  vezes,  afeta  à
segurança do veículo.

Por  isso,  a  segunda  solução  do  projeto:  transformar  em direito  imprescritível  o
direito ao serviço gratuito vinculado ao recall, e que poderá ser exercido sempre que
o  proprietário  solicitar  qualquer  serviço  a  um  concessionário  pertencente  à  rede
autorizada  do  fabricante,  ainda  que  tal  concessionário  não  tenha,  efetivamente,
realizado a venda.

2 - Da legalidade do projeto
O  procedimento  conhecido  como  recall está  previsto  no  art.  10  do  Código  de

Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
“Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou

serviço  que  sabe  ou  deveria  saber  apresentar  alto  grau  de  nocividade  ou
periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1° - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no
mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá
comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários.

§  2°  -  Os  anúncios  publicitários  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  serão
veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou
serviço.

§ 3° - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços
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à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios deverão informá-los a respeito.”.

Portanto, o objeto deste projeto não compreende obrigação ilegal ou não prevista
pela legislação, mas tão somente conceder efetividade à já prevista determinação
legal  de  divulgação,  em  uma  matéria  tão  sensível,  consistente  nas  relações  de
consumo e na segurança da população por elas afetada.

3 - Da constitucionalidade do projeto
Quanto à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto o meio eleito para

o alcance dos objetivos pretendidos (normatização via edição de lei) é o adequado; o
assunto nele vertido inova o ordenamento jurídico; possui o atributo da generalidade;
se afigura dotado de potencial coercitividade e se revela compatível com os princípios
diretores do sistema de direito pátrio.

4 - Da juridicidade do projeto
Vários fabricantes, além de promoverem os anúncios publicitários previstos em lei,

já  possuem  a praxe  de  comunicarem,  espontaneamente,  por  carta  com aviso  de
recebimento, os consumidores de seus produtos e serviços acerca do recall.

Dessa  maneira,  esta  proposição  pretende,  assim,  tornar  esse  procedimento
obrigatório  para  as  concessionárias  de  veículos  automotores,  pois  a  falta  de
comunicação efetiva pode produzir graves repercussões, especialmente nas áreas de
segurança e saúde.

A medida proposta é oportuna, pois consiste em mais uma forma de dar ciência do
recall ao  consumidor.  Ressalte-se  que  os  riscos  à  saúde  e  à  segurança  não  se
restringem ao proprietário  do veículo, podendo atingir  outras pessoas, motivo pelo
qual se deve dar a maior divulgação possível com vistas à reparação do defeito do
veículo.

Também é meritória a proposta contida no parágrafo único do art. 1º - comunicação
do  recall ao órgão estadual de trânsito - para que este registre a informação e dê
ciência ao adquirente no caso de transferência da propriedade do veículo, inclusive
com vistas à baixa no registro do veículo.

5  -  Da  competência  concorrente  da  União,  estados  e  Distrito  Federal  para
legislarem sobre a matéria
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Sobre  a  competência  dos  estados-membros  para  legislar  sobre  o  objeto  desta
proposição, resta clara a atribuição constitucional, uma vez que o art. 24, V e VIII, da
Constituição  Federal  estabelece  como  competência  concorrente  da  União,  dos
estados e do Distrito Federal legislarem sobre consumo e responsabilidade por dano
ao consumidor:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
V - produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”.
Assim, dada a enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto.
- 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 635/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.663/2013)
Institui, no Estado, a campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída no Estado a campanha de prevenção do câncer de mama

denominada mundialmente de Outubro Rosa, a ser realizada anualmente durante o
mês de outubro, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da
prevenção primária e secundária do câncer de mama.

Parágrafo único - O símbolo da campanha a que se refere o caput deste artigo será
um laço na cor rosa.

Art.  2º  -  Durante  a  realização  da  campanha  a  que  se  refere  esta  lei,  serão
divulgados os direitos  assegurados pela  Lei  Federal  nº  11.664,  de 29 de abril  de
2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção,
a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, mediante organização e participação
voluntária de médicos, profissionais de saúde e população interessada, incentivando-
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se a instalação de iluminação cor de rosa na parte externa dos prédios públicos, entre
outros de relevante importância e grande fluxo de pessoas.

Art. 3º - A campanha a que se refere esta lei passa a integrar o calendário oficial de
datas e eventos do Estado.

Art. 4º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  visa  instituir  no  Estado a  campanha de prevenção ao

câncer  de  mama  denominada  mundialmente  de  Outubro  Rosa,  a  ser  realizada
anualmente durante o mês de outubro, com o objetivo de sensibilizar a população
quanto à importância da prevenção primária e secundária do câncer de mama.

Essa  campanha  será  simbolizada  por  um  laço  na  cor  rosa,  que  representa,
mundialmente,  a  luta  contra  o  câncer  de  mama  e  estimula  a  participação  da
sociedade civil  organizada nessa iniciativa de conscientização, em conjunto com o
poder público.

Ressalte-se  que  esse  movimento  se  iniciou  nos  Estados  Unidos,  onde  vários
estados  tinham ações  isoladas referentes ao  câncer  de  mama e  à  realização  do
exame de  mamografia  no  mês  de outubro.  Posteriormente,  com  a  aprovação  de
norma pelo congresso desse país, o mês de outubro se tornou o mês nacional de
prevenção do câncer de mama.

Ressalte-se, ainda, que o Outubro Rosa remonta à última década do século XX,
quando o laço cor de rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e
distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York,
em 1990, e desde então promovida anualmente na cidade (www.komen.org).

Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, começaram
efetivamente  a  fomentar  ações  voltadas  à  prevenção do câncer  de  mama,  tendo
lançado campanha denominada Outubro Rosa. Nesse contexto, todas as ações eram
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e são até hoje direcionadas à conscientização para a prevenção do câncer, por meio
do diagnóstico precoce.  Para  sensibilizar  a população,  inicialmente as  cidades se
enfeitavam com os laços rosas, principalmente nos locais públicos. Depois, surgiram
outras  ações,  como corridas,  desfile  de  modas  com  sobreviventes  de  câncer  de
mama, partidas de boliche, entre outras.

A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes e teatros surgiu
posteriormente,  e não há uma informação oficial  sobre  como, quando e  onde foi
efetuada  a  primeira  iluminação.  O  importante  é  que  foi  uma  forma  prática  para
permitir  que  o  Outubro  Rosa  tivesse  uma  expansão  cada  vez  maior  e  que,
principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar, bastando apenas adequar a
iluminação já existente.

Com  essa  iniciativa,  a  popularidade  do  Outubro  Rosa  expandiu-se  em  escala
global. No Brasil, a primeira medida dessa mobilização foi a iluminação em rosa do
Mausoléu do Soldado Constitucionalista (Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo, no
dia 2 de outubro de 2002, quando foram comemorados os 70 anos do Encerramento
da Revolução.

Por fim, faz-se imperioso destacar a importância dessa campanha de mobilização e
sensibilização. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer - Inca -, o câncer de
mama é o 2º tipo mais frequente no mundo e, especificamente no Brasil, é o tipo de
câncer que mais leva as mulheres a óbito.

Vale  ressaltar  que  diversos  estados  da  Federação  brasileira  já  produziram
legislação  sobre  o  tema,  o  que  revela  a  importância  dos  Poderes  Legislativos
Estaduais no enfrentamento do câncer de mama. Com a aprovação deste projeto, o
combate  do  câncer  de  mama se tornaria  também uma luta  do  Poder  Legislativo
Mineiro, sempre na vanguarda da defesa dos direitos e da qualidade de vida dos
mineiros.

A propósito,  tramita  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  o
Projeto de Lei nº 1.200/2012, que institui  a campanha de prevenção ao câncer de
mama denominada  mundialmente  de  outubro  rosa no âmbito  desse  estado,  bem
como tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº
876/2011, que institui a campanha Outubro Rosa nesse estado. Portanto, é patente a
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urgência de ação governamental que estimule a participação da sociedade civil em
ações de prevenção primária e secundária do câncer de mama.

Pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovarmos este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 636/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.651/2013)

Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de bacias sanitárias em espaços públicos
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado obrigado a instalar nos espaços públicos de seu domínio

bacias sanitárias acessíveis às pessoas com deficiência e aos idosos.
Art. 2º - Não serão destinadas às pessoas com deficiência e aos idosos as bacias

sanitárias hospitalares com abertura frontal.
Art. 3º - Somente serão considerados acessíveis às pessoas com deficiência e aos

idosos os sanitários de uso público e coletivo cujas bacias sanitárias apresentem as
seguintes características:

I - altura de 0,43m e 0,45m, medida a partir do piso acabado até a borda superior,
sem o assento;

II - ausência de abertura frontal.
Parágrafo único - Nos estabelecimentos de saúde, em função da especificidade do

serviço,  poderá  ser  instalada  bacia  sanitária  com  abertura  frontal,  mediante  a
apresentação de justificativa.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É conhecida a  realidade enfrentada pelas  pessoas  com deficiência

com relação à mobilidade e à acessibilidade a bens e serviços no Brasil e em Minas
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Gerais. Essa realidade se deve a diversos fatores, entre os quais o desconhecimento
geral  da  população,  bem  como  da  administração  pública,  das  necessidades  das
pessoas com deficiência. Exemplo disso é a disponibilização do vaso sanitário com
abertura  frontal,  especialmente  nos  banheiros  públicos,  para  pessoas  com
necessidades especiais, como se esse fosse um auxílio para a adaptação de que
necessitam.

Problema similar é o enfrentado pelos idosos, que, por causa do design dos vasos
sanitários hospitalares, enfrentam dificuldades de ordens diversas, inclusive estando
sujeitos a quedas, o que é um grande problema.

Ocorre  que  o  vaso  sanitário  com  abertura  frontal  tem  o  design destinado  a
ambientes  hospitalares,  onde há uma pessoa que auxilia  na  higiene do paciente.
Quando utilizado fora desses ambientes, onde a pessoa com necessidades especiais
muitas vezes está sozinha, o vaso sanitário com abertura frontal causa desconforto e
expõe os usuários a situações desagradáveis e anti-higiênicas, pois a urina escorre
para fora do vaso através da abertura, causando sujeira no chão do banheiro.

Nesse sentido,  artigo  publicado no  site do  Ministério  Público  do Estado do Rio
Grande do Sul, de autoria do promotor Luiz Antônio Miguel Ferreira, esclarece:

“1 - Introdução.
A  acessibilidade  é  um  tema  que  vem  sendo  discutido  cada  vez  mais  pela

sociedade,  em  face  da  legislação  que  aborda  o  assunto  e  também  pela  maior
visibilidade  que  se  tem  da  pessoa  com  deficiência.  Porém,  ainda  são  muitas  as
barreiras enfrentadas, pois apesar da lei que regulamenta o tema estar em vigor há
certo tempo, muitas pessoas a ignoram e realizam obras, reformas, instalações que
não se adequam aos critérios básicos estabelecidos.

Uma das questões mais  complexas referentes à  acessibilidade,  diz respeito,  às
adaptações realizadas nos banheiros, que é cercado de especificidades para garantir
a  plena  inclusão  da  pessoa  com  deficiência.  O  conhecimento  técnico  para  a
adaptação  de  forma  correta  é  importante,  pois  na  maioria  das  vezes  (ou  quase
sempre), são descumpridas e não observadas as normas estabelecidas.

Neste  contexto,  merece  destaque  a  questão  do  vaso  sanitário,  que  integra  o
banheiro acessível. O assunto foi tema de artigo em uma revista especializada em
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inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, oportunidade em que a médica
fisiatra Izabel de Loureiro Maior, esclareceu que o vaso sanitário com abertura frontal
é um erro, não é norma. Relatou também, em seu artigo, que a venda dessas peças
continua a todo vapor e que as fábricas de louças sanitárias devem ser instruídas a
separar  a linha hospitalar  da  linha de produtos  para  pessoas  com deficiência;  os
arquitetos  e  proprietários  de  estabelecimentos  precisam  ser  obrigados  a  seguir  o
constante na norma técnica da ABNT, NBR9050/2004, na qual não consta a bacia
sanitária com fenda frontal.

Diante da relevância do tema e das consequências que proporciona, tanto para o
deficiente  como também para aqueles  que trabalham diretamente  com o  assunto
(profissionais  ligados  à  construção,  funcionários  públicos  encarregados  da
fiscalização,  promotores  de  justiça,  etc.)  é  que  se  volta  ao  assunto  visando  um
esclarecimento adequado a respeito do vaso sanitário e sua destinação à pessoa
com deficiência.

2 - O vaso sanitário.
As  regras  básicas  para  a  adaptação  dos  banheiros  e,  consequentemente,  dos

vasos sanitários estão inseridas no Decreto nº 5.296/2004 e a NBR 9050/2004 da
ABNT. Em tais normas é que se encontram os parâmetros necessários (altura, barras,
tipo  de  vaso,  etc.)  para  que  o  banheiro  seja  acessível  e  que  traz  informações
específicas sobre o vaso sanitário”.

O Decreto nº 5.296, de 2004, que regulamenta as Leis nºs 10.098 e 10.048, ambas
de  2000  -  que  estabelecem  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  promoção  e
acessibilidade das pessoas com necessidades especiais  -,  estabelece o seguinte,
relativamente aos sanitários destinados ao referido público:

“Art. 22 - construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso
coletivo  devem  dispor  de  sanitários  acessíveis  destinados  ao  uso  por  pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados
ao  uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  serão
distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento
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da edificação,  com entrada independente dos sanitários  coletivos,  obedecendo às
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º - Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses
a contar da data de publicação deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro
acessível  por  pavimento,  com  entrada  independente,  distribuindo-se  seus
equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§  3º  -  Nas  edificações  de  uso  coletivo  a  serem  construídas,  ampliadas  ou
reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao
uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  deverão  ter  entrada  independente  dos
demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 4º - Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados
ao  uso  público,  os  sanitários  preparados  para  o  uso  por  pessoa  portadora  de
deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos
acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.”.

Assim,  há  que  se  cuidar  para,  na  intenção  de  promover  a  inclusão  social  das
pessoas  com  necessidades  especiais,  não  provocar  maior  constrangimento  e
dificuldades, disponibilizando instalações inadequadas em espaços a elas destinados.

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos
nobres pares para aprovarmos este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 637/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.421/2013)

Autoriza o Poder Executivo a criar programa de distribuição de sementes e mudas
frutíferas aos pequenos agricultores no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a criar  programa de distribuição de

semente e mudas frutíferas aos pequenos agricultores no âmbito do Estado.
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Art. 2º - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -
e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad
-,  poderão  firmar  convênios  com  as  prefeituras  municipais,  organizações  não
governamentais e instituições de ensino superior visando à distribuição gratuita de
sementes e mudas frutíferas adequadas ao ecossistema da região, além de prestar
assistência técnica necessária.

Art. 3º - Entende-se por pequeno agricultor ou pequeno produtor rural aquele que
atender a definição expressa na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art.  4º  -  Os  órgãos  envolvidos  na  distribuição  de  sementes  e  mudas  darão
prioridade às espécies nativas.

Art. 5º - Será prestada orientação no serviço de assistência técnica para a devida
utilização  prioritária  das  áreas  destinadas  a  reserva  legal  para  a  implantação  do
beneficio desse programa.

Art.  6º -  As despesas decorrentes da execução dessa lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O incentivo à introdução de espécies frutíferas nativas nas áreas do

pequeno produtor é importante para a recomposição da fauna silvestre em Minas
Gerais, uma vez que o plantio de árvores frutíferas ajudaria a procriação de aves e
mamíferos, entre outros benefícios.

Outrossim, o plantio de frutíferas, de modo geral, também contribuirá no aspecto
social,  uma  vez  que  gera  melhora  na  qualidade  de  alimentação  dos  pequenos
agricultores de Minas Gerais, com reflexos em outras variáveis, como a sua condição
de saúde.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas deputados para
a aprovação desta propositura.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 638/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.420/2013)

Dispõe  sobre  a  inclusão  da  disciplina  Conhecendo  as  Profissões  no  currículo
escolar da rede estadual de ensino de nível médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica incluída no currículo escolar da rede estadual de ensino de nível médio

a disciplina Conhecendo as Profissões.
Art. 2° - A inclusão da disciplina tem como objetivos:
I  -  esclarecer  os  estudantes  a  respeito  das  atribuições  e  tarefas  das  principais

profissões existentes no mercado de trabalho;
II - informar sobre as possibilidades de emprego em cada área profissional;
III - informar sobre as áreas de atuação dos profissionais formados nos principais

cursos superiores oferecidos pela rede pública.
Art.  3°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  observando  as  diretrizes

educacionais, promoverá a implantação e a regulamentação da disciplina de que trata
esta lei,  tornando-a compatível com o currículo oficial  da rede estadual  de ensino
médio.

§ 1º - O processo de ensino-aprendizagem far-se-á por meio de aulas expositivas,
teóricas e  práticas,  bem como de palestras,  com a utilização de todo e qualquer
recurso disponível na rede pública escolar.

§  2º  -  Para  ministrar  as  aulas,  a  Secretaria  de  Educação  recrutará,  entre  os
professores  pertencentes  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Magistério  Estadual,  os
habilitados nas áreas de formação profissional incluídas no currículo da disciplina.

§ 3º  - As unidades escolares poderão, a seu critério,  convidar especialistas das
diversas  áreas  de  formação  para  proferirem  palestras,  bem  como realizar  outras
atividades pedagógicas relacionadas com o tema.

Art. 4° - O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei 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, 24 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  É notório  o  fato de que a maioria  dos estudantes que concluem o
ensino  médio  possui  dúvidas  acerca  do  caminho  profissional  a  trilhar  após  a
conclusão do curso.

Nos dias atuais, existe uma diversidade de profissões e cursos superiores, mas os
estudantes  não  possuem  informações  e  subsídios  suficientes  para  optar  por  um
caminho profissional em que encontrem realização pessoal, financeira e social.

Tal dúvida aumenta com o surgimento a cada dia de novos cursos superiores, bem
como de novas áreas de atuação para os já existentes. Assim, os alunos do ensino
médio têm um leque diversificado de cursos e profissões a escolher, mas não têm
informação  adequada  sobre  a  área  de  atuação  e  a  abrangência  dos  cursos  e
profissões oferecidos no mercado de trabalho e nas faculdades.

Vale lembrar que as profissões já consolidadas na sociedade também vêm sofrendo
alterações  em  suas  áreas  de  atuação,  pois  cada  vez  mais  o  mercado  exige
capacitação e diversidade do trabalhador para enfrentar a concorrência. Pessoas com
curso superior estão desempregadas ou em emprego que não condiz com seu grau
de instrução, e esta é uma preocupação dos jovens: seguir uma carreira com rumo
incerto e acabar vagando pelo mercado de trabalho.

Dessa forma, a inclusão da disciplina é de grande importância, uma vez que evitará
que o jovem ingresse em um curso superior e posteriormente desista por entender
que a profissão não era o que ele esperava; ou que se dedique a uma atividade
profissional e abandone o emprego pelo mesmo motivo.

Diante da importância da matéria em questão, contamos com o apoio dos nobres
pares para a 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 639/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.419/2013)

Institui o programa Leite das Crianças.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado o programa Leite das Crianças, como um dos

direitos e das garantias fundamentais das crianças de seis a trinta e seis meses.
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Art. 2º - O programa consiste na distribuição gratuita, pelo Poder Executivo, através
de seus órgãos competentes, de leite tipo pasteurizado enriquecido com vitaminas A
e D, às crianças mencionadas no artigo anterior.

§  1º  -  A  distribuição  do  leite  deverá  atender  crianças  e  famílias  previamente
cadastradas cuja renda per capita seja inferior à metade do salário mínimo.

§ 2º  -  O poder  público deverá firmar convênios  com os municípios  para melhor
atendimento do disposto na lei.

Art. 3º - O leite para atendimento do programa deverá ser adquirido dos pequenos
produtores regionais.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  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 março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem, ao mesmo tempo, aspecto social e econômico.
A vertente social ocorre com a distribuição gratuita de leite às crianças pertencentes

a família de baixa renda, ajudando assim o seu desenvolvimento saudável mediante o
fornecimento de leite de qualidade.

O aspecto econômico se dá uma vez que o leite utilizado na implementação do
programa  deve  ser  adquirido  dos  pequenos  produtores,  ajudando  assim  o
desenvolvimento destes, bem como o setor leiteiro de Minas Gerais.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a
aprovação desta propositura.

- 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 640/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.318/2013)

Torna obrigatório que as embalagens e os manuais de produtos como aparelhos
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celulares comercializados no Estado contenham alerta por escrito em destaque sobre
os riscos que oferecem à saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as empresas que comercializam produtos cujo uso contínuo pode

ser nocivo à saúde obrigadas a colocar alerta nas embalagens, com dizeres claros
sobre os malefícios que poderão ser causados aos consumidores.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Tendo em vista  a exposição da saúde do consumidor  a malefícios

decorrentes do uso contínuo de determinados produtos, o que muitas vezes não é de
seu conhecimento, a exigência contida neste projeto se faz necessária. O objetivo
desta proposição é alertar a população para o fato de que o uso contínuo de produtos
como  celulares  aumenta  o  risco  de  tumores  cerebrais.  As  empresas,  que  têm
conhecimento sobre os riscos do uso contínuo dos produtos por elas fabricados ou
comercializados, ficarão obrigadas a informar o fato a seu consumidor final.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
para a 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 641/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 266/2011)

Altera a Lei nº  9.583, de 6 de junho de 1988, que institui  a Medalha do Mérito
Ambiental do Estado de Minas Gerais, que passa a denominar-se Medalha do Mérito
Ambiental Sérgio Mário Regina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, passam a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina, a ser

concedida, anualmente, no Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de junho -, às pessoas
físicas e jurídicas que se tenham destacado por  relevantes serviços prestados ao
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Estado  nas  atividades  de  melhoria  do  meio  ambiente,  de  proteção  dos  recursos
hídricos e de conservação da natureza.

Art. 2º - As concessões serão feitas pelo governador do Estado, mediante proposta
do Plenário do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas físicas e jurídicas
a serem agraciadas anualmente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  Alio-me  ao  nobre  deputado  Fábio  Avelar,  digno  colega  e

correligionário, defensor do meio ambiente, na lavra desta proposição.
Além de prestar uma homenagem a um dos mais honrados servidores públicos e

militantes da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento produtivo sustentável,
a  proposta  consubstanciada  no  projeto,  aproveitada  em  sua essência,  tem  como
fundamento a necessidade de mobilização do governo e da sociedade em favor da
melhoria das condições da vida ambiental, por se tratar da garantia da sobrevivência
da espécie humana. Nesse sentido, propõe que a data de concessão da Medalha do
Mérito Ambiental coincida com o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5
de junho, para dar maior visibilidade aos que contribuem para a defesa e a melhoria
da qualidade ambiental.

Busca-se  a  alteração  do  número  de  agraciados,  o  que  vai  permitir  que  esse
reconhecimento seja estendido a um grupo maior de pessoas, físicas ou jurídicas, o
que aumenta o incentivo ao implemento das ações necessárias à preservação da
natureza.

O engenheiro agrônomo Sérgio Mário Regina foi personagem atuante na proteção
ao meio ambiente, reconhecido nacional e internacionalmente. Natural de Varginha,
Minas  Gerais,  formou-se  engenheiro  agrônomo em 1956 pela  Escola Superior  de
Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba (SP). Iniciou sua vida profissional
como  extensionista  da  Emater-MG,  onde  ocupou  o  cargo  de  coordenador  de
Hortaliças  e  posteriormente  de  Olericultura.  Participou  do  I  Curso  Intensivo  de
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Olericultura (Projeto ETA - 55) promovido pela então Universidade Rural do Estado de
Minas Gerais - Uremg -, em Viçosa. Dos participantes desse curso nasceu a ideia de
formar a Sociedade de Olericultura do Brasil. Na Embrater, coordenou o Programa de
Horticultura - Prohort -, dando ênfase à capacitação e à reciclagem dos extensionistas
de todo o Brasil.

Convocado pelo então Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, como consultor da
Secretaria  Nacional  de  Produção,  criou  e  foi  titular  da  Gerência  de  Horticultura,
quando implementou os Programas Nacionais de Produção e Abastecimento de Alho,
Batata,  Cebola  e  Maçã,  também  apoiados  pelos  cinco  ministros  sucessores.
Incentivou os produtores locais, regionais e estaduais.

Entretanto,  Sérgio  Regina  não  atuou  somente  na  área  agrícola.  Preocupou-se,
ademais, com a conservação dos recursos naturais, principalmente da água. Dessa
preocupação resultou a criação do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde.
Desenvolveu o “raid” Colha Chuva para Produção de Água, programa desenvolvido
pela Emater-MG e pela Epamig, onde trabalhou desde 1994, após 35 anos dedicados
à extensão rural. Todas as atividades desenvolvidas por ele eram direcionadas para o
bem  comum  da  sociedade  e,  em  razão  disso,  recebeu  84  honrarias  de
reconhecimento público. Entre elas, foi o primeiro ganhador do Prêmio Marcílio de
Souza Dias, da Sociedade de Olericultura do Brasil.

Portanto,  Sérgio  Mário  Regina,  falecido  em  11/1/2010,  foi  pessoa  importante  e
dedicada à  proteção  do  meio  ambiente  e  a  outras  questões  correlatas  e,  assim,
merecedor da homenagem que se propõe de emprestar o seu nome para batizar a
Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres  pares desta Casa à
aprovação  desta  proposição,  que  é  meritória  por  promover  a  sensibilização  da
sociedade em favor do meio ambiente.

-  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 642/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.314/2013)

Dispõe  sobre  a  gratuidade  no  deslocamento  de  doadores  de  sangue,  médula
óssea, tecidos músculo-esqueléticos e órgãos no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica garantida no Estado a gratuidade no transporte coletivo urbano para

os  doadores  de  sangue,  médula  óssea,  tecidos  músculo-esqueléticos  e  órgãos,
desde que comprovado que estejam em deslocamento para efetivar  a doação ou
retornando depois de fazê-la.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Trata-se  de  proporcionar  aos  doadores  a  locomoção  gratuita  no

Estado, o que constituirá um incentivo a fim de motivar mais pessoas a praticarem a
doação. Com isto pretende-se aumentar o número de captações, gerando equilíbrio
da  equação  entre  a  grande  quantidade  de  pessoas  que  precisam  e  o  número
pequeno de doadores. Deve-se levar em consideração que a doação faz parte de um
processo de fundamental importância para o funcionamento de um hospital ou centro
de  saúde.  Há  procedimentos  médicos  que  demandam  transfusão  de  sangue;
portanto, necessita-se de um fornecimento regular e seguro, o que só se garante por
meio de doações.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 643/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.276/2013)

Determina que o Estado e seus municípios tenham, no mínimo, dois vírgula cinco
médicos por mil habitantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam o Estado e seus municípios obrigados a ter, no mínimo, dois vírgula

cinco médicos por mil habitantes.
§ 1º - Essa proporção aplica-se para os municípios com até vinte mil habitantes.
§ 2º - Para os demais municípios, a proporção deve ser aplicada por distritos, de

acordo com o estabelecido pelo IBGE.
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Art. 2º - Para atingir o previsto no art. 1º desta lei, deverão o Estado e os municípios
estabelecer regras, entre as quais, as seguintes:

I - abrir novas vagas para médicos na rede pública estadual, federal ou particular
conveniada;

II  -  atrair  novos médicos e incentivar a permanência de todos nos municípios e
distritos que ainda não atingiram a meta através de:

a) programas e ações para melhorar seus salários;
b) plano de cargos e carreiras que garantam perspectivas profissionais;
c) garantia de pontuação extraordinária a ser utilizada nos processos seletivos de

cursos de pós-graduação públicos ou particulares conveniados;
d)  melhoria  das  condições  de  infraestrutura,  equipamentos  e  segurança  nas

unidades de saúde;
III - estabelecer convênios internacionais que permitam o exercício da função de

médico no Brasil, em locais determinados pelos gestores públicos de saúde que não
tenham atingido a proporção indicada.

Art. 3º - Para terem direito de exercer a profissão no País, os médicos estrangeiros
deverão:

I  -  permanecer  no  local  designado  por  um  período  mínimo  de  três  anos,
prorrogáveis por mais três;

II - ter origem em países que tenham médicos acima da proporção exigida nesta lei;
III - ser acompanhados por universidades, instituições, entidades de representação

dos médicos e da sociedade civil, principalmente os conselhos estadual e municipais
de saúde;

IV - validar seu diploma conforme estabelecido pela União.
Parágrafo único - Caso deixe o município ou distrito indicado para sua atuação, o

profissional perderá a licença de trabalho e terá seu visto cancelado.
Art.  4º  -  O  Estado  poderá  firmar  convênio  com  a  União,  municípios  e  órgãos

internacionais a fim de estabelecer programas e ações de saúde com o intuito de
atingir a meta estabelecida no art. 1º.

Art.  5º  -  Anualmente  será  divulgada  uma  relação  de  classificação  com  os
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indicadores  de  médicos  por  1.000  habitantes  para  os  municípios  de  até  20  mil
habitantes e outra lista para os distritos dos demais municípios.

Art.  6º  -  Poderá  ser  criado  um  programa específico  de  monitoramento  e  apoio
técnico para auxiliar os municípios a cumprirem esta lei.

Art. 7º - O prazo para atingir a meta estabelecida será de, no máximo, seis anos.
Art.  8º  -  O  não  cumprimento  desta  lei  determinará  penalidades  ao  Estado  e

municípios, através de legislação específica.
Art. 9º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de cento

e oitenta dias após sua publicação.
Art.  10  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias e suplementares, caso seja necessário.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A luta por uma saúde pública e gratuita no Brasil remonta a décadas. A

Constituição de 1988 estabeleceu um importante marco a caminho dessa conquista
com o surgimento do Sistema Único de Saúde - SUS. O SUS é considerado um dos
maiores sistemas públicos de saúde do mundo e garante o direito à saúde como um
“direito de todos” e “dever do Estado”.

Esse direito  foi  regulado pela Lei  nº  8.080,  de 1990,  que define  o atendimento
público da saúde e que estabelece cinco princípios básicos que orientam o sistema: a
universalidade,  a  integralidade,  a  equidade,  a  descentralização  e  a  participação
popular, esta consolidada pela Lei 8.142, de 1990, que imprimiu ao SUS uma de suas
principais  características:  o  controle  social,  ou  seja,  a  participação  dos  usuários
(população) na gestão do serviço atraves dos conselhos e conferências de saúde.

Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde
universal  e  gratuita,  que deve ser  fornecida  pelos  três  entes federativos  -  União,
estados e municípios -, fazendo parte desse sistema os centros e postos de saúde,
os hospitais públicos e universitários, os laboratórios e hemocentros, os serviços de
vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, além das fundações e institutos de
pesquisa acadêmica e científica, como a Fiocruz e o Instituto Vital Brasil.
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O SUS beneficia hoje cerca de 190 milhões de pessoas, com seus 6,1 mil hospitais
credenciados, 45 mil unidades de atenção primária e 30 mil equipes de saúde da
família. Realiza anualmente cerca de 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 19
mil transplantes, 236 mil cirurgias, 9,7 milhões de quimioterapia e radioterapia e 11
milhões de internações. A construção desse complexo e gigantesco sistema tem sido
uma luta diária de desafios e de superação, principalmente nos pequenos municípios
brasileiros e nas regiões da periferia dos grandes centros urbanos.

Quando analisamos a distribuição dos médicos, especialmente a falta deles  nos
pequenos municípios e na periferia dos grandes centros urbanos, percebemos que a
distância geográfica, a remuneração, a falta de segurança e de estrutura de trabalho
e a pouca disponibilidade de infraestrutura nessas regiões são as causas principais
que contribuem para esta distribuição desigual na rede básica de saúde brasileira.

A Organização Mundial de Saúde recomenda o mínimo de um médico para cada mil
habitantes. No Brasil temos em média 1,8 médico para cada 1.000 brasileiros, porém
esse índice está abaixo de países desenvolvidos como Bélgica, que tem 4 médicos
para cada 1.000 habitantes, Portugal, que tem 3,5, e Espanha, 3,7, além de países
latino-americanos, como Argentina, que possui 3,1, e México, com 2 médicos para
essa mesma proporção.

Para agravar  a situação, no Brasil,  além de um índice abaixo de muitos países
europeus, os desníveis regionais tornam o quadro ainda mais dramático: 22 estados
têm  média  inferior  à  nacional,  como  Maranhão,  com  0,71  médico  por  1.000
habitantes, Amapá, com 0,95, e Pará, com 0,84. Em Minas Gerais a situação não é
muito diferente. A média do Estado é de 1,47 médico/1.000 habitantes.

A concentração tende a  ser  maior  nos  polos  econômicos,  nos  grandes  centros
populacionais  e  onde  também  se  concentram  estabelecimentos  de  ensino,  maior
quantidade de serviços de  saúde e,  consequentemente,  maior  oferta  de  trabalho.
Regiões menos desenvolvidas, mais pobres e zonas rurais têm maior dificuldade para
fixar e atrair profissionais. Também faltam médicos em muitas periferias de grandes
centros urbanos.

O  governo  federal  está  trabalhando  para  estimular  os  jovens  brasileiros  que
abraçam a missão de salvar vidas como profissão com ações como o Programa de
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Valorização da Atenção Básica - Provab -, que oferece bolsa de R$ 8.000,00 mensais
e bônus  de 10% nas provas de residência  a  quem atua em áreas carentes,  e  a
expansão  das  vagas  em  cursos  de  medicina  e  de  residência  para  formar
especialistas.

Segundo  o  Ministério  da  Saúde,  de  2003  a  2011,  surgiram  147  mil  vagas  de
primeiro  emprego formal  para médicos,  mas só 93  mil  se  formaram. Além desse
déficit (54 mil vagas), os investimentos do Ministério da Saúde em novos hospitais,
unidades  de  pronto  atendimento  -  UPAs  -  e  unidades  básicas  demandarão  a
contratação de mais 26 mil médicos até 2014.

O Brasil precisa de mais médicos com qualidade e mais perto da população. Esse é
o desafio que todos os entes federados e suas estruturas - legislativa, executiva ou
judiciária - precisam superar dando uma resposta e apresentando contribuições.

Por  isso,  esta  iniciativa  parlamentar,  que  determina  que  “o  Estado  e  seus
municípios tenham, um mínimo, de 2,5 médicos por 1.000 habitantes”, introduz um
novo conceito de distribuição de médicos, pois em cidades acima de 20 mil habitantes
deverá  ser  respeitado  o  mesmo  critério  de  2,5  médicos  também  por  distritos.
Entendemos que com isso regiões mais distantes deverão ser contempladas com a
presença  de médicos.  Plano de carreira  e  salários,  investimentos  na  qualificação
profissional e nas condições de trabalho, programa de apoio e acompanhamento aos
municípios fazem parte deste projeto.

Outra característica deste projeto  é  o prazo para atingir  esses indicadores,  seis
anos,  prazo esse necessário  para  a  conclusão da graduação de um profissional.
Como plano de emergência,  possibilita  que o  Estado contrate  médicos  de  outros
países  segundo  critérios  previamente  estabelecidos,  como  a  necessidade  de
convênio entre países e instituições, o reconhecimento do diploma e o compromisso
de o profissional permanecer o tempo todo na área previamente determinada pelo
gestor público de saúde, sob pena de ter o visto de permanência para trabalhar no
País suspenso, entre outras penalidades.

Essa  possibilidade  de  contratar  médicos  de  outros  países  vem  ao  encontro  da
regulamentação que está sendo elaborada pelo governo federal através do Ministério
da Saúde, que visa superar o preconceito hoje existente. Atrair médicos de fora para
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o Brasil  não pode ser  transformado num problema,  devendo ser  visto  como uma
solução, afirma o Ministro.

A experiência internacional  tem apontado para duas estratégias complementares
entre si: uma em que o médico se submete a exame de validação do diploma e obtém
o direito de exercer a medicina em qualquer região, e outra específica para as zonas
mais carentes, em que se concede autorização especial para atuação restrita àquela
área, na atenção básica, por um período fixo.

Adotadas em países desenvolvidos, essas ações representaram decisivo ganho da
capacidade de atendimento. Na Inglaterra, por exemplo, quase 40% dos médicos em
atuação se graduaram em outros países, índice que é de 25% nos Estados Unidos,
de  22% no  Canadá  e  de  17% na  Austrália,  enquanto  no  Brasil  apenas  1% dos
profissionais se formou no exterior.

Por  todo  o  exposto,  pedimos  o  apoio  dos  nobres  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 644/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.271/2013)

Torna obrigatória para as empresas prestadoras de serviços de porteiro e auxiliar de
portaria  no  Estado  a  capacitação  de  seus  funcionários  com  curso  de  segurança
especializada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  prestadoras  de  serviços  de  porteiro  e  auxiliar  de

portaria no Estado obrigadas a capacitar seus funcionários com curso de segurança
especializada.

Art. 2º - Na contratação dos profissionais a que se refere o art. 1º, será exigido
certificado de conclusão de curso ministrado por instituição idônea.

Art.  3º  -  Eventuais  denúncias  de  irregularidades  em  cursos  de  segurança
especializada  deverão  ser  encaminhadas  à  Polícia  Federal  e  ao  Sindicato  dos
Vigilantes  das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais -
Sindesp-MG.
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Art.  4º -  As empresas a que se refere o art.  1º  terão o prazo de noventa dias,
contados  a  partir  da  data  da  publicação  desta  lei,  para  o  cumprimento  de  suas
disposições.

Art.  5º -  O não atendimento aos dispositivos desta lei  implicará na aplicação de
multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada
em caso de reincidência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto é de suma importância na medida em que visa habilitar

porteiros e auxiliares de portaria a fim de minimizar os riscos de assaltos, que vêm
crescendo  de  forma  assustadora,  conforme  pode  ser  comprovado  através  dos
registros das delegacias policiais e dos hospitais. O aumento alarmante dos casos de
invasão de condomínios nos leva à constatação de que o porteiro, que antes fazia
mais o papel de recepcionista, foi transformado em verdadeiro agente de segurança,
embora sem a qualificação e as informações imprescindíveis  para o desempenho
dessa função.

Faz-se necessário, portanto, que as empresas prestadoras de serviços de porteiro e
auxiliar  de  portaria  qualifiquem  seus  funcionários  para  a  prevenção  de  assaltos,
roubos  e  outros  delitos,  o  que  contribuirá  para  elevar  o  nível  de  segurança  na
sociedade.

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

-  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 645/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.230/2013)

Dispõe sobre a compensação financeira aos municípios em virtude de perda de
receita causada por desoneração fiscal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
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Art. 1º - O Estado compensará financeiramente os municípios que tiverem perda de
receita, causada em virtude de desoneração fiscal, nos impostos de que trata o art.
158, incisos III e IV, da Constituição Federal.

Art.  2º -  A compensação ocorrerá na mesma data em que é feito o repasse da
parcela dos impostos pertencentes aos municípios.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto é de suma importância, pois a desoneração dos impostos

concedidos pelo governo não deverá impactar na cota que é destinada a determinado
município. A medida evitará que o município fique prejudicado com um repasse menor
em razão da desoneração. Deste modo, estaremos contribuindo para um Estado mais
justo e solidário.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas 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 646/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.219/2013)

Dispõe  sobre  a  criação  de  programa de  registro  fotográfico  de  alunos  da  rede
pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica criado programa de registro fotográfico de alunos da rede pública

estadual de ensino sob a denominação de Projeto Caminho de Volta.
Art.  2º  -  Todos  os  alunos  das  escolas  públicas  de  ensino  do  Estado,  serão,

anualmente, fotografados a fim de compor um cadastro fotográfico que permanecerá
sob a guarda da instituição de ensino.

Art.  3º  -  Em  caso  de  desaparecimento  de  aluno  com  registro  de  Boletim  de
Ocorrência, esse cadastro poderá ser acessado pela autoridade policial para auxílio
às buscas.

Art. 4º - O governo do Estado regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A criação de um cadastro fotográfico dos alunos da rede pública de

ensino do Estado permitirá  à autoridade policial  que a ele terá acesso,  quando a
família registrar boletim de ocorrência, maior agilidade e maior efetividade na busca
de  crianças  e  adolescentes  desaparecidos.  É  nosso  interesse,  com  este  nosso
projeto, municiar de dados todos os órgãos responsáveis pela proteção de nossos
jovens.

No Brasil, desaparecem em torno de 40 mil adolescentes e crianças por ano, sendo
mais de 4 mil só no Estado de Minas Gerais. Desses, mais de 10% possuem algum
tipo de deficiência.

A criação desse cadastro fotográfico, sem dúvida ajudará na recuperação dessas
crianças, devolvendo-as aos seus responsáveis.

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

PROJETO DE LEI Nº 647/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.947/2013)

Cria o programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do Estado,

com o propósito de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da
qualidade do ensino nas redes públicas estadual e municipais.

Parágrafo único - A participação das pessoas jurídicas no programa de que trata
esta  lei  dar-se-á  sob  a  forma  de  doação  de  materiais,  realização  de  obras  de
manutenção,  conservação,  reforma  e  ampliação  de  prédios  escolares  ou  outras
ações que visem beneficiar o ensino nas escolas estaduais e municipais.

Art. 2º - As pessoas jurídicas participantes poderão divulgar, com fins promocionais
e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola adotada.

Art. 3º - O poder público não terá ônus de nenhuma natureza e não concederá às
empresas participantes nenhuma prerrogativa além das previstas no art. 2º desta lei.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  educação  deve  ser  vista  como  um  processo  que  assegura  a

formação e o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano.
O conhecimento faz com que lutemos por uma sociedade mais justa e igualitária.

Destarte, para que se alcance o desejado nível intelectual e moral, é necessário que
as escolas possuam ambientes que despertem o interesse de seus alunos.

Para  que  isso  seja  possível,  todos  os  setores  da  sociedade  devem  sentir-se
responsáveis pelo processo educativo de nossas crianças, não deixando somente a
cargo do Estado essa tarefa.

A manifestação de solidariedade que este projeto visa estimular é uma importante
forma de cooperação para o desenvolvimento do ensino no âmbito do Estado.

Pela  razões  aduzidas,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  deputados  para  a
aprovação desta proposição.

- 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 648/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.897/2013)

Dispõe sobre a venda de sinalizadores de emergência no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A comercialização de sinalizadores de emergência somente poderá ser feita

por  estabelecimentos  credenciados  pelas  autoridades  competentes,  para  pessoas
maiores de dezoito anos e mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade - CI -;
II - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.
Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, o estabelecimento

comercial deverá manter livro de registro com todos os dados referidos.
Art.  2° - O descumprimento do disposto no art.  1° desta lei  sujeita o infrator às

seguintes sanções administrativas:
I - multa;
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II - interdição do estabelecimento, em caso de reincidência.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Recentemente, um adolescente morreu e outro ficou ferido ao serem

atingidos por um sinalizador durante o jogo de futebol entre Corinthians e San José,
na Bolívia, pela Copa Libertadores.

Esse fato chamou a atenção do País para a ausência de normas sobre a venda e
utilização de sinalizadores, que deveriam ser acionados adequadamente e apenas
em casos de emergência, pois a venda indiscriminada do perigoso produto põe em
risco o nosso bem mais precioso, a vida.

Assim, esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio, revelando-
se  necessária  a  edição  de  legislação  estadual  visando  a  aumentar  o  rigor  da
fiscalização e prevenção, evitando-se a repetição desse triste acontecimento.

Com esse objetivo, foi elaborada esta proposição, que estabelece, sem onerar o
Estado,  a  exigência  de  idade  mínima  para  a  aquisição  e  de  identificação  do
adquirente para os estabelecimentos que vendem esse tipo de artefato.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
relevante iniciativa legislativa.

-  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 649/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.776/2013)

Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a sede do Município de
Coromandel ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -,  o  trecho  com
extensão de 32km (trinta e dois quilômetros), a partir da MG-188, que liga a sede do
Município de Coromandel ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros.
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Art. 2º - O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do DER-MG, o trecho que liga a sede do Município de Coromandel
ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros, situado na região do Alto Paranaíba.

Atualmente,  essa região  encontra-se em acelerado desenvolvimento  econômico,
despontando  no  cenário  mineiro  como  grande  produtora  de  grãos.  No  entanto,
padece de sérios problemas no setor rodoviário, cuja estruturação é essencial para o
escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a segurança na
movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto,  é  de  extrema importância  a  transferência  desse trecho para  a
administração  estadual,  que  detém  uma considerável  previsão  orçamentária  para
estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária é a
outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei a expressão
de uma vontade política dessa região.

A  experiência  demonstra  que  mitigar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao
Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar
esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania
popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do
governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70
da Constituição Federal.

Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato do trecho que liga Coromandel a Lagamar dos Coqueiros, este
projeto vem apenas conceder publicidade e legalidade a um anseio tão importante e
necessário para o desenvolvimento da região.
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Em face de tais considerações, esperamos o apoio e a compreensão dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 650/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.764/2013)

Proíbe a prática de frisagem em pneus por  proprietários  de oficinas mecânicas,
autopeças, borracharias e similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º -  Fica proibida a prática de frisagem em pneus usados por proprietários de

oficinas, autopeças, borracharia e similares no Estado.
Art.  2º  -  O  Poder  Executivo,  por  seu  órgão  competente,  fica  responsável  pela

fiscalização e pela aplicação desta lei.
Art. 3º -  O descumprimento do que dispõe esta lei acarretará ao estabelecimento

infrator multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência, não obstante a aplicação de
outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de sessenta
dias a partir da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Uma prática temerária e perigosa vem se desenvolvendo em vários

Estados  da  Federação,  inclusive  em  Minas  Gerais,  e  precisa  ser  urgentemente
coibida:  a  chamada  “frisagem  de  pneus”,  que  é  feita  em  pneus  usados,  por
proprietários  de  borracharias,  oficinas,  casas  de  autopeças  e  similares,
comprometendo a estrutura do pneumático e, principalmente, a segurança daqueles
que trafegam em vias urbanas e rodovias.

Tal prática se faz com o aumento das ranhuras do pneu, de forma manual ou com o
auxílio de máquinas. Ao ser submetido à frisagem, o pneu sofre uma diminuição na
espessura  da  camada  de  borracha,  expondo  parte  de  sua  estrutura  formada  de
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arame,  podendo  causar  sérios  acidentes,  uma  vez  que  o  pneu  perde  toda  sua
sustentação e, consequentemente, a capacidade de rodar, o que compromete, sem
dúvida alguma, a segurança do veículo.

De acordo com pesquisas, a má conservação de pneus é responsável por 20% dos
acidentes nas rodovias de todo o Brasil, o que por si só indica a necessidade de uma
maior atenção fiscalizadora do poder público.

Já  existem  sanções  por  parte  da  Polícia  Rodoviária  com  a  aplicação de  multa
gravíssima e até a apreensão do veículo cujo motorista seja flagrado usando pneus
frisados, em face do perigo iminente de acidentes decorrentes dessa prática ilícita.

Mas é preciso, além de propiciar maior educação no trânsito, responsabilizar e punir
de forma exemplar também aquele que realiza a frisagem, uma vez que ela expõe ao
perigo  não  só  os  motoristas,  mas  todos  os  que  trafegam  em  rodovias,  ruas  ou
avenidas, inclusive os pedestres que transitam em suas imediações. Por isso, esta
proposição propugna o direcionamento dos valores porventura arrecadados com a
aplicação das penalidades para ampliação e melhoria do programa de educação para
o trânsito, desenvolvido pelo DER-MG.

- 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 651/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.683/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de projetos de arborização urbana
em novos loteamentos ou parcelamentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A aprovação de novos parcelamentos de solos públicos ou privados no

Estado fica condicionada à apresentação de projetos de arborização urbana.
Art.  2°  -  O  projeto  de  que trata  o  art.  1º  deverá  ser  elaborado por  profissional

habilitado.
Art. 3° - A aprovação do projeto de arborização urbana ficará a cargo da estrutura

de meio ambiente municipal.
Art.  4°  -  A estrutura de meio ambiente enviará o projeto aprovado ao Conselho
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Municipal de Meio Ambiente, visando a uma segunda aprovação e deliberação para
sua execução.

Art. 5° - Compete à estrutura municipal de meio ambiente aprovar, acompanhar e
fiscalizar o fiel cumprimento do disposto no projeto de arborização urbana.

Art.  6°  -  A  implantação  do  projeto  deverá  obedecer  às  especificações  e  aos
cronogramas constante no art. 16 desta lei.

Art. 7° - A implantação do projeto de arborização urbana é de responsabilidade do
empreendedor, e seu custo integra o valor total do empreendimento.

Art. 8° - Para garantir a implantação integral do projeto de arborização urbana, o
interessado deverá oferecer, em contrapartida, o percentual de 5% (cinco por cento)
do total  de lotes do empreendimento, os quais serão integrados ao patrimônio do
Município quando do descumprimento desta lei.

Parágrafo único - O Município abrirá mão do percentual de lotes de que trata o
caput, em favor do empreendedor, assim que o órgão competente da municipalidade
declarar cumpridas as exigências e os prazos desta lei.

Art.  9º  -  O  projeto  de  arborização  urbana  deve  conter  as  questões  técnicas
agronômicas básicas e parâmetros sobre arborização, tais como: espaçamento entre
as  espécies,  irrigação,  distância  de  esquina,  postes  e  elementos  de  informação,
tamanho dos berços, adubação química e orgânica, tutoramento, proteção, capinas,
podas  de  formação  e  contemplar  as  calçadas  drenantes  ou  ecológicas  que
contenham no mínimo 1m (um metro) de largura e comprimento o maior possível,
respeitando-se  as  necessidades  de  espaço  de  entrada  de  garagem,  entrada  da
residência  e  outros,  contemplando  sempre  um  mínimo  de  1m  (um  metro)  de
comprimento.

Art. 10 - As árvores deverão ser escolhidas entre as espécies nativas, permitindo-se
a utilização de frutíferas, especialmente aquelas adaptadas à flora regional,  sendo
aceitável a utilização de espécies exóticas na porcentagem máxima de 20% (vinte por
cento) do total.

§  1º  -  É  recomendável  a  utilização  acima  de  sessenta  espécies  diferentes  e
aceitável um mínimo de vinte espécies, desde que devidamente justificada a escolha
à equipe técnica.
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§ 2º - Independentemente da quantidade de espécies utilizadas, nenhuma delas
deve estar acima de 15% (quinze por cento) do total.

Art. 11 - As espécies utilizadas deverão apresentar altura de colo até o início das
primeiras pernadas igual ou acima de 2m (dois metros) e DAP variando de 2cm (dois
centímetros)  a  3cm  (três  centímetros),  no  mínimo,  e  os  recipientes  tecnicamente
devem ser compatíveis com o tamanho.

Art. 12 - A manutenção do projeto de que trata esta lei é de responsabilidade do
empreendedor e será executada pelo espaço de tempo mínimo de dois anos

Art.  13  -  O  projeto  será  considerado  instalado  após  vistoria  de  aprovação  de
instalação,  realizada  pelo  responsável  pela  estrutura  ambiental  ou  pelo  técnico
indicado por este, e aval do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 14 - O empreendedor deve tomar providências para que os fios elétricos fiquem
instalados de forma subterrânea, com fiação compacta para energia de alta tensão ou
de 13.400V (treze mil e quatrocentos volts) e multiplexada/isolada para a secundária
de 120/220V (cento e vinte barra 220 volts).

Art. 15 - A orientação sobre fiação subterrânea, compacta, multiplexada/isolada fica
a  cargo  do  departamento  de  engenharia  do  Município  ou  de  órgão  municipal
competente.

Art. 16 - O empreendedor deverá apresentar cronograma que represente as fases e
condições  necessárias  para  implantação,  manejo  e  manutenção  do  projeto  de
arborização urbana.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A arborização urbana exerce função ecológica,  melhorando o meio

ambiente urbano, inclusive esteticamente, uma vez que embeleza as vias públicas e,
por consequência, as cidades e o nosso Estado.

Entre as contribuições significativas da arborização, podemos citar a purificação do
ar pela fixação de poeiras e gases tóxicos e pela reciclagem de gases, através do
mecanismo fotossintético, e a melhoria do microclima da cidade pela retenção de
umidade do solo e do ar e pela geração de sombra, que evita a incidência dos raios
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solares diretamente sobre as pessoas e diminui os casos de câncer de pele. Além
disso, a evaporização realizada pelas plantas umidifica o ar, fazendo com que, nos
períodos de baixa umidade relativa, haja uma melhoria nessas condições. As folhas
das árvores podem reter até 70% de uma chuva, diminuindo a velocidade da água e
atenuando o efeito das enxurradas e enchentes.

A incidência dos raios solares diretamente sobre o asfalto faz com que a substância
que une as partículas  ou pedras desse asfalto  se solte.  Quando vem a chuva,  a
cidade fica toda esburacada, pelo fato de o asfalto estar solto e pela força do impacto
dos pingos de água no chão.

A urbanização urbana também é benéfica no que diz respeito ao abrigo que oferece
à  fauna,  propiciando  uma  variedade  maior  de  espécies.  Consequentemente,
influencia positivamente o maior equilíbrio das cadeias alimentares e a diminuição de
pragas  e  agentes  vetores  de  doenças.  Além  disso,  as  árvores  conferem  uma
identidade particular às ruas e residências.

Projetos paisagísticos planejados em harmonia com o conjunto urbanístico podem
amenizar  a paisagem e contribuir para a redução de estresse dos habitantes  das
cidades.  A Constituição Federal  é  específica,  em seu art.  182,  ao  afirmar  que “a
política  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  poder  público  municipal,
conforme  diretrizes  gerais  fixadas  em  lei,  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno
desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  garantir  o  bem-estar  de  seus
habitantes”.

No  entanto,  muitos  são  os  problemas  causados  pelo  confronto  de  árvores
inadequadas  com  equipamentos  urbanos,  como  fiações  elétricas,  encanamentos,
calhas, calçamentos, muros, postes de iluminação, etc. Esses problemas são muito
comuns e provocam, na maioria das vezes, um manejo inadequado e prejudicial às
árvores. Por  isso,  este projeto trata desses pontos especificamente.  Esse manejo
envolve etapas concomitantes de plantio,  condução nas mudas, podas e extração
necessárias,  implementando um sistema que dê conta de toda essa demanda de
serviços.

Por  fim,  consideramos relevante que essa política seja incluída  no processo de
planejamento  das  cidades.  Deve-se  ressaltar  que  a  arborização  traz  inúmeros
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benefícios para a paisagem urbana, mas também deve ser objeto de planejamento
prévio,  que  a  torne  compatível  com  a  implantação  dos  equipamentos  e  serviços
urbanos. Daí decorre a necessidade da criação de um plano de arborização urbana.

Pelos motivos aqui expostos, solicito aos nobres colegas a aprovação desse projeto
de lei.

-  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 652/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.612/2012)

Altera a Lei nº 20.311, de 27 de julho de 2012, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 8º do art. 5º a que se refere o art. 2º da Lei nº 20.311, de 27 de julho de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (…)
§ 8º - Fica estabelecido o percentual de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor

total  anual  do  Fhidro,  nos  termos  deste  artigo,  para  o  custeio  de  ações  de
estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica  previstos  e
instituídos pelo Estado, nos termos do regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  elevar  os  valores  do  Fhidro

destinados à estruturação física e operacional dos comitês de bacia hidrográfica. A
nossa proposta é aumentar o percentual de repasse dos atuais 7,5% para 10%.

Tomando por base o Projeto de Lei nº 3.472/2012, de revisão do PPAG 2012-2015,
de  autoria  do  governador  do  Estado,  essa  elevação  significa  a  adição  de
aproximadamente  dois  milhões  e  seiscentos  mil  reais  para  a  estruturação  dos
comitês.

Minas  Gerais  tem  36  comitês.  E  a  maioria  deles,  senão  todos,  funcionam
precariamente, por falta de uma estrutura adequada para a realização de seus fins.

Como ex-presidente de comitê de bacia hidrográfica, vivenciei de perto o problema
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da falta  de verbas até para fins de alimentação,  acomodação e deslocamento de
membros de comitês.

Para nós, é de fundamental importância que os comitês sejam estruturados o mais
rápido possível. Em nossa avaliação, os recursos previstos na “Lei do Fhidro” são
insuficientes para essa finalidade. Quanto mais rápido promovermos a estruturação
dos comitês, mais intensificamos a implementação da legislação de recursos hídricos
federal e estadual.

Tais recursos, que atualmente são destinados à estruturação dos comitês, e que
pretendemos com este projeto de lei aumentar, não são perenes. É preciso que se
esclareça  bem  esse  ponto  do  nosso  projeto.  A nossa  proposta  de  elevação  se
circunscreve, no tocante a esse ponto, apenas ao aumento de percentual. Uma vez
estruturado  e  tendo  sido  implantado  efetivamente  o  instrumento  da  cobrança  de
recursos hídricos,  os  comitês  deixam de receber  recursos do Fhidro.  Isso porque
parte dos valores arrecadados com a cobrança de recursos hídricos passará a ter a
função de custeio de funcionamento de comitês. Logo, à medida que o comitê se
apresenta adequadamente estruturado e a cobrança implantada, o Fhidro passa a ter
melhores condições de aplicação de seus recursos a outras finalidades nobres, como
a de recuperação de áreas degradadas e a de apoio a obras e atividades essenciais
à proteção dos recursos hídricos, a exemplo das estações de tratamento de esgoto.

Conto com o apoio dos deputados e deputadas desta Casa para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 653/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.593/2012)

Autoriza as instituições de ensino mantidas pelo poder público a instituir programa
de monitoria para alunos matriculados na rede pública de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as instituições de ensino mantidas pelo poder público autorizadas a

instituir programa de monitoria destinado aos alunos de ensino médio.
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Art.  2º  -  O  programa  de  monitoria  consistirá  em  ato  educativo  escolar
supervisionado,  desenvolvido  no  ambiente  escolar,  visando  à  preparação  dos
educandos para o trabalho produtivo, sendo considerado estágio não obrigatório e
devendo observar as regras dispostas na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro
de 2008.

Art.  3º -  Os objetivos do programa são a melhoria do processo de ensino e de
aprendizagem e o incentivo à formação docente, envolvendo professores e alunos na
condição de orientadores e monitores.

Art.  4º  -  É condição para o início e execução do programa de monitoria  a sua
previsão expressa no projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art. 5º - Caberá a cada instituição de ensino elaborar o regulamento do programa
de monitoria, o qual deverá observar as normas de estágio constantes na Lei Federal
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como as seguintes diretrizes:

I  -  designação  de  professores  para  o  desempenho  da  função  de  orientadores,
cabendo a eles orientar e supervisionar os alunos participantes do programa;

II - utilização de processos seletivos públicos pautados em critérios objetivos de
merecimento  para  a  seleção  dos  alunos  que  irão  desempenhar  as  funções  de
monitores, com preferência para o rendimento escolar;

III - destinação, preferencialmente, das atividades da monitoria para o atendimento
dos alunos que tenham dificuldades de aprendizado e rendimento escolar abaixo das
expectativas;

IV - concessão aos monitores de bolsa ou outra forma de contraprestação bem
como de auxílio-transporte.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É fato inquestionável  que o sistema de ensino estadual  caminha a

passos  largos  rumo  ao  progresso;  no  entanto,  ainda  é  possível  aprimorar  esse
sistema  de  ensino  da  rede  pública  copiando  projetos  de  sucesso  já  existentes,
inclusive  de  escolas  particulares  mineiras.  Diante  disso,  faz-se  necessária  a
apresentação deste projeto, no intuito de trazer inovação à rede de ensino.
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É necessário destacar que nos termos do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal,
é da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal legislar sobre
educação.  Desta  forma,  cabe  à  União  editar  as  normas  gerais,  e  aos  Estados
suplementá-las, editando leis estaduais que, em observância às diretrizes traçadas
pela norma nacional, regulamentem a educação no âmbito da sua esfera federativa.

Quanto ao aspecto da competência, não há óbice a que o Estado legisle sobre o
assunto,  criando,  no  âmbito  de  sua  rede  estadual  de  educação,  programa
educacional  consistente  em  trabalho  aprendiz  ou  estágio,  para  os  alunos
matriculados em suas escolas públicas.

Além  disso,  a  criação  de  tais  programas  de  estágio  ou  trabalho  de  aprendiz
configura-se  como  uma  decorrência  lógica  da  autonomia  administrativa  do  ente
federado, ao qual incumbe organizar com exclusividade, no âmbito dos seus órgãos,
as formas de prestação de atividades administrativas indispensáveis para a prestação
de serviços públicos

O ensino decorrente da monitoria é considerado por Heward (1982) o mais intenso
e personalizado de todos  os  processos de ensino-aprendizagem já estudados.  O
autor  salienta  que  um  professor  não  conseguiria  ensinar  classes  numerosas  ou
heterogêneas dentro da proposta de atendimento individualizado sem um trabalho
integrado com o monitor. A colaboração e a participação faz com que as pessoas se
comprometam mais com as atividades.

- 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 654/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.526/2012)

Altera o inciso V do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso V do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (…)
V -  o  Rio  Grande  e  seus  afluentes,  no  trecho  entre  a  nascente  e  o  ponto  de

montante da Barragem de Camargos.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta lei tem o intuito de moralizar e restringir a depredação da fauna

aquática  no  Remanso  de  Camargos  em  consequência  da  pesca  predatória  com
redes.

É notório o excesso cometido por algumas pessoas através da pesca com redes, o
que  resulta  em  graves  danos  à  natureza  do  local.  Por  esse  motivo  e  visando  a
resguardar o bioma em Camargos, é que propomos a alteração do inciso V do art. 5º
da Lei nº 15.082, de 2004.

Para  consecução  desse  objetivo,  contamos  com  o  apoio  dos  deputados  desta
augusta Casa para aprovação deste projeto de lei.

-  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 655/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.498/2012)

Dispõe  sobre  reserva  obrigatória,  no  Estado,  de  assento  em  teatros,  cinemas,
casas  de  shows e  espetáculos  em  geral,  para  acompanhante  de  pessoa  com
deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigados os organizadores de eventos em geral a destinar assento

para acompanhante de pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de shows
e espetáculos em geral, no Estado.

Art. 2º - Os estabelecimentos do segmento cultural terão o prazo de cento e oitenta
dias,  contados  da  regulamentação  desta  lei,  para  promover  as  adequações
necessárias.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  desta  lei  ensejará  a  aplicação  das  seguintes
penalidades, de forma sucessiva:

I - notificação;
II - advertência;
III - multa no valor de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);
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IV  -  interdição,  se  não sanada a  irregularidade no  prazo  de  trinta  dias  após  a
notificação.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O presente projeto de lei visa dar conforto, segurança e facilitar a vida

das pessoas com deficiência que necessitam de auxílio de acompanhante, garantindo
seu direito de acessibilidade aos espaços culturais de maneira segura e acolhedora.

Em que pese a muitos estabelecimentos já estarem dando a necessária atenção à
questão da plena cidadania, faz-se necessário que os espaços sejam dotados das
devidas  condições,  numa  demonstração  de  consciência  relativamente  às
necessidades de bem-estar de todo o público, de maneira irrestrita.

Trata-se  de  um  projeto  de  alcance  imediato,  que  não  gerará  despesa  para
proprietários  dos  estabelecimentos  em questão ou aos  organizadores  de  eventos
culturais, mas que irá conferir igualdade no que se refere ao respeito e atendimento
das necessidades da pessoa com deficiência.

Assim sendo,  contamos com o apoio dos nobres deputados desta Casa para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 656/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.384/2012)

Dispõe sobre o quantitativo de Centros de Formação de Condutores de Veículos
Automotores credenciados pelo Detran-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Detran-MG  limitará  o  credenciamento  de  Centros  de  Formação  de

Condutores  de  Veículos  Automotores  por  município,  conforme  dados  atualizados
anualmente  no  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Estado,  ficando  autorizado  o
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credenciamento de, no mínimo, um por município, independentemente do número de
eleitores.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Minas Gerais é um Estado muito vasto e com características diversas.

Em algumas regiões, menos habitadas, a distância entre os municípios, muitos deles
populosos,  é  significativa.  Assim,  percebe-se  que,  na  prática,  uma  parcela  da
população fica prejudicada quando precisa obter ou renovar a carteira de habilitação,
pois,  muitas  vezes,  em  alguns  municípios  não  existe  um  centro  de  formação de
condutores, o que obriga o cidadão a se deslocar até um município que tenha um
centro de formação credenciado.

Dessa forma,  a determinação de que em cada município seja credenciado pelo
menos  um  desses  centros,  independentemente  do  número  de  eleitores,  tem  o
objetivo de solucionar esse problema nos municípios menores e facilitar a obtenção e
a renovação da carteira nacional de habilitação.

Considerando  a  importância  da  matéria,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

- 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 657/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.378/2012)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  cercas  energizadas  destinadas  à  proteção  de
perímetros de imóveis no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Para efeito desta lei,  toda cerca destinada à proteção de perímetro de

imóveis e que seja dotada de corrente elétrica é denominada cerca energizada.
Art. 2º - As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação de cercas

energizadas deverão ter  registro no Crea e engenheiro eletricista na condição de
responsável técnico.

Art. 3º - Para a instalação de cercas energizadas, será exigido projeto técnico, com
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a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -, obedecidas as normas
técnicas  brasileiras  e,  na  ausência  dessas,  as  normas  técnicas  internacionais,
editadas pela International Eletrotecchnical Commission - IEC -, que regem a matéria.

Parágrafo  único  -  A  obediência  a  estas  normas  técnicas  deve  ser  objeto  de
declaração expressa do técnico responsável  pela instalação,  responsabilizando-se
ele por eventuais informações inverídicas.

Art. 4º - A fiscalização das instalações de cercas energizadas será realizada pelo
órgão competente do Estado, estabelecido no decreto de regulamentação.

Art. 5º - As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes
características técnicas:

I - tipo de corrente intermitente ou pulsante;
II - potência máxima: 5 (cinco) joules;
III - intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 (cinquenta) impulsos por minuto;
IV  -  duração dos impulsos  elétricos  (média  ):  0,001 segundos  (1  centésimo de

segundos).
Art. 6º - A unidade de controle de energização da cerca deve ser constituída de, no

mínimo, um aparelho energizador de cerca que apresente um transformador e um
capacitor.

Parágrafo único - É vedada a utilização de aparelhos energizadores fabricados a
partir de bobinas automotivas ou  fly-backs de televisão e a utilização de caixas de
material que cause indução elétrica.

Art.  7º  -  A  instalação  de  cercas  energizadas  deve  obedecer  aos  seguintes
parâmetros:

I - ter sistema de aterramento específico para a espécie, não podendo ser utilizado
para esse fim outros sistemas de aterramento existentes no imóvel;

II - ter os cabos elétricos destinados às conexões com a unidade de controle e com
o  sistema  de  aterramento  comprovadamente  com  características  técnicas  para
isolamento mínimo de 10kW (10 quilowatts);

III - utilizar, no sistema, isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não
hidroscópico  e  com  capacidade  de  isolamento  mínimo de  10  kW  (10  quilowatts),
mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos
em material isolante.
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Art. 8º - A cada 10m (dez metros) de cerca energizada nos portões ou nas portas de
acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de direção dela, devem ser
instaladas placas de advertência.

Parágrafo único - As placas de advertência a que se refere o  caput deste artigo
devem ter dimensões mínimas de 10cm (dez centímetros) de altura por 20cm (vinte
centímetros) de largura, contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da
cerca, com as seguintes características:

I - cor de fundo amarelo;
II  -  caracteres  grafados  em  cor  preta,  com  dimensões  mínimas  de  2cm  (dois

centímetros) de altura por 0,50cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto
“Cerca Energizada” ou “Cerca Eletrificada”;

III - símbolo em cor preta, que possibilite, sem margem a dúvidas, a interpretação
de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode causar choque
elétrico.

Art.  9º  -  Os  arames  utilizados  para  condução  da  corrente  elétrica  da  cerca
energizada devem ser do tipo liso, com bitola mínima de 2,1mm (dois vírgula um
milímetros).

Parágrafo  único  -  É  vedada  a  utilização  de  arames  farpados  ou similares  para
condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 10 - Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros,
grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizado deve estar a
uma altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) em relação ao nível do
solo da parte externa do imóvel cercado.

Parágrafo único - A cerca energizada deve ter no mínimo 1m (um metro) acima da
estrutura de apoio e possuir pelo menos seis arames energizados.

Art. 11 - Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o
nível do solo, eles devem estar separados da parte externa do imóvel cercado através
dos muros, grades, telas ou estruturas similares, até a altura de 1,80m (um metro e
oitenta centímetros), em relação ao nível do solo.

Art. 12 - O espaçamento horizontal entre os arames energizados ou entre o primeiro
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arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa entre 10cm (dez
centímetros) e 20 cm (vinte centímetros).

Art.  13 -  Para instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis limítrofes,
deve haver prévia e explícita concordância dos respectivos proprietários.

Parágrafo único - Na hipótese de haver recusa por parte de um dos proprietários de
imóveis limítrofes, a cerca energizada pode ser instalada com um ângulo máximo de
45°  (quarenta  e  cinco  graus)  de  inclinação  para  dentro  do  imóvel  do  proprietário
interessado.

Art. 14 - A empresa ou o técnico responsável pela instalação, sempre que solicitado
pelo  poder  público,  deve  apresentar  ao  órgão  competente  do  Estado  atestado
comprobatório das características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada
instalada.

Parágrafo  único  -  Para  efeitos  de  fiscalização,  as  características  técnicas  da
instalação da cerca energizada devem atender aos parâmetros fixados nesta lei e na
legislação  que  a  regulamentar  -  normas  técnicas  brasileiras  ou  normas  técnicas
internacionais.

Art. 15 - Os locais que já possuírem instalações elétricas de segurança deverão se
adaptar  às  normas  ou  apresentar  documentos  da  empresa  competente  com  a
avaliação do técnico responsável pela instalação ao órgão estadual competente.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de
noventa dias após sua publicação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Pelo  caráter  imperioso  e  relevante  que  apresenta,  propomos  este

projeto, pois o desemprego avança a cada dia e, junto com ele, a marginalidade. Os
assassinatos,  os  arrombamentos  e  os  assaltos  se  multiplicam  principalmente  em
residências e empresas. O marginal já não respeita grades, cachorros, alarmes, etc.
O  sistema de  segurança  patrimonial  mediante  a  utilização  de  cercas  eletrônicas,
quando  observadas  as  especificações  técnico-  específicas  recomendadas,  não
coloca  em  risco  a  vida  nem  a  saúde  de  pessoas  e  de  animais.  Sabe-se  que  a
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corrente elétrica tem efeitos diferentes sobre o corpo humano, segundo a intensidade,
a frequência, o tempo de duração e o caminho percorrido pela corrente. A frequência
do eletrificador utilizado em cercas energizadas e eletrônicas é de 1Hz, fora, portanto,
do  intervalo  de  suscetibilidade.  De  acordo  com  a  publicação  Engincering  a  Safe
Environment (Stoner,  Smathers  e  outros),  os  efeitos  físicos  de  corrente  variam
conforme  o  tipo  de  corrente:  contínua,  alternada  ou  pulsante.  O  choque  de
eletrificador de cerca é inofensivo tanto para animais como para pessoas, pois, sendo
a corrente pulsante,  esta é de baixa energia,  não ocasionando queimaduras nem
danos  físicos.  Acrescente-se  ainda  que,  além  da  demonstrada  inofensividade  do
choque elétrico que provocam, os dispositivos que compõem o sistema eletrificador
das cercas de segurança eletrônicas, se instalados em altura inacessível até mesmo
para pessoas de mais elevada estatura, só se tornam acessíveis a quem se disponha
a escalar o muro sobre o qual se encontram instalados. Cacos de vidro, pontas de
lança e  cães  ferozes  podem  ocasionar  imprevistos  desagradáveis,  principalmente
com crianças. A cerca eletrônica dá o choque, mas não mata, só assusta, e muito.
Talvez  isso  acabe  inibindo  a  ação  dos  assaltantes.  Por  isso,  apresentamos  este
projeto,  visando  a  regulamentar  a  instalação  de  cercas  energizadas  em  nosso
Estado, para dar maior segurança a empresas e residências, que não ficarão sujeitas
ao  risco  de  acidentes  pela  utilização  de  cercas  eletrônicas  fora  dos  parâmetros
desejáveis  de  proteção.  Justificado  o  projeto,  expondo-se  mérito  e  direito,  salvo
melhores considerações, esperamos a apreciação e a aprovação dele pelos nobres
pares.

- 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 658/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.359/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho -
teste do olhinho - em crianças recém-nascidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado obrigado a disponibilizar gratuitamente o teste do reflexo

vermelho - teste do olhinho - em crianças recém-nascidas.
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Art. 2º - O Estado, através de políticas públicas:
I  -  incentivará  os  municípios  a  identificar  hospitais  e  clínicas,  com  vistas  a

disponibilizar gratuitamente o exame de que trata esta lei;
II - orientará o Município a respeito das técnicas ideais para aplicação do exame de

que trata esta lei, de acordo com as orientações médicas e profissionais pertinentes;
III - criará meios para a correta aplicação do exame de que trata esta lei, inclusive

equipando hospitais e clínicas para sua realização;
IV - qualificará os profissionais que realizarão o exame de que trata esta lei e fará

planejamento para que sua realização seja ampla e eficiente.
Art. 3º - Cabe ao Estado implantar meios e técnicas que possibilitem aos municípios

viabilizar a aplicação do exame de que trata esta lei, como forma de prevenção de
doenças.

Art.  4º  -  Cabe ao Estado,  através de parceria  entre  a  Secretaria  de  Estado de
Saúde  -  SES  -  e  o  município,  criar  as  condições  para  realização  dos  referidos
exames, bem como disponibilizar recursos com vistas à aplicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  principal  estabelecer  a

obrigatoriedade da realização gratuita do teste de reflexo vermelho - teste do olhinho -
em crianças recém-nascidas no Estado.

O teste do olhinho deve ser feito nas primeiras 48 horas do nascimento do bebê,
para  que  assim  sejam  identificadas  doenças  precoces  que  possam  resultar  em
problemas  e até  em cegueira.  Identificando-se  precocemente  esses  problemas,  a
criança  será  encaminhada  para  um  exame  mais  cauteloso,  que  possibilite  a
identificação de anormalidades como catarata,  glaucoma, estrabismo e  desordens
neurológicas, propiciando-se assim um rápido e imediato tratamento dessas doenças,
o que pode inclusive salvar a vida dessas crianças.

O  Estado  deve,  por  meio  de  programas  de  incentivo,  proporcionar  meios  que
auxiliem o município a cumprir de forma plena esta lei. É importante também criar
políticas de conscientização da importância de mapear e identificar os hospitais e as
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maternidades  aptos  a  realizarem  o  teste  do  olhinho  e  criar  parcerias  com esses
estabelecimentos com vistas a promover a eficácia desta lei.

A realização desse exame deve ser ocorrer efetivamente, motivo pelo qual o Estado
deve  investir  em  políticas  públicas  que  sejam  eficazes  e  revestidas  de
responsabilidade,  com  qualificação  de  técnicos  e  aquisição  dos  materiais
necessários.

No  planejamento,  devem-se  buscar  parcerias  com  concessionárias  públicas  e
terceirizadas comprometidas, que possuam o devido conhecimento sobre a matéria e
que se empenhem na conscientização da necessidade da realização desse exame.

A  aprovação  deste  projeto  é  de  extrema  relevância,  pois  visa  satisfazer
necessidades mínimas do ser humano, contribuindo para a qualidade de vida, o bem-
estar e a saúde da população.

Que seja feita previsão orçamentária para aplicação da lei resultante da aprovação
deste projeto, com a realização efetiva desse teste. A Secretaria de Saúde deve atuar
para isso, criando políticas públicas e possibilitando a efetividade desta 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 659/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.356/2012)

Dispõe sobre a isenção de pedágio, no Estado, para os veículos automotores de
pessoas com deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  isentos  do  pagamento  do  pedágio,  no  Estado,  os  veículos

automotores das pessoas com deficiência.
Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  estabelecendo  a  fonte  de

custeio, caso essa seja necessária, bem como a forma de fiscalização nos postos de
cobrança,  podendo  ainda  alterar  o  contrato  de  concessão  para  garantir  o  seu
equilíbrio.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação: Esta proposição visa à isenção do pagamento de pedágio dos veículos
automotores das pessoas com deficiência no âmbito do nosso estado. As pessoas
com deficiência utilizam com frequência as rodovias estaduais para se deslocarem
entre  os  municípios  vizinhos  para  trabalhar,  estudar,  fazer  tratamento  médicos  ou
ainda buscar serviços especializados.

O valor do pedágio pesa no orçamento doméstico de qualquer cidadão, sobretudo
quando esse cidadão é pessoa com deficiência que já arca com alto custo social de
sofrimento físico e financeiro no atendimento de suas necessidades.

Posto isso, conto com os nobres pares desta Casa para conceder apoio ao projeto
de lei proposto, por se tratar de matéria da maior importância social.

- 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 660/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.355/2012)

Dispõe sobre a oferta, por estabelecimentos comerciais do ramo da gastronomia,
bares, clubes e balneários localizados na margem de rios e lagoas no Estado, de
coletor para lixo, conforme a Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais do ramo da gastronomia, bares, clubes e

balneários localizados nas margens de rios e lagoas disponibilizarão coletor para lixo,
com capacidade de 100 litros, nas cores azul, vermelho, verde, amarelo e marrom.

§ 1º - Próximas às lixeiras serão colocadas identificações apropriadas, com código
linguístico adequado aos deficientes visuais.

§ 2º - As lixeiras coloridas deverão ficar dispostas uma ao lado da outra, de maneira
acessível, formando conjuntos de acordo com os tipos de resíduos e seguindo os
padrões de cores, conforme a Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001:

I - azul: papel e papelão;
II - vermelho: plástico;
III - verde: vidro;
IV - amarelo: metal;
V - marrom: resíduos orgânicos.
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§ 3º - Para efeitos desta lei, entende-se como localizados nas margens de rios e
lagoas os estabelecimentos, comerciais ou não, que se encontrem a até 200 metros
dos cursos d' água, dos rios e das lagoas.

Art.  2º  -  Esta  lei  não  isenta  os  estabelecimentos  comerciais  das  obrigações
previstas nas legislações vigentes nas esferas federal, estadual ou municipal.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Nossas lagoas,  nossos rios,  nossas águas precisam de cuidados e

atenção,  pois  a  poluição é cada dia  mais  preocupante.  No verão,  principalmente,
aumenta o número de pessoas que procuram nossos balneários, nossas lagoas e
nossos rios, levando também toda sorte de resíduos, que são inevitáveis e aos quais
precisamos dar uma destinação adequada.

A medida proposta visa oferecer condições para a seleção dos resíduos e meios
para a reciclagem do material colhido, o que sem sombra de dúvida irá gerar novas
chances de emprego, melhorando a qualidade de vida de nossos ribeirinhos, além de
diminuir a poluição de nossos mananciais.

É preciso direcionar os rumos de nossa legislação visando a um cuidado maior com
a natureza,  e a reciclagem é um caminho definitivo,  tanto  economicamente como
ambientalmente. Os procedimentos aqui propostos nos ajudarão, muito em breve, a
viver em um mundo cada vez mais limpo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para
a aprovação desta lei.

-  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 661/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.333/2012)

Altera a Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, que proíbe a prática do trote e de
atividades violentas nas calouradas realizadas em instituição ou órgão integrante do
Sistema Estadual de Ensino.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001, fica acrescida dos seguintes

artigos:
“Art. 1º-A - As instituições ou órgãos integrantes do Sistema Estadual de Ensino

devem promover, como forma de substituição a qualquer tipo de trote, a participação
dos calouros, na primeira semana do início do período letivo, de atividades solidárias.

Parágrafo único - A atividade solidária a que se refere o caput deste artigo consiste
em ações de integração entre os alunos novatos e os veteranos com a sociedade
civil, em especial a comunidade carente, mediante a prática de atos de solidariedade,
atendimento de necessidades médicas, execução de ações, programas e atividades
de  prevenção,  tratamento,  recuperação  e  reinserção  social  de  dependentes  de
substâncias psicoativas, assistência jurídica, troca de experiências, incentivo à leitura,
aprendizado e jogos, entre outros, para que o aprendizado do ambiente e da vida
acadêmica não fique limitado ao espaço geográfico da instituição de ensino.

Art. 1º-B - As atividades solidárias deverão ser implantadas mediante ações dos
alunos  novatos  e  veteranos,  em  conjunto,  e  sob  a  supervisão  e  orientação  da
administração e do corpo docente dos estabelecimentos de ensino.

Art.  1º-C - As instituições ou órgãos integrantes do Sistema Estadual de Ensino
deverão veicular, mediante a entrega de folhetos, colocação de cartazes em lugares
visíveis e por outras formas de divulgação, informações a respeito do conteúdo desta
lei, em especial durante a primeira semana do semestre letivo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Infelizmente,  ainda  há  violência  na  realização  dos  trotes  nas

universidades.  O  projeto  de  lei  em  questão  tem  o  objetivo  de  aumentar  os
mecanismos de combate aos constrangimentos, violência física e moral que sofrem
os novos alunos (calouros) e de estimular a prática de atividades solidárias para a
comunidade carente.

Como se sabe,  o trote saudável  promove o entrosamento entre alunos novos e
antigos, facilitando a vivência universitária,  em razão da troca de experiências. As
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atividades  solidárias,  da  mesma  forma,  visam  à  integração  dos  colegas  e  ainda
acarretam ações concretas em prol das necessidades da comunidade.

Por  fim,  vale  mencionar  que  a  prática  de  atividades  solidárias  gera  senso  de
responsabilidade  e  melhor  convivência  entre  os  universitários,  constituindo  assim
fatores essenciais para o exercício da cidadania e melhor desempenho na profissão.

Dessa  forma,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta
proposição.

- 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 662/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 895/2011)

Dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o órgão estadual de trânsito obrigado a divulgar sobre os veículos,

além dos identificadores:
I - a categoria:
a) oficial;
b)  de  representação  diplomática,  de  repartições  consulares  de  carreira  ou

organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem;
II - se ambulância;
III - se viatura policial;
IV - se foi roubado ou furtado ou extorquido;
V - se há existência de multa:
a) vencidas, origem e respectivo valor;
b) vincendas, respectivo valor;
c) com recurso em análise.
Art. 2º - Gozam da presunção juris tantum, por estado de necessidade, na análise

de infração de trânsito, independente de recurso voluntário, os veículos destinados a
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socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias.

Parágrafo  único  -  Gozam  da  mesma  presunção  aludida  no  caput,
independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou extorquidos, desde
a data de comunicação do fato até a do efetivo retorno à normalidade da posse ao
proprietário.

Art. 3º - A existência de multas vincendas ou sob recurso não impede a alienação
do veículo.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  caput deste  artigo,  o  adquirente  se
declarará  ciente  da  existência  de  multa  e  assumirá  a  obrigação  em  caso  de
vencimento da multa ou não conhecido ou não provido o recurso.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  pretensão  do  projeto  de  lei  é  dar  vazão  aos  princípios  da

transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da economicidade nos
procedimentos de julgamentos de infrações de trânsito.

O art. 5º da Constituição Federal preceitua:
“Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:”.

O inciso XXXIII do citado artigo dispõe sobre o direito à informação:
“XXXIII  -  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;”.

No inciso LVII prevalece a presunção de inocência ou de legalidade do ato, até que
ocorra  o  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal  condenatória,  ou  seja,  enquanto
pender  o  julgamento,  qualquer  que  seja  ele,  não  pode  haver  incidência  de
penalidade, pois estaríamos diante de apriorismo.
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O art. 25 e seu § 1º dispõem textualmente:
“Art.  25  -  Os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas  Constituições  e  leis  que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição.”.
Ainda nesse diapasão de cumprimento dos princípios, temos o que explicita o art.

5º da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro):
“Art. 5º - O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que têm por finalidade o
exercício  das  atividades  de  planejamento,  administração,  normatização,  pesquisa,
registro  e  licenciamento  de  veículos,  formação,  habilitação  e  reciclagem  de
condutores,  educação,  engenharia,  operação  do  sistema  viário,  policiamento,
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.”.

Integrando o sistema, existem nos Estados os conselhos, aludidos no art. 14 da
citada lei, aos quais competem elaborar normas no âmbito de suas competências.

“Art. 14 - Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - Cetran - e ao Conselho
de Trânsito do Distrito Federal - Contrandife -:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das
respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;”.
Os  julgamentos  de  infrações  iniciam-se  nas  Jaris,  às  quais  que  competem  os

julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada lei.
“Art. 17 - Compete às Jaris:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários

informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise
da situação recorrida;

III  -  encaminhar  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  e  executivos
rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em
recursos, que se repitam sistematicamente.”

A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de Trânsito, já relatado:
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“Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas
atribuições;”.

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que diz respeito ao
livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e ambulâncias (indicados no inciso
VII).

“Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá
às seguintes normas:

(...)
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os

de  fiscalização  e  operação  de  trânsito  e  as  ambulâncias,  além  de  prioridade  de
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de
urgência  e  devidamente  identificados  por  dispositivos  regulamentares  de  alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

a)  quando  os  dispositivos  estiverem  acionados,  indicando  a  proximidade  dos
veículos,  todos  os  condutores  deverão  deixar  livre  a  passagem  pela  faixa  da
esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b)  os  pedestres,  ao  ouvir  o  alarme  sonoro,  deverão  aguardar  no  passeio,  só
atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só
poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade
reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas
deste Código;”.

O projeto em tela tem o condão de estabelecer nos procedimentos de julgamento
de infração de trânsito o que o código já menciona ser livre.

No  dia  a  dia,  o  que  se  tem  presenciado  é  que  viaturas  em  exercício  de  sua
atividade  (que  por  princípio  de  direito  administrativo  gozam  de  presunção  de
veracidade) estão sendo autuadas, tendo que realizar  verdadeiras peripécias para
provar o que a lei já diz. Então a viatura tem que provar que é viatura, em constante
inversão de prova.
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É o órgão fiscalizador que tem que provar que houve infração, e a lei reputa em
caso  específico  a  presunção.  O  mesmo  se  aplica  aos  casos  de  furto,  roubo  e
extorsão.  Não  obstante  o  proprietário  ter  sido  agredido,  violentado  e  ter  de
providenciar  o  boletim  de  ocorrência,  ainda  é  contemplado  com  notificações  de
infrações de trânsito.

E o pior,  Srs. Deputados,  é que o mesmo sistema que registra a notificação já
registrara anteriormente o furto, o roubo ou a extorsão. Então, o que acontece é uma
verdadeira dor de cabeça e uma perda de tempo para o Estado e, principalmente,
para o cidadão.

O projeto estabelece que, nesses casos, independentemente de recurso voluntário,
já há a presunção juris tantum de que não há responsabilidade do proprietário, que
muitas vezes é o próprio Estado.

Se  o  Estado  não  foi  capaz  de  evitar  o  dano  ao  proprietário  (roubo,  furto,  ou
extorsão) ou ainda não foi capaz de reaver o bem ou punir os delinquentes, não pode
ainda ocasionar maior dano ao proprietário do veículo.

O projeto também estabelece o que a Constituição Federal, com todas as letras,
determina: que somente após o vencimento a multa torna-se exigível e, se houver
recurso, ocorre a suspensão, até o trânsito em julgado da decisão.

Pasmem, Srs. Deputados, num caso em que um veículo for roubado e encontrado
dias depois, junto com esse veículo virá um rosário de multas geradas no intervalo de
duração do roubo. E, caso queira o proprietário alienar o veículo, atualmente, mesmo
antes do vencimento e do julgamento do recurso, é necessário que ele pague as
multas.  É  exigido  que  ele  pague,  mais  uma vez,  por  infrações  que  delinquentes
cometeram enquanto estiveram na posse do veículo, o que o Estado não evitou. O
proprietário torna-se vítima mais uma vez.

Norma semelhante de isenção existia no Estado com a Lei nº 11.741, de 1995, que
foi revogada pela Lei nº 12.735, de 1997, que veio a tratar de isenção de IPVA.

Há norma quanto à isenção de IPVA, no tocante a esses veículos, como está no art.
5º do Decreto nº 39.387, de 14/1/1998.

Por tudo isso, nobres pares, é que o projeto é constitucional, legítimo e aguarda
aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 663/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 864/2011)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio

Dias imóvel com área de 800m² (oitocentos metros quadrados), situado na Rua do
Sítio,  nesse  Município,  confrontando,  pelo  lado  direito  e  pelos  fundos,  com  a
Prefeitura Municipal; pelo lado esquerdo, com Vicente Albino e, pela frente, com a
Rua do Sítio;  e registrado sob o nº 4.268, a fls. 235 do Livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis de Antônio Dias.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção do Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: O imóvel  de que trata este projeto de lei  foi  doado ao Estado pelo

Município de Antônio Dias, em 1964, para construção de cadeia pública. A finalidade
da doação não foi cumprida, e é o Município que pleiteia a transferência do imóvel ao
seu patrimônio, para nele construir o Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira
Idade. Por tais motivos, contamos 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 664/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 863/2011)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio
Dias imóvel urbano constituído de um lote com área de 1.351,60m² (mil trezentos e
cinquenta e um vírgula sessenta metros quadrados),  sendo trinta e seis metros e
oitenta de frente e trinta e sete metros de fundos, situado na Rua do Sítio, nesse
Município, confrontando pelo lado direito com terrenos de Orígenes Antunes Ataíde;
pelo lado esquerdo, com terrenos de Maria Macaria da Silva; pelos fundos, com o
rego d´água de servidão pública; e pela frente com a citada Rua do Sítio, registrado
sob o número 2.026, à fl.  99 do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis de
Antônio Dias.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de uma escola municipal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: O imóvel  de que trata este projeto de lei  foi  doado ao Estado pelo

Município  de  Antônio  Dias  no  ano  de  1925,  sem  finalidade  especificada  para  a
doação, sendo que o Estado nunca efetuou edificação no local. O município pleiteia a
transferência  do  imóvel  ao  seu  patrimônio,  para  construir  no  local  uma  escola
municipal.  Por tais motivos, contamos 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, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 665/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 632/2011)

Dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à
realização  de  melhorias  nas  rodovias  situadas  no  Estado,  bem  como  à  sua
conservação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  limites  da  faixa  de  domínio  das  rodovias  que  se  encontrem  em

operação, não dependem de autorização dos órgãos ambientais:
I - a supressão de vegetação nativa secundária, em estágio inicial de regeneração;
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II - a supressão de exemplares arbóreos exóticos;
III - a poda de árvores nativas cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de

rolamento, encubram a sinalização ou ofereçam risco iminente à segurança;
IV  -  a  estabilização  de  taludes  de  corte  e  saias  de  aterro  sem  supressão  de

vegetação nativa arbórea, primária e secundária, nos estágios médio e avançados de
regeneração;

V - a limpeza e o reparo de sistemas de drenagem, bueiros, canais e corta-rios;
VI - a sinalização horizontal e vertical;
VII - a implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;
VIII - o recapeamento;
IX  -  a  pavimentação  e  a  implantação  de  acostamento,  desde  que  não  haja

necessidade de realocação de população;
X - a realização de reparos em obras de arte;
XI - a implantação de uma faixa adicional contígua às faixas existentes, entendida

como a  terceira  faixa,  sem  supressão  de  vegetação  nativa  arbórea,  primária  ou
secundária, nos estágios médio e avançados de regeneração, e sem realocação de
população;

XII - a realização de obras para melhoria geométrica, a implantação de praças de
pedágio,  a  prestação  de  serviços  de  atendimento  aos  usuários,  a  construção  de
postos gerais de fiscalização, de balanças, de passarelas, de áreas de descanso, de
paradas  de  ônibus,  de  unidades  da  polícia  rodoviária  e  de  pátios  de  veículos
apreendidos, sem supressão de vegetação nativa arbórea, primária ou secundária,
nos estágios médio e avançado de regeneração, e sem realocação de população.

§ 1º -  Aplica-se o disposto neste artigo às  intervenções realizadas em reservas
ecológicas  e  áreas  consideradas  de  preservação  permanente,  desde  que  não
impliquem supressão de vegetação nativa ou desvio de curso de água e alteração de
regime hídrico.

§ 2º - As intervenções e obras a que se referem os incisos XI e XII devem ser objeto
de consulta sobre a necessidade de autorização quando as parcelas de áreas de
domínio estiverem inseridas em unidades de conservação do Estado.

§ 3º - Na execução das intervenções de que trata este artigo serão adotados os
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cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas
de taludes, assoreamento, interrupção de drenagens naturais e outras situações que
possam acarretar danos ambientais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art. 2º - Quando necessárias intervenções emergentes, que impliquem remoção de
vegetação  para  estabilização,  em  decorrência  de  quedas  de  barreiras  ou
deslizamento de taludes, o responsável pela rodovia notificará imediatamente o órgão
ambiental competente, sem prejuízo do desenvolvimento dos trabalhos, nos termos
do regulamento.

Art. 3º - Os responsáveis pela operação das rodovias, no prazo de cento e oitenta
dias, apresentarão ao órgão ambiental competente diagnóstico e proposta preliminar
para  a  solução  de  situações  de  risco  iminente  relacionadas  à  estabilização  de
taludes,  ao  desenvolvimento  de  processos  erosivos,  à  interrupção  de  drenagens
naturais, à deficiência nos sistemas de drenagem implantados e a outras situações
que possam acarretar danos ambientais.

Art.  4º -  As obras e intervenções não previstas nesta lei  serão objeto de prévio
licenciamento pelo órgão ambiental competente, conforme definido em regulamento.

Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se às rodovias pavimentadas estaduais e às
federais cuja manutenção tenha sido delegada ao Estado.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: De acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República, não há

óbice  para  que  o  processo  legislativo,  no  que  se  refere  a  esta  matéria,  seja
deflagrado pela Assembleia Legislativa. Ademais, a Constituição do Estado, em seu
art.  61,  XIV,  estabelece  a  competência  da  Assembleia  para  dispor  sobre  matéria
relativa  aos  bens  de domínio  público,  e  a  Resolução  nº  237,  de  19/12/1997,  do
Conama,  determina,  em  seu  art.  2º,  que  “a  localização,  construção,  instalação,
ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como
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os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis”. Torna-se necessário, pois, normatizar a matéria
no  Estado,  para  evitar  entraves  que  impeçam  as  intervenções  básicas  para  a
realização de melhorias nas rodovias nele localizadas, bem como para a conservação
delas.

Atualmente,  observam-se  grandes  obstáculos  com  relação  ao  licenciamento
ambiental para o desempenho de atividades rotineiras nas faixas de domínio, como
conservação de rotina - poda e roçada de vegetação -, realização de intervenções,
como  terceiras  faixas,  e  outras.  Além  disso,  outro  fator  de  relevância  para  a
aprovação desta proposição está diretamente relacionado à Licença de Instalação
Corretiva - LIC - à Licença de Operação - LO -, ambas concedidas pela Feam, pois,
em  grande  parte  das  vezes,  além  das  referidas  licenças,  são  exigidas  licenças
ambientais  específicas  para  a  execução  das  obras  nas  faixas  de  domínio.  Tais
exigências, que na maioria das vezes são feitas pela polícia ambiental, impedem a
concessionária do serviço de conservação e manutenção das rodovias de cumprir os
seus contratos, acarretando prejuízos aos usuários das rodovias devido ao atraso na
conclusão das intervenções básicas necessárias,  ocasionado pela necessidade de
constantes  pedidos  de  licença  junto  aos  órgãos  ambientais,  o  que  prejudica  o
cronograma de execução de várias atividades de conservação viária.

Com relação à preservação ambiental, verifica-se que as atividades relacionadas no
art.  1º  deste  projeto  de  lei  se  referem  a  intervenções  básicas  necessárias  à
conservação das rodovias, e que a preservação da vegetação nativa está assegurada
em seus dispositivos, não havendo que falar em degradação do meio ambiente.

É de salutar importância informar que tais entraves não existem em outros estados
da Federação, notadamente no Estado de São Paulo, onde é patente a boa qualidade
na conservação da malha viária, o que certamente contribui para o desenvolvimento
do Estado.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 666/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.483/2011)

Altera a 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 - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela

Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em
cota única ou em seis parcelas mensais consecutivas.

§ 1º - A Secretaria de Estado de Fazenda escalonará o pagamento do IPVA de
acordo com o algarismo final da placa do veículo.

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o pagamento do
IPVA em cota única.”.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de janeiro do ano subsequente.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  Lei  nº  14.937,  de  23/12/2003,  que  trata  do  Imposto  sobre  a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, é medida importante para o ingresso
de recursos tanto para o erário do estado quanto para o dos municípios.

São deveres do Estado, aí incluído o Poder Legislativo, promover a diminuição da
carga  tributária  e  legislar  para  que  haja  uma melhor  forma  de  recolhimento  dos
impostos, facilitando a vida dos cidadãos.

Apesar  da  importância  desse  ingresso  de  recursos,  pensamos  numa  forma  de
amenizar o pagamento desse imposto por parte dos proprietários de automóveis.

Assim, apresentamos esta proposta, que, em vez das três parcelas previstas na Lei
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nº 14.937, possibilita ao cidadão dividir o pagamento do imposto em até seis parcelas,
todas vencendo no primeiro semestre do ano, respeitando assim o que foi acordado
no Protocolo IPVA 01/86, subscrito pelos integrantes do Confaz.

Acreditamos que essa alteração na lei do IPVA irá beneficiar o cidadão, uma vez
que  lhe  dará  melhores  condições  para  planejar  seus  pagamentos.  Acreditamos
também que, facilitando-se o recolhimento de impostos, sem que haja diminuição dos
valores, o Estado vai lidar com menos inadimplência, um dos principais problemas
enfrentados pela Fazenda.

Desde já, conto com o apoio dos meus nobres pares desta Casa para aprovarmos
este projeto de lei, que muito beneficiará nossos cidadãos e nosso Estado.

-  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 667/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 556/2011)

Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores apreendidos
pelo Detran-MG e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelo  poder  público  estadual  por

infração ao Código de Trânsito Brasileiro e os recuperados em virtude de furto ou
roubo  retidos  em  depósitos  sob  a  custódia  do  Detran-MG  terão  o  local  de
armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e na página oficial
do Detran-MG na internet.

Parágrafo único - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário do
veículo no prazo máximo de até quarenta e oito horas e em até duas horas pela
internet, a contar da entrada do veículo no pátio do Detran-MG.

Art.  2º  -  A  notificação  a  que  se  refere  o  art.  1º  deverá  conter  as  seguintes
informações,  que também estarão disponíveis  na  página oficial  do  Detran-MG na
internet:

I - para qual depósito o veículo foi removido;
II - preço da diária;
III - preço a ser pago pela remoção do veículo;
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IV - lista de documentos necessária para liberação do veículo.
§ 1º -  É válida a notificação enviada à pessoa cadastrada no Detran-MG como

proprietária do veículo, mesmo que já tenha havido transferência de propriedade do
veículo para terceiros ainda não informada ao Detran-MG para atualização de seus
registros.

§ 2º - Os incisos II e III deste artigo não se aplicam em caso de veículo recuperado
em virtude de furto ou roubo.

Art.  3°  -  Ultrapassado  o  prazo  previsto  no  artigo  anterior,  não  será  exigida  do
proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do veículo, seja a que título for,
relativo ao período de permanência do veículo, até que seja enviada a notificação ao
seu proprietário.

Parágrafo  único  -  Para  a  liberação  do  veículo,  serão  exigidos,  em  qualquer
hipótese, a regularização documental do veículo, o pagamento de impostos, o seguro
obrigatório e a taxa de licenciamento, se estiverem vencidos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: É bastante comum o cidadão ter o seu veículo guinchado e levado

para o pátio do Detran-MG à sua revelia, sem a ciência do local onde ele se encontra.
Infelizmente, não raro tem sido o desespero de alguns proprietários de veículos, que,
após os procurarem durante algum tempo, os encontram completamente sucateados
nos pátios do Detran-MG. Este projeto visa a coibir e evitar situações como essas,
possibilitando que os proprietários recuperem o mais rápido possível seus veículos
automotores. O projeto exige, para a liberação do veículo, sua regularidade fiscal e
documental, evitando que os veículos irregulares continuem em circulação.

Este  projeto,  por  tratar  de  assunto  relacionado  tipicamente  com  problema  de
trânsito,  poderia  esbarrar  hipoteticamente  no  contido  do  art.  22,  inciso  XI,  da
Constituição Federal, à qual compete legislar sobre o referido assunto. No tocante ao
mérito,  procuramos  nos  agasalhar  nos  ditames  do parágrafo  único  do  art.  22  da
Constituição Federal.

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

PROJETO DE LEI Nº 668/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 968/2011)

Institui  o  Programa Emergencial  de  Desenvolvimento  e  Implantação  do Uso  de
Energia Solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação

do Uso de Energia Solar no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - O Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do Uso de

Energia Solar tem por finalidade a produção de energia elétrica a partir da energia
solar e sua posterior implantação no Estado.

Art. 3° - O programa de que trata esta lei tem como meta:
I - promover estudos visando à ampliação do uso de energia elétrica a partir  da

energia solar;
II - promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia solar;
III  -  promover  financiamentos  para  a  aquisição  de  equipamentos  geradores  de

energia solar;
IV - financiar pesquisas desenvolvidas pelas entidades envolvidas no programa.
Art. 4° - Terão prioridade nos financiamentos de que trata o inciso III do art. 3°:
I - o pequeno produtor rural, tendo preferência os da área mineira da Sudene;
II - os consumidores residentes nos aglomerados urbanos;
III - as instituições de ensino público;
IV - os hospitais da rede pública;
V - pequenas e microempresas;
VI - as prefeituras municipais, de acordo com a ordem decrescente do Índice de

Desenvolvimento Humano.
Art.  5°  -  Fica  criado  o  Conselho  Deliberativo  do  Programa  Emergencial  de

Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, que será composto pelos
seguintes órgãos e instituições:

I - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
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II - Secretaria de Estado de Minas e Energia;
III - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IV - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
V - Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia;
VI - Conselho Estadual de Energia;
VII - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais;
VIII - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais;
IX - Fundação João Pinheiro;
X - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais;
XI - instituições de ensino superior, públicas ou privadas, localizadas no Estado de

Minas Gerais;
XII - Sindieletro;
XIII - Movimento das Donas de Casa;
XIV - Companhia Energética de Minas Gerais.
Parágrafo único - Os membros do conselho não serão remunerados, uma vez que o

trabalho prestado é de caráter relevante.
Art. 6º - Compete ao Conselho Deliberativo do Programa:
I  -  remeter  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  Assembleia  Legislativa,

mensalmente, relatório de atividades contendo a aplicação dos recursos;
II - divulgar, por meio do diário oficial e de sistemas informatizados de comunicação

de dados dos órgãos e entidades que compõem o conselho, o relatório mensal;
III  -  receber  sugestões  de  técnicos,  órgãos  públicos  e  privados,  referentes  ao

assunto.
Art. 7º - Os recursos para a execução do programa serão obtidos:
I - por meio do acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) no valor de cada

conta  de  energia  elétrica,  sendo  isentos  dessa  cobrança  os  consumidores  com
consumo inferior a 90kw (noventa quilowatts) mensais;

II - por meio do repasse de 50% (cinquenta por cento) do total dos recursos a que
está obrigada a Cemig a investir na produção de energia alternativa.

Parágrafo único - Poderão ser destinados ao programa recursos de outras fontes
indicadas pelo governo do Estado, bem como contribuições e doações da iniciativa
privada.
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Art. 8º - O programa instituído por esta lei terá a duração de dois anos contados a
partir da sua regulamentação.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A utilização irracional de energia elétrica e, principalmente, a falta de

planos  de  trabalho  e  investimentos  por  parte  do  governo  em  pesquisas  para  a
geração  de  energia  elétrica  a  partir  de  outras  fontes  fazem  com  que  hoje  haja
ameaças de racionamento de forma desorganizada e acelerada.

Este  projeto  tem  por  finalidade  instituir  um  programa  voltado  para  o
desenvolvimento  da  energia  elétrica  a  partir  da  energia  solar  e  sua  posterior
implantação  no  Estado,  começando  pelos  pequenos  produtores  rurais,  os
aglomerados  urbanos,  as  pequenas  e  microempresas,  entre  outros  setores  que
prestam serviços essenciais e capazes de fomentar nossa economia.

A Cemig atende 774 municípios mineiros, somando 5.200.000 consumidores, o que
perfaz uma receita operacional líquida anual de R$3.627.563.000,00. Ou seja, 0,5%
do  valor  da  conta  de  energia  que  chega  a  R$40,00  correspondem  a  R$0,40.
Entretanto,  esses  centavos,  somados  a  tantos  outros,  significam  arrecadação  de
cerca de R$18.137.815,00, que serão investidos no programa que se pretende criar.

O projeto também prevê a criação do conselho deliberativo, composto por órgãos
públicos  e  representantes  da  sociedade  civil,  que  será  responsável  pela
administração e aplicação dos recursos e, principalmente, pela divulgação do projeto,
cumprindo, assim, o princípio constitucional da transparência.

Espero que sejam apresentadas quantas emendas forem necessárias e que sejam
também realizados debates nesta Casa, com participação da sociedade civil, para o
melhor aproveitamento de nossas ideias.

O programa pretende aproveitar e fomentar estudos já desenvolvidos, como, por
exemplo, pela PUC-MG, que conta com o Grupo de Estudo em Energia - Green -, e
promover o encontro de órgãos e entidades interessados na criação de alternativas
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não apenas para o racionamento, mas principalmente para que a água não se torne
um bem raro e de alto custo para a sociedade.

O preço que  pagamos  pela  energia  elétrica  não está  apenas  em nossa conta.
Pagamos muito mais caro, pois nada pode fazer com que o ecossistema volte a ser
como no passado. A cada dia que passa a existência de nosso planeta fica mais
comprometida,  e  se  não  atentarmos  para  isso  imediatamente,  se  não  tomarmos
providências  agora,  infelizmente  não  teremos  mais  tempo.  É  o  que  pode  ser
comprovado por dados técnicos que acompanham este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 669/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 548/2011)

Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas Gerais
a fixar data e turno para a entrega dos produtos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas

Gerais obrigados a fixar data e turno para a realização dos serviços ou a entrega dos
produtos aos consumidores.

Art.  2º  -  Os  fornecedores  de  bens  e  serviços  deverão  estipular,  no  ato  da
contratação, o cumprimento das suas obrigações nos turnos da manhã, da tarde ou
da noite, em conformidade com os seguintes horários:

I - turno da manhã: compreende o período das 7 horas às 12 horas;
II - turno da tarde: compreende o período após as 12 horas até às 18 horas;
III - turno da noite: compreende o período após as 18 horas até às 23 horas.
Parágrafo único - Mediante convenção entre as partes, em separado e por escrito,

será  possível  a  contratação da efetivação da entrega de qualquer  mercadoria  ou
prestação de serviço no período compreendido entre as 23 horas e as 7 horas.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  do  disposto  no  art.  1º  implicará  penalidades  ao
fornecedor ou ao prestador de serviços na seguinte conformidade:

I - 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
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II - 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), em caso
de reincidência.

Art.  4º  -  Os  valores  referentes  às  multas  dispostos  no  artigo  anterior  serão
distribuídos na seguinte proporção:

I - 50% (cinquenta por cento) em benefício do consumidor lesado pelo atraso da
entrega do produto ou da realização do serviço;

II  -  50% (cinquenta  por  cento)  em benefício  do  Fundo Estadual  de  Proteção e
Defesa do Consumidor.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Atualmente,  após a venda do produto, as empresas se eximem de

assumir compromisso em relação à data e à hora da entrega ou da prestação de
serviços, submetendo os consumidores à sua disponibilidade, registrando-se casos
frequentes de irresponsabilidade e abuso. Ou seja, não são raras as circunstâncias
em que o consumidor se depara com a livre estipulação dos fornecedores ou dos
prestadores de serviço, vendo-se obrigado a aguardar em sua residência a prestação
do serviço ou a entrega do produto por vários dias consecutivos.

Se isso não bastasse, quando fixada data, não se estipula a hora para a entrega da
mercadoria  ou  a  execução  do  serviço.  Ou  seja,  o  consumidor  fica  à  disposição
durante todo o horário comercial, o que o obriga a permanecer em sua residência
praticamente durante todo o dia, muitas vezes sem que a entrega se efetive ou, ainda
pior, sem que haja nenhuma comunicação por parte do estabelecimento comercial.

São poucos os consumidores que podem ficar em casa durante o horário comercial
à  espera  de  produtos  e  serviços  cuja  entrega  ou  prestação  muitas  vezes  são
remarcadas,  sem  prévia  consulta  aos  consumidores,  deixando-os  reféns  das
empresas.  Basta  que  se  observe  o  número  expressivo  de  reclamações  de
consumidores,  que  adquirem  mercadorias  e  aguardam  a  sua  entrega  por  dias,
semanas, sem a devida justificativa do fornecedor.
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Essa prática afronta a dignidade do consumidor, a Constituição Federal e o Código
de Defesa do Consumidor no que tange aos direitos fundamentais.

A Constituição Federal prevê expressamente que o Estado deverá promover, na
forma da lei,  a  defesa do consumidor  (art.  5º,  XXXII)  e  que este  será  objeto  de
especial  proteção  no  contexto  da  ordem  econômica,  elevando  a  defesa  do
consumidor ao patamar de princípio norteador da atividade econômica no País (art.
170, V). Esses dispositivos expressam especial proteção aos consumidores enquanto
parte  mais  frágil  da  relação  de  consumo,  sujeitos,  pois,  às  práticas  abusivas  ou
desleais dos maus fornecedores.

Num  primeiro  momento,  esta  regulamentação  pode  fazer  com  que  alguns
fornecedores se coloquem contrariamente à proposta, já que será necessária mais
organização  na logística.  Fatores  como trânsito  e  questões  naturais  terão  de  ser
considerados  com  mais  seriedade,  o  que  talvez  diminua  o  número  de  entregas
marcadas para o mesmo dia. Porém, analisando com maior cuidado, percebemos
que, além dos benefícios ao consumidor, esta proposta agrega valor e lucro também
aos fornecedores. Em um mercado onde a disputa pelo consumidor se torna cada vez
mais  competitiva  e  os  produtos  comercializados  têm  características  muito
semelhantes,  só  se  fortalece  quem  se  destaca  através  da  diferenciação  no
atendimento e na conquista da confiança do cliente.

E não será tão  difícil  cumprir  a  regulamentação,  já  que os turnos são bastante
extensos. O período da manhã compreende o horário entre as 7 e as 12 horas; o da
tarde, das 12 às 18 horas; e, como novidade, o noturno, das 18 às 23 horas, o que
facilitará  a  vida  dos  consumidores  que  trabalham  fora  e  não  têm  ninguém  para
atender em sua casa.

É nesse sentido que esta proposição busca criar  instrumentos para beneficiar  a
população  do  Estado  Minas  Gerais,  pois,  visando  a  coibir  práticas  abusivas  de
fornecedores, atende à necessidade não só de se preestabelecer data e hora para a
entrega de mercadorias e prestação de serviços, como também a obrigatoriedade de
seu cumprimento.

Contamos, pois, com a colaboração dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.
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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 670/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.655/2011)

Dispõe sobre a inclusão de intérprete de libras nas transmissões televisivas estatais
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A produção, a distribuição de material audiovisual, a difusão de programas

educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e administrativos produzidos pelos
Poderes do Estado, inclusive os órgãos de sua administração indireta, autarquias e
fundações, incluirão um intérprete da língua brasileira de sinais - Libras.

Art. 2° - O intérprete atuará em todas as transmissões veiculadas pela televisão,
incluindo os comerciais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de cento
e oitenta dias a partir de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A língua brasileira de sinais - Libras - é reconhecida nacionalmente

pela  Lei  Federal  nº  10.436,  de  2002,  como instrumento  legal  de  comunicação  e
expressão,  corroborada pela  Lei  nº  10.379,  de 1999,  que,  aliás,  determina que o
Estado disponibilize intérpretes nas repartições públicas. A Lei Federal nº 10.436, em
seu art. 2º, diz que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e pelas
empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar
o uso e  a  difusão da Libras  como meio  de comunicação objetiva e de  utilização
corrente pelas comunidades com deficiência auditiva do Brasil. Queremos com esta
proposição garantir maior acesso à comunidade dos surdos de Minas Gerais e do
Brasil, uma vez que muitos dos programas produzidos pela Rede Minas e pela TV
Assembleia são reproduzidos em outros canais em todo o País.
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Contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  à
aprovação desta proposição, que certamente terá grande alcance social.

-  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 671/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.919/2014)

Dispõe sobre a inclusão, no anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013,
dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam incluídos no anexo da Lei nº 21.100, de 30 de dezembro de 2013, os

seguintes imóveis:
* - O quadro com a relação dos imóveis incluídos no anexo da Lei nº 21.100, de

30/12/2013, foi publicado no Diário do Legislativo, de 26.3.2015.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Gustavo Valadares
- 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 672/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.825/2011)
Cria procedimentos para coibir a circulação de diplomas falsos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de todas as escolas de ensino superior no

Estado informarem aos conselhos regionais  a  relação dos alunos das respectivas
classes profissionais que concluíram o curso e que colaram grau no final de cada ano
ou semestre.

Art. 2º - Aos conselhos regionais incumbe comunicar ao Ministério da Educação e à
Secretaria de Estado de Educação o não cumprimento do disposto nesta lei.

Art.  3º  -  Compete  aos  órgãos  fiscalizadores  das  escolas  de  ensino  superior
estabelecer normas para penalizar as entidades que descumprirem o disposto nesta
lei.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A discussão  sobre  o  uso  de  documento  falso,  principalmente  de

diplomas  de conclusão de cursos,  é  pertinente  porque algumas  pessoas  buscam
obter benefícios e vantagens a qualquer custo, não importando a ilicitude do meio
utilizado para tal fim. Não se pode limitar essa prática a casos específicos, pois são
diversos os procedimentos ou meios escusos para obtenção e uso de certificados de
conclusão de ensino superior em tese falsos, com vistas a auferir alguma vantagem.
Um dos objetivos é, por exemplo, conseguir colocação no mercado de trabalho, obter
aprovação  em  concursos  públicos,  em  recrutamento  e  seleção,  promoções  e
melhoramentos  financeiros  e  afins  nas  diversas  modalidades  de  empregos  em
instituições públicas ou privadas.

São inúmeros os casos de uso de documentos falsos em nosso Estado,  já  em
investigação  pela  Delegacia  de  Crimes  contra  a  Administração  Pública  e  pela
Delegacia Especializada em Falsificação e Defraudações.

Por hábito, todos esses casos têm recebido, para fins de realização de inquérito
policial,  tipificação inicial  na forma prevista no art.  304,  c/c  o art.  297, do Código
Penal, qual seja uso de documento público falso (o que se verifica pela combinação
do artigo citado com o art. 297, do mesmo código, que prevê para quem falsifique o
documento público pena de reclusão de dois a seis anos).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que as universidades são
responsáveis  pelos  diplomas  que  expedem.  No  caso  de  instituições  não
universitárias, o registro deve ser feito  por universidades indicadas pelo Conselho
Nacional de Educação - CNE.

O  Crea-MG,  por  exemplo,  está  apurando  o  exercício  ilegal  da  profissão  nos
canteiros  de  obras no  Estado e  fraudes  para a obtenção de registro profissional,
chegando  à  identificação,  nos  últimos  dois  anos,  de  162  diplomas  falsificados
acompanhando pedidos de emissão de registro profissional. O salto foi significativo se
comparado  a  2008,  quando  foram  identificados  cerca  de  15  diplomas  falsos  nas
diversas áreas vinculadas ao sistema Confea-Crea-MG.
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Os  diplomas  em  Minas  Gerais  só  poderão,  com  a  aprovação  desta  lei,  ser
registrados pelos conselhos profissionais regionais após a confirmação de graduação
dos  profissionais  pelas  instituições  de  ensino.  A escola  tem obrigatoriamente  que
enviar  aos  conselhos  profissionais  responsáveis  pelo  registro  profissional  dos
formandos a informação, em documento próprio, dos alunos que realmente colaram
grau no semestre ou no ano.

Há casos em que empresas empregadoras só solicitam do candidato o diploma no
momento da contratação,  sem a exigência da certidão do controle do registro  na
entidade que normatiza a classe.

Em vista do exposto, conto com a adesão dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

- 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 673/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.810/2011)

Integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a fazer parte do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça a Serra da

Calçada,  localizada  nos  Municípios  de  Brumadinho  e  Nova  Lima,  com  área  de
1.100ha (mil e cem hectares), cujos limites e confrontações deverão ser objeto de
regulamentação.

Art.  2º  -  O  Conselho  Consultivo  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça
reformulará, no prazo de cento e oitenta dias, o Plano Diretor do Parque, para que
nele  passe a  constar  a  Serra  da  Calçada,  prevendo  o  zoneamento  da  área e  o
desenvolvimento de programas de manejo, de administração e educação ambiental.

Art. 3° - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, em conjunto com a administração
do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  deverá,  no  prazo  de  noventa  dias,
providenciar estudo cartográfico para apuração dos limites e confrontações da Serra
da Calçada.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.



1999
____________________________________________________________________________

Fred Costa
Justificação: A Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova

Lima, é considerada área insubstituível, em face das suas paisagens, da diversidade
de fauna e flora e dos recursos hídricos lá existentes.

Com vegetação que cresce sobre os  campos  ferruginosos,  a Serra da  Calçada
possui elevada diversidade e endemismo e espécies de flora nas cangas, campos
rupestres  -  considerados  uma das  mais  raras  ocorrências  vegetais  existentes  no
Brasil - e um ambiente que ocorre exclusivamente na área do Quadrilátero Ferrífero
de Minas Gerais: a mata da candeia.

Também  apresenta  grande  riqueza  e  diversidade  biológica,  abrigando  inúmeras
espécies de animais e plantas, com algumas espécies de aves, mamíferos e plantas
ameaçados de extinção, sendo por isso enquadrada pela Fundação Biodiversitas na
categoria  de  Importância  Especial  e  Extrema para  Prioridade de Conservação da
Biodiversidade em Minas Gerais.

A Serra  da  Calçada  exerce  ainda  importante  papel  no  contexto  hidrológico  da
região,  uma vez que funciona como região de  recarga dos diversos aquíferos  ali
existentes,  tais  como  o  Aquífero  Itabirítico,  o  Aquífero  Carbonático  e  o  Aquífero
Granular, garantindo água de boa qualidade e própria para o consumo direto.

Por  essas  razões,  este  projeto  busca  integrar  a  área  da  Serra  da  Calçada  ao
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, objetivando não só a preservação do meio
ambiente  como  também  a  da  qualidade  de  vida  dos  habitantes  da  Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

-  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 674/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.753/2011)

Altera a Lei nº 19.407, de 30 de dezembro de 2010, que autoriza o Estado a liquidar
débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com seus credores, e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 19.407, de 30 de dezembro de 2010, o seguinte
art. 4º-A, revogando-se o parágrafo único do seu art. 4º:

“Art. 4°-A - Em qualquer modalidade de compensação de créditos de precatórios
judiciais  com  débitos  líquidos  e  certos  inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  a
compensação  do  crédito  principal  não  abrangerá  o  valor  dos  honorários
sucumbenciais constantes do precatório,  devidos ao advogado, nem o crédito dos
honorários contratuais quando destacados do montante da condenação por decisão
judicial.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A norma do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 19.407, de 30/12/2010,

que visa  resguardar  direitos  legítimos dos advogados previstos  na  Lei  Federal  nº
8.906,  que dispõe sobre  o Estatuto da  Advocacia  e  a  Ordem dos  Advogados do
Brasil, deve se aplicar a qualquer caso de compensação de precatórios judiciais com
débitos perante o Estado. Sua aparente restrição às modalidades constitucionais de
compensação,  referidas no  caput do artigo,  contraria  o princípio  constitucional  da
igualdade de maneira injustificada.

Isso posto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 675/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.793/2011)
Dispõe sobre o licenciamento ambiental das estações de tratamento de esgotos -

ETEs - no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  instalação  de  estação  de  tratamento  de  esgotos  -  ETE  -,

independentemente de seu porte e potencial poluidor, será submetida ao processo de
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente, vedada a concessão
de autorização ambiental de funcionamento - AAF - para essa finalidade.

Art.  2º  -  Sem  prejuízo  das  demais  exigências  estabelecidas  pela  legislação
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ambiental,  a  obtenção  da  licença  prévia  para  fins  de  instalação  de  ETE  fica
condicionada:

I - à realização, pelo empreendedor, de audiência pública;
II  -  à previsão, no projeto do empreendimento, de equipamentos de controle de

odores.
Art.  3º  -  As  ETEs  em  funcionamento  na  data  da  publicação  desta  lei  deverão

instalar equipamentos de controle de odores no prazo de dois anos.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Como se sabe, as estações de tratamento de esgotos - ETEs - são de

fundamental  importância  para  a  garantia  de  proteção  ao  meio  ambiente  e,
consequentemente, à vida da população. Isso porque elas são capazes de remover
os poluentes dos efluentes de origem doméstica ou industrial e devolvê-los ao meio
ambiente sem alterar negativamente a qualidade dos corpos d´água receptores. E é
preciso  que  isso  ocorra  sem  conflitos  com  a  sociedade  civil,  principalmente  no
entorno do empreendimento.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei  para a apreciação dos meus
nobres pares.

-  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 676/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.623/2014)

Regulamenta  o  direito  à  informação  quanto  aos  alimentos  e  ingredientes
alimentares destinados ao consumo humano ou animal  que contenham ou sejam
produzidos  a  partir  de  organismos  geneticamente  modificados,  sem  prejuízo  do
cumprimento das demais normas aplicáveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  regulamenta  o  direito  à  informação  quanto  aos  alimentos  e

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham
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ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo
do cumprimento das demais normas aplicáveis.

Art. 2º - Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao
consumo  humano  ou  animal  que  contenham  ou  sejam  produzidos  a  partir  de
organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de 1% (um por
cento) do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica desse
produto.

§ 1º - Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, no
rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá constar,  em
destaque, no painel principal, uma das seguintes expressões, dependendo do caso:
“(nome  do  produto)  transgênico”,  “contém  (nome  do  ingrediente  ou  ingredientes)
transgênico(s)” ou “produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico”.

§ 2º - O consumidor deverá ser informado sobre a espécie doadora do gene no
local reservado para a identificação dos ingredientes.

§ 3º - A informação determinada no § 1º deste artigo também deverá constar do
documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente
em todas as etapas da cadeia produtiva.

Art. 3º - Os alimentos e ingredientes produzidos a partir  de animais alimentados
com ração contendo ingredientes transgênicos deverão trazer no painel principal, em
tamanho e destaque previstos no art. 2º, a seguinte expressão: “(nome do animal)
alimentado com ração contendo ingrediente transgênico” ou “(nome do ingrediente)
produzido a partir de animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico”.

Art. 4º - Aos alimentos e ingredientes alimentares que não contenham nem sejam
produzidos  a  partir  de  organismos  geneticamente  modificados  será  facultada  a
rotulagem  “(nome  do  produto  ou  ingrediente)  livre  de  transgênicos”,  desde  que
tenham similares transgênicos no mercado brasileiro.

Art. 5º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  A rastreabilidade pressupõe a  participação dos integrantes  de  uma
cadeia de suprimentos, visando possibilitar uma ligação entre o fluxo físico de bens
de consumo com o fluxo de informações a eles pertinentes (Felício, 2001).

Pelo Regulamento nº  178,  de 2002, da Comunidade Europeia, a rastreabilidade
pode ser entendida como “a capacidade de detectar a origem e de seguir o rastro de
um  gênero  alimentício,  de  um  alimento  para  animais,  de  um  animal  ou  de  uma
substância,  destinados  a  ser  incorporados  em  alimentos  para  animais,  ou  com
probabilidade  de  o  ser,  ao  longo  de  toda  fase  de  produção,  transformação  e
distribuição”.

A segurança dos alimentos está relacionada com a presença ou não de perigos
associados  aos  gêneros  alimentícios  no  momento  do  seu  consumo.  Como  a
introdução  desses  perigos  pode  ocorrer  em  qualquer  etapa  da  cadeia  alimentar,
torna-se essencial a existência de um controle adequado ao longo dela.

Consequentemente, a segurança alimentar  é assegurada por meio dos esforços
combinados de todas as partes que integram a cadeia alimentar (Ambifood, 2005).

A  rastreabilidade  é  um  instrumento  fundamental  quando  a  globalização  dos
mercados comerciais torna muito difícil a identificação da origem das matérias-primas
e das circunstâncias em que se realiza a produção de alimentos.

Portanto, a rastreabilidade garante a informação e a qualidade do produto, além de
respeitar a vontade dos cidadãos de saber se um alimento contém ou não ingrediente
transgênico.

Contamos com o esperado apoio desta Casa 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.

REQUERIMENTOS
Nº  306/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à
pavimentação da estrada que liga a sede do Município de Jaboticatubas ao Distrito de
São José de Almeida. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 307/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado ao
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presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à implantação de
mais  uma  vara  criminal  no  Município  de  Sete  Lagoas.  (-  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº  308/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Defesa Social e ao governador do Estado pedido de providências com
vistas à implantação do programa Fica Vivo no Município de Sete Lagoas.

Nº  309/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  ao  aumento  da
fiscalização  policial  nos  trechos  das  Rodovias  MG-010  e  MG-424  que  ligam  os
Municípios de Belo Horizonte e Matozinhos. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 310/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Gaspar Irenio Rocha pela eleição da nova diretoria do
Conselho dos Veneráveis da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Nº 311/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os responsáveis pela nota "Manifesto do dia 13: dia 13 de
março  -  dia  nacional  de  luta  em  defesa  dos  direitos  da  classe  trabalhadora,  da
Petrobras, da democracia, da reforma política contra o retrocesso!". (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

Nº  312/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à retomada das obras do
Hospital  Regional  de  Sete  Lagoas.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada
anteriormente pelos deputados Douglas Melo, Noraldino Júnior,  Leandro Genaro e
Glaycon Franco. Anexe-se ao Requerimento nº 249/2015, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.)

Nº  313/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à  manutenção  e
conservação da Rodovia BR-496, principalmente no trecho de acesso ao Município
de Lassance.

Nº  314/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com
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vistas à construção de uma capela-velório para atender os Bairros Vila Pinho, Vila
Santa Rita, Castanheira I e II, Vila Formosa, Independência, Vale do Jatobá, Jatobá
IV, Mineirão, Residencial Águas Claras, Vila Petrópolis, Santa Cecília, Mangueiras,
Jardim Barreiro, Ernesto do Nascimento, Vitória da Conquista e demais bairros da
região. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  315/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia
Especializada  em  Repressão  às  Organizações  Criminosas,  pelo  exemplar
desempenho durante as investigações iniciadas em outubro de 2014, que resultaram
na prisão de uma quadrilha responsável  por  oito  furtos  a residências  nos últimos
quatro meses, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  316/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as
previsões  de  revisão  da  tabela  salarial  dos  servidores  do  sistema  prisional  e
socioeducativo, alteração nas carreiras, melhoria das condições de trabalho desses
servidores e melhoria da infraestrutura do sistema socioeducativo e prisional.

Nº  317/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
presidente  da  Copasa  pedido  de  informações  consubstanciadas  no  projeto,  no
planejamento das ações e no cronograma das atividades referentes à implantação do
esgotamento sanitário e da construção da estação única de tratamento de esgoto
para a região de Coronel Fabriciano e Timóteo.

Nº  318/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de Educação pedido de informações sobre o cronograma das obras de
restauração e reforma da Escola Estadual Paula Rocha, localizada em Sabará.

Nº 319/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
secretário  de  Planejamento  pedido  de  informações  consubstanciadas  na  folha  de
desenvolvimento  da  carreira,  incluindo  a  ficha  financeira,  de  todos  os  servidores
atingidos  pela  decisão  de  inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100,  de
5/11/2007, no que se refere aos profissionais da educação básica, das universidades
(Uemg e Unimontes) e cedidos às instituições conveniadas (Apaes e congêneres). (-
Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº 320/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  reativação  da  linha  de
transporte  rodoviário  intermunicipal  que  liga  Belo  Horizonte  ao  Distrito  de  São
Sebastião do Gil, no Município de Desterro de Entre-Rios.

Nº 321/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para que seja incluído no programa Caminho de
Minas  a  estrada  que  interliga  os  Municípios  de  Capetinga  a  São  Sebastião  do
Paraíso, passando por Goianazes, na região Leste do Estado.

Nº 322/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para que sejam instalados redutores de velocidade
na MG-458, nas proximidades do Km 2, no Município de Careaçu.

Nº  323/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja reformada a ponte
localizada na estrada que liga Cocais ao Cachoeirão, em frente à Fazenda Córrego
Batista, área rural de Coronel Fabriciano, a 15km do centro da cidade.

Nº  324/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Copanor  pedido  de  providências  com  vistas  ao  imediato  funcionamento  do  poço
artesiano da comunidade de Alfredo Graça, no Município de Araçuaí.

Nº 325/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de providências para a
pavimentação asfáltica do trecho de rodovia que liga o Município de Jacutinga (MG)
ao de Espírito Santo do Pinhal (SP).

Nº 326/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
Detel  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  torres  de  transmissão  para
telefonia móvel no Bairro Achados, Município de Santana do Paraíso.

Nº  327/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  criação  de  linhas  de
transporte público intermunicipal entre Moeda e Belo Vale, com quadro de horários
que atenda à população.

Nº  328/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
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de providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do Curso de
Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de 2015.

Nº  329/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja  autorizada  a
convocação  dos  excedentes  do  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  do  Corpo  de
Bombeiros Militar de 2015.

Nº  330/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  às  Secretarias  de  Planejamento  e  de
Defesa  Social  pedido  de  providências  para  convocar  os  excedentes  do  concurso
Seplag/Seds Edital nº 07/2013 para os cargos de analista, executivo e médico do
Sistema  de  Defesa  Social,  acompanhado  de  cópia  dos  trechos  das  notas
taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão contendo a fala do Sr.
José Lino, servidor da Seds, e dos representantes do Sindpúblicos-MG.

Nº  331/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Chefia  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências,
juntamente com as notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa comissão, para
apuração de suposto ato de infração disciplinar praticado pelo delegado de polícia
Paulo  Saback,  presidente  da  Comissão  de  Prerrogativas  dos  Delegados  do
Sindepominas.

Nº  332/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
encaminhado a esta Casa projeto de lei que disponha sobre a carreira dos servidores
administrativos  do  sistema  prisional  e  socioeducativo,  conforme  demanda
apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais.

Nº 333/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para
regulamentar a Lei nº 13.453, de 2000.

Nº 334/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
Ministério da Educação pedido de providências para regularização e manutenção dos
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pagamentos às instituições privadas de ensino que oferecem cursos do Pronatec no
Estado.

Nº  335/2015,  da  Comissão  de  Educação,  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 336/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Educação pedido de providências para a
reforma e a ampliação da Escola Estadual Padre Francisco Weber, em São João do
Oriente.

Nº  337/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Planejamento pedido de providências para que seja realizado concurso
público para preenchimento de cargos na Universidade Estadual de Montes Claros.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 742/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Resolução nº 411/2011.
Nº 743/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Resolução nº 513/2011.
Nº 744/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Resolução nº 1.582/2011.
Nº 745/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei Complementar nº 2/2011.
Nº 746/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei Complementar nº 21/2011.
Nº 747/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei Complementar nº 40/2013.
Nº 748/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei Complementar nº 42/2013.
Nº 749/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.196/2012.
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Nº 750/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 48/2013.

Nº 751/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 49/2013.

Nº 752/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 55/2013.

Nº 753/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 56/2013.

Nº 754/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 58/2014.

Nº 755/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 61/2014.

Nº 756/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 63/2014.

Nº 757/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 64/2014.

Nº 758/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 66/2014.

Nº 759/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 170/2011.

Nº 760/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 323/2011.

Nº 761/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 325/2011.

Nº 762/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 366/2011.

Nº 763/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 370/2011.

Nº 764/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 532/2011.
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Nº 765/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 591/2011.

Nº 766/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 930/2011.

Nº 767/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
chefe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit- pedido de
informações sobre as  obras de recuperação da Ponte Velha,  situada sobre o Rio
Piracicaba, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo.

Nº 768/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à Tim
Telefonia e  à OI  Telefonia pedido de providências  para a  instalação de torres  de
transmissão para telefonia móvel no Bairro Achados, no Município de Santana do
Paraíso.

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado, à Chefia da Polícia Civil e à Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças pedido de providências com vistas à convocação
da totalidade dos candidatos excedentes ao  cargo de perito  criminal  do concurso
público da Polícia Civil de 2013.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde, de Educação e de Segurança Pública (2), das deputadas Arlete Magalhães e
Geisa Teixeira e do deputado Alencar da Silveira Jr.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Isauro Calais.
O  deputado  Isauro  Calais  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

colegas de trabalho, funcionários desta Casa e mineiros que nos assistem pela TV
Assembleia, para mim é uma honra estar na tribuna deste Parlamento. Não tenho
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dúvida, Sr. Presidente, que este é um dos parlamentos mais importantes deste país,
se não for o mais importante.

Assumi em fevereiro o mandato de deputado com o compromisso de trabalhar com
determinação e transparência pelo desenvolvimento do nosso estado. O mandato que
assumi  pertence  ao  povo  de  Minas,  que  com  o  seu  voto  me  conduziu  a  esta
conceituada Casa. E é para esse povo que trabalharei incansavelmente. Quero, com
a minha experiência adquirida como vereador por cinco mandatos e presidente da
Câmara Municipal  de Juiz de Fora,  contribuir  para o que for  melhor  para o povo
mineiro.  Essa  mesma  câmara  mandou  para  esta  Casa  alguns  ex-vereadores:
Lafayette de Andrada, Antônio Jorge e Noraldino Júnior.

Sei que iniciamos o nosso mandato num cenário brasileiro cercado de problemas
sérios  que  afetam  o  nosso  estado  e  todos  os  municípios  mineiros,  como  os
problemas  econômicos  que  precisam  ser  enfrentados  de  forma  transparente  e
enérgica. Tivemos o ano de 2014 muito difícil com a desaceleração da economia, que
se refletiu no fraco desempenho do mercado de trabalho. Ano passado foi o pior para
o Brasil no que diz respeito à geração de emprego, desde 2002. Na cidade de Juiz de
Fora não foi  diferente. Por  exemplo, pela primeira vez,  desde 2003,  Juiz de Fora
fechou o ano com o saldo negativo de vagas, ou seja, com o número de demissões
superior ao de admissões. E essa é uma realidade da maioria dos municípios.

Vivemos  ainda  os  problemas  relacionados  com  o  abastecimento  hídrico  dos
grandes centros urbanos do Brasil, como Belo Horizonte e Juiz de Fora. Isso vem
tomando conta diariamente dos jornais e está mobilizando prefeitos, governo estadual
e provocando uma mudança de comportamento na população. Aquele riacho em que,
outrora, quando crianças, nadávamos na região da Zona da Mata, hoje passou a ser
um filete d'água.

Mas, Sr. Presidente e nobres deputados, acredito que esta Casa tenha um papel
fundamental  e  pode  contribuir  muito  para  solucionar  esses problemas  em  todo  o
nosso  estado.  Pode  contribuir  para  o  atual  governo  de  Minas  e  os  municípios
mineiros, para juntos buscarmos soluções viáveis para o desenvolvimento do Estado.
Minas Gerais é a 3ª maior economia do País e, para avançar, precisa se preocupar
em reduzir desigualdades, para que mais pessoas participem dos êxitos alcançados.
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Minas Gerais tem que progredir e se desenvolver para gerar mais oportunidade a
todos os mineiros. Para isso, o atual governo mineiro terá de priorizar o crescimento
econômico, a inclusão social e a sustentabilidade. O nosso estado precisa avançar
para  garantir  melhor  qualidade  de  vida  ao  cidadão,  precisa  avançar  e  garantir
melhores dias, melhorias no sistema de saúde e também no sistema de segurança
pública, que, ao longo do tempo, foi sucateada e conta hoje com um déficit enorme de
policiais  civis.  Só  um  exemplo:  trouxemos  do  principal  jornal  de  Juiz  de  Fora,  o
Tribuna de Minas,  a  manchete  sobre  o  déficit de  policiais  civis  de  Juiz  de  Fora,
dizendo que faltam 226 policiais. Ora, isso não é admissível para uma cidade do porte
de Juiz de Fora.

Então  precisamos  estar  obviamente  cobrando  e  buscando  fazer  com  que  a
segurança seja melhor a cada dia para o povo mineiro. Minas precisa progredir e se
tornar mais competitivo e, para isso, também precisa resolver questões da guerra
fiscal com os estados vizinhos.

Criamos a Frente Parlamentar da Zona da Mata - deputados: Braulio Braz, Doutor
Wilson  Batista,  Dirceu  Ribeiro,  Roberto  Andrade,  Noraldino  Júnior,  Lafayette  de
Andrada, Antônio Jorge e Missionário Márcio Santiago - para que possamos, de fato,
estar discutindo o empobrecimento da Zona da Mata.

A cada dia perdemos empregos para Rio,  Goiás,  Espírito  Santo.  Recentemente
Aventureiro perdeu 70 empregos para o Rio de Janeiro; Além Paraíba está perdendo
todos os seus empregos para o Rio de Janeiro. Por exemplo, o polo moveleiro de
Ubá,  terra do nosso deputado Dirceu,  está cada vez mais apreensivo.  No Rio de
Janeiro há uma lei que garante a fixação da alíquota de 2% do ICMS até 2018 para
os fabricantes de móveis. Em Minas, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a alíquota
cobrada para esse setor é de 12%. Não há como Minas concorrer. Não há como a
Zona da Mata disputar esse mercado. Há uma diferença muito grande, que pode, sim,
acarretar fechamento de outras indústrias, com a perda de postos de trabalho. Hoje
só o polo moveleiro -  Ubá,  Visconde do Rio Branco e região -  tem cerca de 300
empresas e garante o emprego de 20 mil trabalhadores. Então temos que trabalhar
por  esses  empregos,  diuturnamente,  brigando  para  a  manutenção  deles.  Minas
precisa progredir para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, dos jovens,
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das  pessoas  com  deficiência,  sobretudo  dos  idosos.  Para  isso  precisamos  de
impostos, trabalho, salário, renda circulando. São coisas fundamentais.

Seguindo uma tendência nacional, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, daqui a três
décadas Minas Gerais viverá uma explosão de idosos. Por isso Minas tem que se
preparar, com urgência, para a mudança do perfil etário de sua população, ou correrá
o risco de um colapso social. Vejam só: o Banco Mundial nos mostra que a nossa
população triplicará nas próximas duas, três décadas. Então é preciso agir agora. Em
Juiz de Fora, há quatro anos, criamos a Comissão do Idoso, tentando preparar a
cidade, que é acima da média em número de idosos. O Brasil e Minas têm 11,5%,
12%; e Juiz de Fora tem 14% da sua população com mais de 60 anos. Estamos
tentando preparar Juiz de Fora, mas temos é que preparar Minas Gerais para esse
envelhecimento.

Senhoras e senhores telespectadores, amigos presentes nas galerias, precisamos
trabalhar agora para cuidar desse envelhecimento que acontecerá daqui a duas, três
décadas. A população de idosos triplicará, mais de 40% da população brasileira terá
mais de 60 anos. Sem dúvida alguma, daqui a 20, 30 anos, viveremos um apartheid.
Então devemos preparar o Estado e os municípios mineiros para que o idoso possa
viver com mais dignidade, para que possa ter mais segurança, mais conforto, mais
felicidade para envelhecer. E não acontecer como com nossos postos de trabalho, Sr.
Presidente. Há muitos idosos buscando o Rio de Janeiro, pela tranquilidade de Cabo
Frio e de outras cidades, ou indo para as cidades mais do interior, para terminar os
seus dias. Precisamos dar conforto para os nossos idosos.

Minas tem de ser ousado e colocar em pauta a terceira idade com urgência. Mas
tem que colocar em pauta também a educação, companheiro deputado Deiró. Fomos
a Juiz de Fora, capitaneados pelo deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão
de Educação, e lá vimos uma escola que, não por culpa deste ou do governo que
saiu,  já está abandonada há 20, 30 anos. Uma escola de latão,  uma escola sem
vidros. Crianças debaixo de vidros, correndo risco de vida. Então é preciso que a
educação seja prioridade do governo estadual e desta Casa.

Quero entrar numa discussão sobre a BR-040. Farei um chamamento aos senhores
deputados.  Hoje,  pela  manhã,  numa questão de ordem, Sr.  Presidente,  deputado
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Hely Tarqüínio, nosso professor e nosso mestre, fiz um pedido aos deputados que
são referência para mim. Como vereador, tinha e tenho os deputados João Leite e
Rogério Correia como referência, grandes deputados, importantes para esta Casa.
Questionei-os sobre a briga do PSDB com o PT nesta Casa. Precisamos avançar
muito.

Vou ler uma matéria do jornal Tribuna de Minas do dia 20 de março, sem defender o
PT nem o PSDB, em que Marconi Perillo oferece apoio à presidenta Dilma. (- Lê:)

“Em Goiânia, a presidenta Dilma ouviu palavras de apoio do governador Marconi
Perillo, que lhe ofereceu suporte para a governabilidade. 'Eu recebi conselhos para
não estar  aqui,  mas eu disse que,  enquanto governador,  jamais  concordei  com a
intolerância e as injustiças em relação à presidenta', discursou Perillo.”

Eu trouxe a fala de Marconi Perillo como exemplo para os deputados.
Então, o que estamos precisando? Eu pedi aos deputados que brigassem lá fora. O

PSDB e o PMDB já brigaram demais nesta Casa. É lógico que esta é uma casa de
debates, de discussão, uma casa onde teremos sempre embates calorosos, mas o
mais importante é que devemos também valorizar a vontade do servidor público do
Estado, a vontade e o desejo do idoso de ter mais qualidade de vida.

Eu  também  trouxe,  presidente  Hely  Tarqüínio,  uma  matéria  para  falar  da
privatização da BR-040. Privatizaram a BR-040 de Juiz de Fora a Brasília.  Minas,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, vai ficar com 10 praças de pedágios das 11 a
serem  implantadas.  O  jornal  Folha  de  S.Paulo  diz:  “Empresas  usam  brecha  e
apressam  pedágio.  Concessionárias  duplicam  trechos  ermos  e  com  poucos
acidentes,  para  cumprirem meta”.  A meta  é duplicar  10% para cobrar  o  pedágio.
Então vamos continuar morrendo e ainda pagando, senhoras e senhores deputados.
Então solicitamos audiência pública, já aprovada por esta Casa, para questionar por
que a BR-040 foi duplicada lá em Goiás. Em 2013 tivemos 14 mil acidentes, sendo
300 em Goiás. Em compensação, no restante de Minas vemos acidentes todos os
dias.  Quando vamos,  eu e  os  deputados da Zona da Mata,  a  Juiz  de Fora,  nos
deparamos  com  acidentes  frontais  e  fatais,  porque  não  temos  duplicação  nem
divisórias, temos uma estrada de alto risco. A duplicação foi feita lá porque é plano e
é fácil de duplicar. A duplicação lá custa 5%, 10% do valor que custaria a duplicação
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aqui. Então duplica lá, e perdemos vidas aqui. Então, quero chamar os deputados
para discutirmos isso e a situação dos deficientes físicos.

O  deputado  Glaycon  Franco  (em  aparte)*  -  Primeiramente,  gostaria  de
cumprimentar o deputado Isauro Calais e agradecer aos eleitores, aos cidadãos da
Zona da Mata, especialmente os de Juiz de Fora, pelo ganho desta Casa com sua
presença,  sua eleição,  e  aos demais  deputados,  que representam, começaram  a
representar muito bem a Zona da Mata.

Gostaria, deputado, de ressaltar e reafirmar a sua fala em relação à BR-040. No
mandato passado tivemos oportunidade de estar nesta Casa por dois anos e alguns
meses. Criei e presidi a Frente Parlamentar da BR-040. É o que V. Exa. expôs, é um
descalabro, uma vergonha, a licitação foi feita equivocadamente, sem priorizar vidas,
e sim planejando questões de interesse financeiro. Por isso a BR-040 está nessa
situação.  Vamos  juntos  caminhar,  vamos  reativar,  já  pedi  a  reativação da  Frente
Parlamentar da BR-040, porque essa é, V. Exas. sabem muito bem disso, uma das
BRs mais importantes do Brasil e precisa ter um olhar mais carinhoso do governo
federal. Era o que tinha a dizer, presidente.

O deputado Isauro Calais - Sou eu quem agradece o aparte. Meu querido deputado
Deiró,  meu tempo acabou.  Solicito  ao presidente mais 1 minuto.  Um minuto para
concluir.  Então, deputados, gostaria de fazer um chamamento a todos para que a
discussão do PSDB e do PT exista,  mas que sejamos mais  práticos e humildes,
porque todo o  mundo  erra,  errou  Minas,  errou  o  governo  federal,  mas é  preciso
proposta. Existem pessoas, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, comprometidas com
a  solução  dos  problemas.  Temos  de  estar  comprometidos  com  a  solução  dos
problemas. Isso é fundamental.

Por  fim,  presidente,  quero  terminar  minhas  palavras  lembrando  nosso  grande
escritor  Guimarães Rosa,  que já dizia  que Minas são muitas.  Acredito que nosso
estado  pode  ser  ainda  mais.  Por  isso  assumo  compromisso  com  Minas,  o
compromisso  de  lutar  por  um  Estado  melhor,  para  que  o  Estado  se  torne  mais
exuberante,  mais  potente  na  economia  e  com  menos  desigualdade  social.  Muito
obrigado, presidente Hely Tarqüínio.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Rapidamente, só para dizer a V. Exa. que
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seja bem-vindo a esta Casa. Vamos lutar para preservar a vida do povo, que está
morrendo na BR-040. Lutemos também em prol da PEC nº 3, para que os efetivados
tenham a possibilidade de não ser jogados às traças pelo governo do PT que está aí.

Sr. Presidente, ele precisa de 2 minutos para responder.
O presidente (deputado Hely Taquínio)  - Daremos 1 minuto para a conclusão. (-

Manifestação das galerias.)
A reunião tem de prosseguir.  Sendo assim, vamos ficar parados aqui.  Este é o

primeiro pronunciamento do deputado. Vamos ter respeito com a eleição dele. Ele vai
colocar suas primeiras ideias aqui.  Peço compreensão. V. Exa. tem 1 minuto para
terminar.

O deputado Isauro Calais - Dirijo-me ao nobre deputado para dizer que é dever
desta Casa cuidar não só da BR-040, mas também do idoso e da saúde, que muitos
alegam ter sido abandonada por um governo ou por outro. Temos de estar atentos
não só à questão deste ou daquele governo, mas à do trabalhador, tenha sido ele
maltratado por um ou por outro governo. O trabalhador não deve ser maltratado por
esta Casa. Tenham em mim o compromisso de defendê-los. Estarei aqui brigando.
Presidente, independentemente da orientação do líder do meu bloco, temos de fazer
Minas melhor. O serviço público precisa ser melhor a cada dia. Não podemos cruzar
os braços, como muitos já fizeram. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O  deputado  Durval  Ângelo*  -  Sr.  Presidente,  senhores  deputados,  senhora

deputada, minhas senhoras e meus senhores...
O presidente - Solicito silêncio para que o orador, da tribuna, tenha liberdade de

fazer suas colocações e fazer seu discurso, a fim de que vocês possam entender o
processo legislativo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  -  Só  gostaria  de  fazer  uma  ressalva,  presidente.
Entendo que a Assembleia Legislativa é a Casa do povo. É aqui que devem ser feitos
os debates das questões centrais do Estado. Todos os grupos, todos os setores que
reivindiquem qualquer mudança, qualquer cobrança, qualquer ação, tanto do Poder
Legislativo  quanto  do  Poder  Executivo,  são  bem-vindos  a  esta  Assembleia
Legislativa.
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Nós agora estamos nos preparando para um momento importante da nossa vida
legislativa, que é a votação do orçamento de 2015, que, por vários motivos, não foi
votado no ano passado. É até compreensível que - no mínimo, nos últimos 16 anos
ou,  como  alguns  colocam,  nos  últimos  18  anos  -  não  tenhamos  tido  profundas
mudanças  na  estrutura  do  Poder  Executivo  Estadual.  Tivemos,  exatamente,  em
outubro  do ano passado,  a  eleição do governador  Fernando Pimentel,  por  ampla
maioria da sociedade mineira. Acho que temos de ter claro que não só o orçamento
mas também outras  políticas  públicas  mudarão,  gradativamente,  de  orientação.  A
peça orçamentária não poderia fugir disso.  Tínhamos uma peça orçamentária que
não refletia a realidade macroeconômica do País e de Minas Gerais, e não refletia
também a realidade, do ponto de vista financeiro e orçamentário. Tínhamos uma peça
que atentava contra o princípio da razoabilidade e contra o princípio da matemática.
O princípio da razoabilidade é contra o princípio da matemática.

Ontem, recebemos aqui dois secretários de estado, o secretário de Fazenda e o de
Planejamento.  Os  dois  secretários  explicaram  a  superestimativa  da  receita,  que
ultrapassava R$5.000.000.000,00, e também a atrofia de muitas despesas reais e
concretas do Estado. A primeira superestimativa diz respeito à receita patrimonial,
advinda  de  aplicações  de  ações  do  governo.  O  quadro  foi  mostrado  ontem  pelo
secretário  Helvécio  e  confirmado  pelo  secretário  José  Afonso,  de  Fazenda.  Ele
mostrou  que  essa  receita  vinha,  nos  últimos  10  anos,  numa  média  de
R$2.000.000.000,00;  no  ano  passado,  foi  feita  uma  previsão  de  quase
R$4.800.000.000,00; e, no ano anterior, ela tinha sido de R$2.200.000.000,00.

Não é razoável alguém imaginar que, no momento de crise econômica mundial, em
que  os  mercados  sofrem  uma  atrofia  muito  grande,  Minas  Gerais  vá  ser  uma
exceção. Nos últimos 10 anos, Minas Gerais tem sido o 5º estado do Brasil com o pior
crescimento, abaixo da média nacional. Então não tem como, do ano de 2014 para o
ano de 2015, ter em Minas um milagre econômico, um milagre de uma propaganda
oficial, mas não real.

Tivemos ontem a aprovação, na comissão, do parecer do relator e presidente da
comissão, deputado Tiago Ulisses, do PV. É evidente que esse parecer teve dados e
referências da Seplag. Acredito que com isso teremos um orçamento mais real, um
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orçamento mais concreto. Dentro da perspectiva de diálogo com os Poderes, é bom
que se diga que o governo manteve o parecer do deputado Zé Maia do ano passado,
tanto que manteve o crescimento da Defensoria Pública, com a convocação de 100
novos defensores, o que é fundamental para que haja justiça com os mais pobres
neste estado. O acesso à Justiça depende da advocacia pública gratuita do próprio
estado. Ao mesmo tempo, o governo, dentro dessa linha de diálogo, não reduziu o
orçamento dos Poderes.

Acho que é uma perspectiva boa, demonstra que os cortes estão acontecendo no
próprio governo. São cortes difíceis e significativos, chegando a 25% em algumas
áreas.

Estamos  caminhando  para  um  momento  importante  e  esperamos  que  tudo  se
conclua  na  próxima quinta-feira,  pela  manhã,  ao  votarmos  o  novo  orçamento  do
Estado. Como líder do governo, elogio o requerimento aprovado e assinado por todos
os líderes desta Casa, da maioria e da minoria, dos blocos que as compõem. Todos
foram  consensuais  a  respeito  da  necessidade  de  revisão,  de  readequação  do
orçamento.  Então,  nesta quinta-feira,  votaremos  uma peça que reflete de  alguma
forma esse consenso.  É  fundamental  quando  a  Casa dialoga.  Quando ela  busca
consenso, caminhamos para o entendimento. Então, fazemos um elogio aos líderes e
registramos que os líderes dos blocos da maioria e da minoria caminharam para esse
consenso. Fizemos um acordo, houve discussão e debate na terça-feira e na quarta-
feira, para votarmos o projeto na quinta-feira. No que depender do líder do governo
esse acordo será cumprido, será garantido o contraditório, será garantido o debate na
Casa Legislativa.

Sabemos que a Lei Orçamentária é a mais importante do Estado. Já caminhamos
para o terceiro mês. Como o governo atual não quis,  ela não foi votada. No ano
passado e no início deste ano, alertamos que não podíamos votar uma peça irreal,
uma peça que não refletisse realmente aquilo que se tornou obrigatório no Estado.

Quanto ao aumento e ao pagamento do pessoal da segurança pública, ilustramos
que estavam previstos R$10.500.000.000,00, incluindo-se o sistema penitenciário. Na
realidade, para que a lei estadual fosse cumprida, como havia previsão de aumento
salarial  em janeiro e março, precisaríamos de R$13.000.000.000,00.  Então,  houve
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readequação. Havia alguns índices de carreira, mas a previsão de aumento salarial
era  praticamente  a  mesma  de  2013,  o  que  seria  totalmente  irreal,  até  pelo
crescimento vegetativo da folha. Agora estamos caminhando para a votação. Vamos
esperar que prevaleça o debate aberto e democrático aqui.

Com a palavra, o vice-líder do governo, deputado Fábio Cherem. Em seguida, o
deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, Sr. Presidente, a
reunião foi muito proveitosa, porque foi realmente válido o fato de a Assembleia não
ter conseguido chegar a um acordo no ano passado. Nas palavras do secretário de
Fazenda,  verificamos que a rubrica não trata somente  de  inflar  receita e diminuir
despesa. A rubrica para pagamento de pessoal era de R$28.000.000.000,00. No ano
que  se  findou,  o  governo  gastou  R$34.000.000.000,00.  Ou  seja,  com  a  rubrica
proposta, chegaríamos ao final deste ano sem condições de pagar o 13º salário dos
funcionários e as folhas de novembro e de dezembro. Se não fosse a cautela do novo
governo, certamente ele ficaria constrangido por pedir suplementação orçamentária,
demonstrando  aos  servidores  desorganização  e  insegurança,  oriundas  do  antigo
governo.

Para  completar,  meu  líder,  ressaltamos  a  questão  da  publicidade  de  forma
impressionante.  No  orçamento  do  governo  anterior  foi  gasta  toda  a  rubrica  de
R$75.000.000,00 com publicidade.

Além disso, nessa rubrica ficaram R$24.000.000,00 de restos a pagar. Ou seja, o
governo anterior executou R$99.000.000,00 em publicidade. Agora resta ao governo,
como corte,  que  pretende  fazer  no  orçamento  e  dar  o  exemplo,  uma rubrica  de
R$71.000.000,00, sendo R$24.000.000,00 destinados a complementar  os restos a
pagar do governo anterior.  Saímos de um total de R$99.000.000,00 de gastos em
publicidade feitos  pelo governo anterior,  para  um gasto -  o secretário  diz que vai
tentar cumprir a rubrica - de R$47.000.000,00. É muito menos. No momento é isso,
meu líder. Obrigado, Durval.

O deputado Durval Ângelo* - Obrigado. Daria 1 minuto, 1min30s, ao líder do bloco
da Minoria, deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)  -  Deputado  Durval  Ângelo,  serei
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extremamente breve. Na condição de líder do bloco, e da mesma forma, o deputado
Gustavo  Valadares,  líder  da  Minoria,  apenas  gostaria  de  deixar  claro  que  todos,
através  do  diálogo,  concordamos  que  uma  nova  peça  orçamentária  fosse
apresentada,  em virtude dos problemas econômicos que o País vem enfrentando.
Mas quero deixar claro que - prova disso houve no debate que tivemos ontem, já
agradeço por ter trazido os secretários Helvécio Magalhães e José Afonso Bicalho -
os deputados da oposição não concordam com os novos números apresentados pelo
relator.  Concordamos e acreditamos ainda que o orçamento enviado em 2014 era
extremamente possível  de ser realizado.  Mas conte sempre com a oposição, pois
Minas não pode ficar parada. Os mineiros não podem ser prejudicados, sobretudo em
função de outros problemas.

O deputado Durval Ângelo* - Obrigado, deputado Gustavo Corrêa. A democracia é
assim  mesmo. O contraditório,  o argumento contrário,  tudo isso  contribuiu  com a
discussão.

Gostaria de terminar abordando a questão da educação no orçamento. A grande
reivindicação dos professores do Estado está contemplada no orçamento. Falo como
professor do Estado por 34 anos,  da Escola Estadual Confrade Antônio Pedro de
Castro, em Contagem. Nós, professores, sempre falamos que o subsídio acabou com
a nossa carreira. O governo estadual decidiu acabar com a lei de subsídio e voltar
com a carreira, com a contagem de tempo para promoções - progressão horizontal e
vertical.  Mais  do que isso,  o governo tomou uma decisão: independentemente da
decisão do Supremo - o piso de R$1.900,00 é proporcional a 40 horas de trabalho,
quando no Estado, temos uma jornada de 24 horas -, o governo decidiu pagar o piso
integral aos professores sem modificar a jornada de trabalho. Isso foi compromisso
que Fernando Pimentel, do PT, assumiu na campanha e transformará em realidade
em Minas Gerais. A volta da carreira no magistério já começa a valer este ano. Este
ano  já  começam  a  pagar  1/3,  para  se  chegar  ao  piso  salarial.  Promessa  de
campanha, promessa cumprida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.
O  deputado  Felipe  Attiê*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  presidente,  já  estávamos
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sentindo sua falta nesta Casa desde ontem. Com a graça de Deus, V. Exa. está hoje
novamente em seu trabalho de 1º-vice-presidente.

Senhoras professoras, serventuárias, demais funcionários públicos aqui presentes,
estamos muito preocupados com esse jogo de empurra que o governo está fazendo,
com esses remendos de pneu que estão acontecendo diante desse grave problema,
que, ao chegar a esta Assembleia, procurei compreender. Funcionários haviam sido
estabilizados, efetivados pela Lei nº 100, tinham sua vida tranquila. Mas, de repente,
um  procurador  foi  à  Justiça  para  cassar  seus  direitos,  alegando  uma
inconstitucionalidade.

Vou dizer a vocês: essa lei foi muito usada nessa última eleição.
Eu era  vereador  em Uberlândia,  no quinto  mandato,  e  prefiro  ser  eternamente,

porque gosto muito da minha câmara municipal. No meu quinto mandato, houve uma
grande  batalha  nas  ruas  por  parte  do  PT,  que  culpava  o  governo  anterior  e  o
massacrava por causa da Lei nº 100. Não sabia se isso era aumento de salário ou o
que, mas, ao chegar aqui, entendi o que aconteceu, porque a realidade de quem está
lá,  a  600km,  no  Triângulo  Mineiro,  no  Alto  Paranaíba  e  em  outros  extremos  do
Estado, é muito diferente. Às vezes a imprensa não quer noticiar, não há o interesse
do  Jornal  Nacional,  das  rádios.  Mas  há o  interesse de vocês,  que são mães  de
família, pessoas que precisam do emprego e que estão aqui lutando nada mais nada
menos do que pela dignidade do seu emprego, pelo tempo de serviço prestado ao
Estado de Minas Gerais.

Sei o que é uma mulher estar na portaria de uma escola como a Escola Estadual de
Uberlândia. Estudei no museu da 5ª série ao 3º colegial. Quando os meninos querem
sair, é um problema. Eles vão lá e apertam o sinal antes da hora, eles não respeitam
a servente, não respeitam a fila da cantina. Os pais hoje terceirizaram a educação.
Na  minha  época,  professor  era  um  negócio.  Lá  tinha  a  Maria  Mercedes.  Ela  só
olhava, e o povo já abaixava a cabeça. Havia disciplina na sala e respeito ao mestre,
respeito à D.  Terezinha,  que morava na escola -  ela era funcionária do Estado e
zelava  pela  escola.  Havia  também  o  Sr.  Onofre.  Aqueles  funcionários  para  nós,
alunos, eram pessoas de respeito, de grandiosidade, eram ícones da Escola Estadual
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de Uberlândia. Tenho certeza de que aqui há muitas que fazem isso pelas escolas
estaduais das nossas Minas Gerais. Cresci vendo isso.

Mas  sabe-se  lá  quem  motivou  esse  procurador.  Tenho  visto  o  seguinte:  aqui
reclamam muito, mas estão sempre querendo explodir  o caminhão dos Srs. Aécio
Neves e Anastasia, de preferência com um ato terrorista não identificado. Acho que
essa ação que derrubou vocês, que criou esse problema inútil, foi uma ação terrorista
orquestrada por aqueles que hoje estão no poder,  Sr.  Presidente, e que agora se
furtam  a  apresentar  uma solução.  Correm  nos  cantos,  escondidos,  calados,  com
tapeações e quimeras para ludibriá-las.

Não  podemos,  Sr.  Presidente  Hely  Tarqüínio,  deixar  essas  senhoras,  essas
educadoras,  essas  organizadoras  de  escolas  na  mão.  Muitas  vezes,  na  falta  da
diretora,  a  D.  Terezinha,  que  cuidava  da  portaria,  administrava  a  escola.  Essas
mulheres são abnegadas, versáteis.

Nós, Sr. Presidente, precisamos encontrar uma luz, continuar como sempre fomos.
Fizemos a lei para efetivá-las e fomos vencidos por esses terroristas que estão aí,
que levaram para o lado legal e constitucional. Eles levaram para o legalismo e nos
derrubaram, criando esse problema, essa hecatombe usada contra o candidato do
governo nas últimas eleições. Agora cadê esse pessoal? Eles não querem dar uma
solução. Estão empurrando vocês com a barriga. Não querem a PEC nº 3. Não abrem
caminho para que possamos dar-lhes novamente uma esperança, um respiro para
realmente curar as feridas a que vocês estão expostas ao longo desse processo.
Vocês estão jogadas na incerteza do emprego, na incerteza da assistência à saúde,
na incerteza da insegurança da aposentadoria, como se fossem pessoas que não
prestaram serviços ao Estado, que não serviram sua pátria, sua nação, o povo de
Minas Gerais, as nossas crianças e as nossas educadoras.

Sr. Presidente, estou com essas mulheres. Minha atuação é pequena como novato
nesta Casa, mas vou somar fileiras com os deputados que estão preocupados com
as senhoras: João Leite, Lafayette de Andrada, Arlen Santiago e tantos outros. Não
nos abandonem. Eu peço às senhoras que não nos deixem sós nessa luta, porque
precisamos  achar  um  caminho  para  as  senhoras.  Precisamos  respeitar  essas
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mulheres mães de família, essas mulheres que estão aqui, essas senhoras de Minas
Gerais.

Num dia eu estava na feira, em Uberlândia, e uma mulher perguntou-me sobre a Lei
nº  100.  Noutro  dia,  no açougue  -  gosto de ir  a  esses locais  -,  outra  pessoa me
perguntou a mesma coisa. São pessoas humildes que merecem o nosso carinho, o
nosso respeito. Fico escutando aqui que o piso nacional da educação será estipulado
daqui a três anos. Era para ser de imediato. Daqui a três anos, deputado, quero o
piso mundial da educação. Sabe como vamos achar esse piso, deputado Lafayette?
Vamos fazer uma média dos países de mesmo IDH do Brasil e ver quanto ganha o
professor  público  de  lá.  Vamos  calcular  isso  em  dólares  e  converter  para  cá,
decretando o piso mundial de salário. Esse é o discurso.

O PT vota  um orçamento  deficitário  e  promete  aumento  de  despesa.  Pega um
estado que está em dificuldades e ainda continua falando como se fosse candidato. O
Estado está em plena dificuldade, e eles estão empurrando para daqui a três anos.
Esse piso nacional de salário, deputado João Leite, vai vir daqui a seis anos. Quando
passarem os três anos, eles vão falar que daí a mais dois anos vão resolver, e aí ele
não vai vir nunca. Quero ver como vão fazer com as categorias para as quais eles
prometeram aumento. Gostaria de corrigir o deputado vice-líder da oposição. Foi de
R$33.000.000.000,00  a  folha  de  pagamento  do  ano  passado,  e  não  de
R$34.000.000.000,00.  Está  aqui  a  execução  orçamentária.  Ela  furou  em
R$3.000.000.000,00.  A folha  foi  orçada  em  R$30.000.000.000,00  e  foram  gastos
R$33.000.000.000,00, com suplementação até R$35.000.000.000,00.  Havia crédito
para pagar até R$35.000.000.000,00, suplementou-se em R$3.000.000.000,00. Então
o  orçamento  do  ano  passado  tem  uma diferença  de  R$5.000.000.000,00.  Foram
R$3.000.000.000,00  do  excesso  de  pessoal  que  foi  subestimado  e
R$2.000.000.000,00 a menos de receita. Na verdade, tivemos R$5.000.000.000,00 e
fizemos o Estado funcionar sem essa lereia, sem essa bobagem que fizeram aqui na
discussão do orçamento. Inconstitucionalmente estão modificando o orçamento por
um  acordo  de líderes.  Resolvemos  rasgar  a  Constituição para  que Minas  Gerais
tivesse orçamento. Tudo bem. Agora, no governo do PT, o governador Pimentel é o
primeiro governador da história deste país que tem um orçamento, no primeiro ano de
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governo,  feito  por  ele próprio,  deputado João Leite.  Ele  próprio fez  o orçamento,
então pode começar a dar aumento e governar agora.

O deputado Arlen  Santiago (em aparte)*  -  Felipe  Attiê,  gostaria  de falar  para o
senhor que o governo do PT começou arrebentando a Constituição de Minas Gerais.
O  orçamento  não  poderia  ser  emendado,  mas  o  PT  quis  que  ele  fosse.  E  nós
aceitamos. Agora é preciso que o PT, com sua ampla maioria,  e também o bloco
independente deixem a PEC nº 3 ser votada. E depois vamos ver o que acontece.

Mas a maldade não para por aí; a tapeação, a mentira é muito grande. Prometeram
que haveria Pronatec, Fies, que não mudariam o direito dos trabalhadores nem que a
vaca tossisse. Mas a vaca está tossindo muito e dando muito coice. Está dando coice
nas nossas professoras, nos nossos serviçais. Mas há mais presente ruim para toda
a classe da educação: o orçamento, que eles quebraram a Constituição para colocar,
tira  R$88.000.000,00  do  combalido  Ipsemg,  acertando  na  veia  de  todos  os
funcionários do Estado; R$88.000.000,00 tungando o Ipsemg. Provavelmente, minhas
amigas, é para pagar avião novo, para pagar secretaria e subsecretaria novas. Mas o
dinheiro é para tratar do pessoal da educação.

Agora,  como o Felipe  Attiê  disse,  precisamos que não nos  abandonem. Somos
poucos  que  estamos  aqui  do  lado  de  vocês,  mas  não  vamos  afrouxar  de  jeito
nenhum. Vamos estar juntos e precisamos pedir ao Sind-UTE e à CUT, que vocês
pagam,  para  fretarem  os  ônibus  quando  houver  votação  aqui.  Tem  que  haver
pressão.  Prometer,  como  prometeram  o  Fies,  o  Pronatec  e  o  direito  dos
trabalhadores, que haverá piso daqui a três anos? Daqui a três anos o povo mineiro
já estará falando: “Xô, PT!”.

O deputado Felipe Attiê* - Sr. Presidente, gostaria de pedir que liberasse a entrada
dos milhares de manifestantes que estão lá fora. Esta é a Casa do Povo, precisamos
receber esse povo aqui dentro. Liberem a entrada deles para virem aqui olhar os
deputados que estão a favor do movimento deles ou contra esse movimento. Libere,
presidente.

O PT é o primeiro partido na história deste país que no primeiro ano de um governo
terá o seu próprio orçamento. Modificou o orçamento todo - não precisava disso -,
fechou o Estado três vezes para balanço. Parou as reformas dos presídios, as obras
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dos hospitais, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Parou tudo no Estado três
vezes por conta de uma picuinha de investimento. No ano passado foram suborçados
R$3.000.000.000,00  com  pessoal;  R$2.000.000.000,00  foram  superestimados  de
receita; R$5.000.000.000,00 de orçamento errado. E administramos o Estado abrindo
créditos  especiais,  usando os  arts.  46,  47,  48  e  49  da  Lei  nº  4.320,  fazendo os
remanejamentos.  Tudo  isso  não  passa  de  um  grande  jogo  de  cena.  O  PT está
assustado, sabe que suas promessas de anos não cabem nos anos seguintes de
orçamento. E agora vem falar em três anos para pagar piso nacional. Ora, o governo
é de quatro anos, isso é uma vergonha.

Concedo aparte ao colega Lafayette de Andrada, que pode colaborar.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Deputado  Attiê,  tomarei  30

segundos do seu tempo, pois não quero interromper a sua bela fala. Vendo a APP
presente,  abrilhantando esta reunião,  vendo as  nossas educadoras que vieram  à
Assembleia  Legislativa,  tenho  certeza  de  que  a  mensagem  delas  é  de  imensa
frustração com o PT, que lhes virou as costas. Frustração com o PT e o PMDB, que
na  campanha  eleitoral  prometeram  uma coisa,  mas,  depois  que  tomaram  posse,
mostraram a cara do lobo que estava com pele de cordeiro.

Para que vocês tenham conhecimento, a PEC nº 3 foi apresentada; colhemos as
assinaturas necessárias; foi montada a comissão especial para exarar o parecer, mas
o presidente  dessa comissão,  que é do  PT,  não põe a  matéria em votação para
termos o parecer. Estão impedindo que a Assembleia vote a PEC nº 3. No fundo, não
querem  que  vocês  sejam  justiçados;  no  fundo,  estão  dando  uma punhalada  nas
costas de vocês. É o PT mostrando a sua verdadeira cara, mostrando a que veio:
traiu cada um de vocês que, de boa-fé, votou e confiou nele.

Muito obrigado, deputado Felipe Attiê, pela concessão do aparte.
O deputado  Felipe  Attiê*  -  Fizemos  aqui  um acordo para  que os  mineiros  não

ficassem à mercê dessa lereia de que não há orçamento, de que não é possível tocar
o Estado com o orçamento que tinham. Tivemos de engolir a seco essa mentira, para
que Minas Gerais voltasse a funcionar - o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal
de Contas, a Assembleia Legislativa - e o povo mineiro fosse tratado com respeito e
dignidade.
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Nós, da oposição, somos sérios e estamos com vocês: queremos a PEC nº 3 já;
queremos  que  vocês  tenham  liberdade  de  vir  aqui  se  manifestar  sempre  que
quiserem. O pessoal que está lá fora tem de entrar, tem de falar. Agora, o PT e o
PMDB não podem ter medo do povo, ou seja, não podem gostar do povo só na época
da eleição. Deixem o povo entrar. Enfrentem o povo de peito aberto. É disso que
precisamos.

Sr.  Presidente,  que Deus abençoe essas educadoras e que Jesus nos abençoe
para que possamos dar uma luz a essas mulheres, que estão com seu coração em
sofrimento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire.
O deputado Doutor Jean Freire* - Boa tarde, presidente, caros colegas e demais

presentes.  Vejo  aqui  educadores  de  muitas  cidades,  mas  gostaria  de  tecer  um
cumprimento especial aos companheiros de Itaporé, Coronel  Murta,  estendendo o
cumprimento a todos vocês.

Vim hoje à tribuna tratar de assuntos específicos do Vale do Jequitinhonha, mas
gostaria de tecer alguns comentários sobre a educação. Fico feliz em ver aqui os
professores, que, na entrada, tocavam uma música muito bonita que me lembra o
início da minha militância: Pra não dizer que não falei das flores. Os professores que
me conhecem sabem que tenho um compromisso com a educação, que marcou a
minha vida:  foi  por  meio  dela que saí da portaria  de um hospital  para me tornar
médico. Então, tenho um compromisso com a educação e me coloco à disposição
das lideranças do movimento para entendermos melhor a situação. Coloco o nosso
mandato à disposição, para ouvi-los.

Fico muito feliz por ver, nesta Casa de Leis, um espaço democrático e por viver em
um país onde, há décadas, isso não seria possível. E isso graças a muitos, muitos
companheiros, hoje aqui presentes, que lutaram para redemocratizar este país.

Sr. Presidente, sobre o orçamento eu gostaria de lembrar dois detalhes. Primeiro,
hoje,  pela manhã,  ouvi  um deputado dizer que,  ao indagar  nossos secretários  de
Estado ontem, eles disseram que não diminuiriam o ICMS. Isso é uma mentira. Isso
foi apresentado, e eu ouvi muito bem que se trata de um compromisso de governo e
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vai  ser  cumprido.  Eles  disseram que o  nosso  governador  não  vai  cumprir  o  piso
salarial  dos  professores,  e  isso  é  outra  mentira.  Eu  estava  presente  e  ouvi  o
secretário  Helvécio  dizer  que  esse  foi  um  compromisso  de  campanha  e  será
cumprido.

Mas, Sr. Presidente, venho aqui para tratar também de outros assuntos, hoje como
deputado que representa Minas Gerais, sobretudo o Vale do Jequitinhonha e Mucuri.
O primeiro  assunto  que me traz aqui,  Sr.  Presidente,  são as  nossas  estradas.  (-
Manifestação nas galerias.) Quem mora na região do Vale do Jequitinhonha...

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Mais uma vez, gostaria de contar com a
compreensão  de  vocês,  que  estão  nas  galerias,  para  que  possamos  ouvir  o
deputado.  Trata-se  de  um  deputado  que  está  chegando  à  Casa  agora  e  quer
apresentar seu posicionamento, quer cooperar com a Lei nº 100. Todos nós estamos
empenhados na busca dessa solução. Peço silêncio, se possível. A coisa não anda
sem diálogo. Na tribuna, há diálogo. O diálogo é que constrói a democracia, portanto,
peço a compreensão de todos.

O deputado Doutor Jean Freire* - Mais uma vez, para falar sobre... (- Manifestação
nas galerias.) Pois não, eu falo sobre a educação, mas não com demagogia, como
vejo alguns fazerem aqui. Eu não sou empresário da saúde, não sou empresário da
educação,  não  trato  a  educação  com  demagogia.  Mais  uma  vez,  coloco-me  à
disposição  para  recebê-los,  para  conversar  com  vocês.  Por  meio  do  diálogo  e
ouvindo vocês é que chegaremos a um ponto comum.

Sr.  Presidente,  há  pouco  dias,  alguns  manifestantes,  de  maneira  correta,  de
maneira legítima, interditaram a BR-367, entre Virgem da Lapa e Araçuaí, uma vez
que estava impossível transitar pela referida BR. Não me refiro só à falta de cuidado
com a BR, que se encontra em péssimo estado de conservação, caro companheiro
Carlos Pimenta, que também luta por esta causa, assim como o deputado Celinho do
Sinttrocel;  refiro-me sobretudo  às  carretas  que  transportam  o  eucalipto  da  nossa
região.  Para  nosso  espanto,  Carlos  Pimenta,  descobrimos  que  as  carretas
transportavam eucalipto sem autorização. (- Manifestação nas galerias.)

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Novamente  solicitamos  silêncio,  se
possível e desde que haja compreensão.
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O deputado Doutor Jean Freire* - É bom lembrar que a falta de conservação das
estradas e a exploração do povo do Vale do Jequitinhonha tiram o emprego de muita
gente.

O presidente - Estamos descontando o tempo.
O deputado Doutor Jean Freire* - Tranquilo, Sr. Presidente.
O presidente  -  Infelizmente  temos  de  descontar  o  tempo.  Outros  oradores  não

poderão falar porque se esgota o prazo destinado a esta fase. Gostaríamos de pedir
mais uma vez... Entendemos que democracia se constrói no diálogo. Então, vamos
nos comportar para que vocês possam ser atendidos. Dentro dessa dialética aí, quem
sabe, não é?

O deputado Doutor Jean Freire* - Quem sabe, meus amigos, quem sabe ouvindo
vocês isso pode conduzir a minha opinião, não é? Pois não, Rogério.

O presidente - Vamos ouvir o aparte do deputado Rogério Correia. É a partir dessa
discussão  que  nasce  a  luz,  gente.  No  entanto,  é  preciso  haver  silêncio.  (-
Manifestação nas galerias.)

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Espero o tempo. (- Manifestação nas
galerias.) Deputado Jean Freire... Vou esperar o tempo, Sr. Presidente.

O presidente - Estamos descontando o tempo.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Pois não!
O presidente - Aí a reunião se encerra logo, logo depois. V. Exa. verá. Não é boa

essa  falta  de  silêncio  porque  temos  oradores  inscritos  aqui.  (-  Manifestação  nas
galerias.)  Diante disso, já antecipadamente, Gustavo Valadares, não descontarei o
tempo - aliás, não descontarei o tempo de ninguém. Falem do jeito que quiserem e
façam o barulho que quiserem fazer que não interromperei a reunião. (- Manifestação
nas galerias.) Vou descontar o tempo, e depois V. Exa. fala. Então, vamos combinar o
seguinte: não descontaremos tempo. Certo? Depois não desconto tempo de ninguém.
Façam barulho o tanto que quiserem. (- Manifestação nas galerias.)

O deputado Doutor Jean Freire* - Sr. Presidente, peço que desconte o meu tempo.
O presidente - Não temos como descontar porque o tempo vai esgotar esta fase.

Vamos adotar a mesma medida.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Jean Freire, amanhã o STF
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julgará  embargos  sobre  a  Lei  nº  100.  A informação  que  tenho  a  trazer  aqui  é
importante sobre essa questão. Sr. Presidente, é preciso que o Plenário estabeleça a
ordem para que eu repasse essa informação, o parlamentar fale. O Regimento... (- É
interrompido.)

O presidente - Agora o que teremos de fazer é o seguinte... (- É interrompido.)
O deputado Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Só peço a  V.  Exa.  que desconte o

tempo.
O presidente - Faremos o seguinte: suspenderemos a reunião por 3 minutos.
- Suspende-se a reunião.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos.  Estão

suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para continuar
seu pronunciamento, o deputado Doutor Jean Freire.

O presidente - Um momento. A palavra está com o deputado Doutor Jean Freire. Se
ele quiser, pode conceder aparte ao deputado Gustavo Valadares. Ele tem 5 minutos
para acabar seu discurso. Está definido, deputado Doutor Jean Freire. Se eu seguir o
que cada um quer, não chegaremos a lugar algum. (- Manifestação das galerias.)

Cinco minutos; depois o deputado terá o seu tempo. Se fizerem barulho ou não.
O deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Deputado Doutor Jean, o aparte que

quero fazer é até para informar como está o andamento da PEC nº 3, e a posição do
STF em relação à Lei nº 100. Como é sabido por todos os deputados e deputadas, a
Lei nº 100 foi considerada inconstitucional pelo Supremo.

Essa foi a decisão do Supremo. Julgou, por 11 a 0, a inconstitucionalidade da Lei nº
100. Amanhã o Supremo analisará embargos que foram apresentados pelo governo e
outras partes, referentes à Lei nº 100. Esses embargos dizem respeito ao período em
que o  trabalhador  pode ficar  ainda como efetivado.  O Supremo estabeleceu uma
data, 31 de março, após a qual seria desligado o servidor, o professor, a professora, o
trabalhador. Foi solicitado ao STF um prazo de prorrogação desse período para além
de 31 de dezembro. O próprio governador Fernando Pimentel esteve no Supremo e
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solicitou  que  o  período  fosse  adiado  até  dezembro,  pelo  menos,  para  que  não
houvesse interrupção das aulas e do emprego até essa data.

O Supremo estabelecerá isso amanhã, bem como verá outras questões. Não está
na pauta do Supremo reverter a inconstitucionalidade, infelizmente. Isso não consta
na pauta do Supremo porque não houve solicitação, nem pode haver. Ou seja, não se
reverterá a inconstitucionalidade.

Uma  saída  que  tem  sido  apontada  na  Assembleia  Legislativa,  que  eu  chamo,
permitam-me, de demagogia de alguns deputados, é que se estabeleça uma lei igual
à que o Supremo já disse não valer.

Para mim, isso é demagogia. Evidentemente o Supremo a tornaria inconstitucional,
e o problema não seria resolvido.

Alguns dizem: “Enrolamos o Supremo e ganhamos tempo”. Não é assim. Já tendo
definido, o Supremo não se deixa enrolar. Ele imediatamente concede uma liminar
sustando efeito de qualquer PEC ou de qualquer lei.

É assim que o Supremo funciona. Mas temos de garantir aos trabalhadores da Lei
nº 100 os direitos que têm. Em vez de iludir e de apregoar a demagogia, temos de
dizer a eles como resolver o problema, em especial o da aposentadoria. Todos esses
servidores têm direito à aposentadoria e ao tempo de serviço, que obrigatoriamente
tem de ser resguardado. O governo tem de negociar e obrigar o INSS e o Ipsemg ao
acerto de contas. Essa garantia já está dada pelo governo do Estado. Isso é o que
estamos fazendo para resolver essa questão da Lei nº 100 de acordo com o que o
Supremo expôs.

Sei  que há pessoas,  e com razão,  que ficam desesperadas, afinal  de contas o
senador Aécio Neves prometeu que ia efetivá-las. O PSDB prometeu que iria garantir
a vocês o emprego, mas enganou a todos, mentiu, e agora quer mentir de novo. Às
vezes as pessoas se sentem muito acuadas e se agarram a qualquer esperança. É
uma maldade. Qualquer jurista ou advogado sabe que você não pode, por meio de
uma lei ou uma PEC, passar por cima da decisão do STF. Então quero resolver a
questão, o governo quer resolver a questão. O PSDB quer enganar de novo. Mas
quem votou no Aécio Neves, a minoria, paciência, fique com ele. Nós vamos ficar
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com a legitimidade de uma decisão, para ver a solução do problema, e não enganar
os trabalhadores, como o PSDB vem fazendo. Era isso.

O deputado Doutor Jean Freire* - 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.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que a discussão do Projeto de Lei nº 5.497/2014,

do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento
fiscal  do Estado de Minas Gerais  e do orçamento  de investimento das empresas
controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2015,  será  reiniciada  em  virtude  da
aprovação na 14ª Reunião Ordinária, em 11/3/2015, do Requerimento Ordinário nº
652/2015, da Comissão de Fiscalização Financeira, apoiado por acordo da totalidade
dos líderes com assento nesta Casa, o qual ensejou a emissão de novo parecer da
referida comissão.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 328 a 332/2015, da Comissão
de  Segurança  Pública,  320  a  327/2015,  da  Comissão  de  Transporte,  e  333  e
337/2015,  da  Comissão  de  Educação.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do
Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de Segurança Pública (2) - aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 18/3/2015,

dos Requerimentos nºs 206, 207, 232 a 234,  237 e 240/2015, do deputado Cabo



2032
____________________________________________________________________________

Júlio,  235, 238 e 239/2015, do deputado Sargento Rodrigues, 208 a 210/2015, do
deputado Douglas Melo, e 231/2015, do deputado Thiago Cota; e aprovação, na 4ª
Reunião  Ordinária,  em  24/3/2015,  dos  Requerimentos  nºs  244,  245,  270,  296  e
298/2015, do deputado Sargento Rodrigues, 246, 263 a 269, 283 e 291 a 294/2015,
do deputado Cabo Júlio, 247/2015, da Comissão de Direitos Humanos, 252/2015, dos
deputados Douglas Melo, Anselmo José Domingos, Noraldino Júnior, Leandro Genaro
e Glaycon Franco, 262/2015, do deputado Noraldino Júnior, 271/2015, dos deputados
Douglas  Melo,  Anselmo  José  Domingos,  Emidinho  Madeira,  Noraldino  Júnior,
Leandro Genaro e Glaycon Franco, e 305/2015, do deputado Antônio Jorge;

de Saúde - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 18/3/2015, do Requerimento nº
249/2015, dos deputados Douglas Melo, Noraldino Júnior, Leandro Genaro e Glaycon
Franco; e

de  Educação  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  19/3/2015,  dos
Requerimentos  nºs  236/2015,  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  e  248/2015,  dos
deputados Douglas Melo, Noraldino Júnior, Leandro Genaro e Glaycon Franco;

e  pelas  deputadas  Arlete  Magalhães  -  informando  sua  renúncia  como membro
efetivo da Comissão Extraordinária das Mulheres;

e Geisa Teixeira - informando sua renúncia como membro suplente da Comissão
Extraordinária das Mulheres (Ciente. Publique-se.).

DECISÃO DA MESA
A Mesa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  uso  das

atribuições  que  lhe  confere  o  art.  74,  combinado  com  o  inciso  I  do  art.  79,  do
Regimento  Interno,  designa  a  deputada  Geisa  Teixeira  para  membro  efetivo  da
Comissão Extraordinária das Mulheres, na vaga da deputada Arlete Magalhães, e a
deputada Arlete Magalhães para membro suplente da referida comissão, na vaga da
deputada Geisa Teixeira.

Mesa da Assembleia, 24 de março de 2015.
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Ulysses

Gomes - Alencar da Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista.
Palavras do Presidente

A  presidência  informa  ao  Plenário  que  fez  retirar  da  pauta  desta  reunião  o
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Requerimento nº 59/2015, apreciado na extraordinária realizada hoje, pela manhã, e
as Indicações nºs 2 e 3/2015, por acordo da totalidade dos líderes.

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 742, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
763,  764,  765  e  766/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  solicitando  o
desarquivamento dos Projetos de Resolução nºs 411, 513 e 1.582/2011, dos Projetos
de  Lei  Complementar  nºs  2  e  21/2011  e  40  e  42/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.196/2012, dos Projetos de Lei Complementar nºs 48, 49, 55 e 56/2013 e 58, 61, 63,
64 e 66/2014 e dos Projetos de Lei nºs 170, 323, 325, 366, 370, 532, 591 e 930/2011,
respectivamente.

O  presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Gustavo  Valadares,
solicitando  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
Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.
Deputados...

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Só gostaria de explicar o seguinte.
Quando o medicamento é demais, não temos problema algum de fazer boas ações,
Sr. Presidente. Todas as ações que estão sendo feitas pelo governo... Mas vamos
votar amanhã a PEC nº 3. Um remédio a mais ou a menos... É isso que temos de
colocar, é isso que todo mundo quer. O Supremo vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano,
10 anos, mas a gente pode fazer agora. Cabe boa vontade do governo.

O deputado Gustavo Valadares* - Deputado Hely Tarqüínio, primeiramente quero
agradecer a V. Exa., como um bom homem público, um homem de bem, que está
cumprindo seu compromisso assumido conosco aqui. Perdemos os 15 minutos pelo
tempo redobrado do deputado Jean Freire, mas V. Exa. disse que me concederia
esses 15 minutos pelo art. 70. Quero lhe agradecer por isso e deixar claro que V. Exa.
cumpriu sua palavra. São inúmeros as parlamentares e os parlamentares prontos a
fazer  aparte  a  este  meu  pronunciamento  de  15  minutos.  Como terei,  após  esse
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tempo, mais 20 minutos para discorrer a respeito do orçamento, vou conceder aparte
a todos os companheiros, mas deixo claro, de antemão, que a grande maioria que
está agora neste Plenário é favorável a vocês e à aprovação da PEC nº 3.

Estivemos, há cerca de dez dias, na primeira reunião da comissão especial para dar
o parecer sobre a PEC nº 3 e, infelizmente, por nós, da oposição, sermos minoria
nessa  comissão,  foram  eleitos  presidente  e  vice  ligados  ao  governo,  e  eles  não
querem a aprovação nem a tramitação da PEC nº 3.

Vou conceder aparte aos demais deputados do bloco de oposição para que possam
utilizar  desses  15  minutos,  e  vou  utilizar  dos  meus  20  minutos  no  momento  da
discussão do projeto de lei orçamentária.

Deputada  Ione,  apesar  de  V.  Exa.  ser  mulher,  concederei  aparte  ao  deputado
Sargento Rodrigues, que está ali  na tribuna, há muito tempo, com cara de bravo.
Depois do deputado Sargento Rodrigues, concederei aparte a V. Exa.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Agradeço  ao  ilustre  deputado
Gustavo Valadares. Pediria novamente muita atenção aos nossos educadores que
estão  nas  galerias  para  que,  mais  uma  vez,  compreendam  o  processo  de
embromação, especialmente por parte do PT. Infelizmente, o PT é que tem feito a
grande  oposição  à  PEC  nº3,  e  o  deputado  Rogério  Correia  é  o  presidente  da
comissão especial que vai dar parecer, mas é bom que vocês ouçam primeiro para
que compreendam.

Apesar  de o deputado Rogério Correia dizer  que a PEC é enganação -  e aqui
novamente volta a atacar o senador Aécio Neves -, não é assim que entendemos.
Infelizmente, o parecer sobre a questão da Lei Complementar nº 100, tratada no STF,
foi dado pelo advogado do PT no Supremo, ministro Dias Toffoli. Foi ele quem deu o
parecer contrário. Agora querem esconder que o ministro Dias Tofolli era advogado do
PT, mas não tem jeito. Isso é fato. O que mais me entristece é que alguns deputados
do PT não olham para a origem do partido. A vida inteira a bandeira deles - pelo
menos é o que se propagava - foi  defender trabalhadores; ou será que os 60 mil
designados da educação não são trabalhadores? Estão insistindo que a PEC nº 3 é
inconstitucional. Aqui não tem deputado que é ministro do STF, não tem deputado que
vai dar parecer de PEC antes de ela ser votada. Não é o deputado que vai julgar se a
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PEC nº 3 é constitucional ou não. Não é aqui que isso vai acontecer. Aqui podemos
votar  e  amparar,  mas não  da forma como foi  colocada na  emenda do  deputado
Rogério  Correia,  na  reforma  administrativa.  Ali  houve  um  engodo.  Se  o  PT  quer
verdadeiramente  defender  os  trabalhadores,  defender  10,  15,  20  e  25  anos  de
trabalho prestado, isso é muito simples, é só pedir ao deputado Rogério Correia que
chame  a  comissão  especial  para  dar  parecer  favorável.  Hoje  é  ele  quem  está
travando  nossa pauta  para  votar  a  PEC nº  3.  Muito obrigado,  deputado  Gustavo
Valadares.

A deputada Ione Pinheiro (em aparte)* - Boa tarde, presidente; boa tarde, deputado
Gustavo Valadares; boa tarde, servidores da Lei nº 100.

Que  Deus  os  abençoe.  Esta  Casa  é  de  vocês.  Parabéns  pela  organização.
Parabéns  por  estarem  aqui  lutando  por  seus  direitos.  Não  desistam,  senão  eles
passarão por cima de vocês como se fossem tratores. Lutem por seus direitos. Se a
PEC  nº  3  é  uma  enganação,  por  que  não  a  colocam  em  votação?  Somos  77
deputados, 77 empregados do povo. Por que não usam essa chance de votarmos
com  dignidade?  O  Estado  usou  vocês  quando  precisou.  Vocês  perderam,  vocês
prestaram. Agora, isso é um absurdo. Não deixaremos o Estado virar as costas para
vocês.

Precisamos da participação de todos. Estejam juntos nesta Casa, porque é isso que
faz  a  diferença  aqui.  Contamos  com  vocês.  Saibam  que  aqui  vocês  têm
companheiros que estarão juntos até o fim. Vamos juntos pela votação da PEC nº 3.
Já, PEC nº 3! Muito obrigada, deputado Gustavo, que Deus o abençoe.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço à deputada Ione .
O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Neste momento quero cumprimentar as

pessoas  que  aqui  estão,  que  vieram  de  todas  as  partes  de  Minas  Gerais.  Esta
reunião está sendo transmitida ao vivo para todo o Estado. Certamente milhares de
servidores  da  educação,  seus  familiares  e  amigos  estão  de  olho  no  Parlamento.
Gostaria de repetir a pergunta da deputada Ione: qual é o medo de votar a PEC nº 3?
Por que não votá-la?

Já  estão  antevendo  um  resultado  que  está  lá  na  frente.  Sou  médico.  Se  um
paciente me disser que está com dor de barriga, posso responder que não o operarei,



2036
____________________________________________________________________________

porque ele  morrerá? É isso  o que estão  fazendo com vocês.  Não querem dar  a
oportunidade de votação da PEC nº 3. Os tempos são outros. Não há nenhuma lei
que sobressaia contra os direitos humanos.

Ontem, em Bocaiuva, mais de 200 professores estavam na Câmara de Vereadores.
Vi a sua aflição. Algumas pessoas tinham mais de 25 anos de trabalho, não tinham a
quem recorrer.  Elas diziam: “Se a Assembleia não nos acudir,  entregarei a minha
vida, praticamente”. Não podemos trazer decepção. Manifesto meu total e irrestrito
apoio  à  PEC nº  3,  que irá a  votação,  se  Deus  quiser,  custe o que custar.  Muito
obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao deputado Carlos Pimenta.
O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  o

deputado  Gustavo  Corrêa,  presidente  da  Comissão  Especial  da  PEC  nº  3,  está
travando o andamento da matéria. Ao mesmo tempo em que ele não a deixa andar,
examinamos a proposta de orçamento do governo Pimentel. O Fernando do PT diz o
seguinte:  “A proposta  original  de  2014,  do  governo  Alberto  Pinto  Coelho,  para  a
educação,  era  no  valor  de  R$7.103.000.000,00.  A  proposta  do  PT  é  de
R$6.684.000.000,00”.  Vale dizer  que cortaram R$418.000.000,00 do orçamento da
educação. Então, o Rogério segura a PEC nº 3, porque sabe que o governo Pimentel
não  continuará  com o  pessoal  que deseja  a  aprovação da proposta.  Quando  os
deputados do PT dizem que a matéria é inconstitucional, estão bancando ministros do
STF. Basta citar o petista ministro Dias Toffoli, que foi advogado do José Dirceu, que
foi advogado-geral dos governos Lula e Dilma.

Deputado Gustavo Valadares, não é preciso que o deputado Rogério Correia, que é
radicalmente contra o PSDB e particularmente contra o senador Aécio Neves, fique
contra a PEC nº 3 somente porque a Lei nº 100 veio no governo Aécio Neves. Isso
não se justifica. Precisamos dar andamento à PEC nº 3, aprová-la e esperar para ver
se alguém vai levantar sua inconstitucionalidade.

Vejam,  deputados  Gustavo  Valadares  e  Arlen  Santiago,  que  a  Lei  nº  100  é
semelhante a outras, em todos os outros estados brasileiros. Todos os professores e
as  professoras  presentes  aqui  sabem  que  todos  os  outros  estados  brasileiros
adotaram lei semelhante, e ninguém levantou sua inconstitucionalidade. Nos outros
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estados a lei está vigorando. Aqui, deputado Duarte Bechir, algum partido sugeriu que
se levantasse sua inconstitucionalidade, porque o governo era de Aécio Neves. Mas
quem foi prejudicado? Vocês foram prejudicados. Tentaram acertar Aécio Neves, mas
acertaram em vocês. O problema é esse. Por isso, estamos aqui para sustentar, para
aprovar a PEC nº 3. Aqui não é fórum bastante. O Plenário da Assembleia, deputado
Dilzon Melo, não é fórum bastante para dizer se uma lei é inconstitucional ou não. O
fórum  bastante  é  o  Supremo  Tribunal  Federal.  Temos  de  ser  sensíveis  aos
serventuários  da  educação -  professores  e demais  serventuários  -,  que ajudaram
Minas Gerais a se classificar em 1º lugar no ensino fundamental  básico em nível
nacional e em 2º lugar no segundo grau. Devemos isso a Aécio Neves, a Anastasia,
mas sobretudo a vocês, da área do ensino. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Eu estava domingo na bela cidade de

Buritis quando fui procurado por mais de 200 alunos, que fizeram uma tentativa de
dois anos de para melhorar o ensino médio. Eles estavam no Reinventando. Esses
alunos estavam se sentindo traídos porque isso acabou, mas não falam o que têm de
fazer.  Se  projeto  de  intervenção  pedagógica  não  for  bom,  o  que  será?  O
Reinventando? O que vai ser bom?

A maldade maior é que eles não pensam na vida das pessoas. Há pessoas que não
têm  mais  como arrumar  outro  emprego,  como se  sustentar.  São  vidas,  vidas  de
famílias. São quase cem mil famílias, deputado Gustavo. Temos convicção e certeza
de que o movimento precisa crescer. O movimento precisa crescer cada vez mais. É
Facebook, é  e-mail,  é ver quem vai votar a favor da PEC nº 3 ou quem vai votar
contra.

Outro dia vi no Facebook uma carta linda, maravilhosa e amorosa de uma deputada
para  os  atingidos  pela  Lei  nº  100.  Daí  falei:  “Pessoal,  perguntem  se  ela  votará
favoravelmente à PEC nº 3.” Daí acabou a carta de amor, não havia mais a carta de
amor. Temos de ver como vai ser, como essa PEC será votada. Temos de trabalhar
isso aí. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* - Presidente, já vou terminar. Primeiramente, quero
agradecer a presença de vocês. É importante esse tipo de mobilização, pois só assim
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vamos conseguir convencer, na marra, os deputados do PT a colocar em votação a
PEC.

Quero mostrar a vocês que foi protocolado na comissão especial, que trata da PEC
nº 3 e tem como presidente o deputado Rogério Correia e como vice a deputada
Marília Campos, um requerimento dos deputados João Leite, Duarte Bechir e deste
deputado, pedindo que seja marcada audiência pública, amanhã ou semana que vem
ou  outro  dia,  para  esclarecermos  e  debatermos  às  claras  os  pontos  positivos  e
negativos sobre a PEC nº 3.

Está protocolado esse pedido de audiência pública. Se não quiserem colocar em
votação a PEC já com parecer na  próxima reunião,  que chamem essa audiência
pública para debatermos os pontos positivos e negativos e para que as senhoras e os
senhores tenham ciência dos que estão ao lado de vocês e dos que fazem na internet
um discurso demagogo de apoio, mas aqui dentro não movem um dedo sequer para
colocar a PEC em tramitação. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Fase

O presidente (deputado Lafayette de Andrada) - 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.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Gustavo Valadares

terá um prazo, mas queria saudar as guerreiras e os guerreiros de Minas Gerais. A
presença de vocês na Assembleia Legislativa é uma alegria para nós.  Todos são
muito  bem-vindos  à  Assembleia  Legislativa.  Queremos  registrar  aqui  o  nosso
agradecimento a todos vocês por anos de trabalho na educação, nas salas de aula,
nas  cantinas,  nas  secretarias  das  escolas.  Nós,  que  apoiamos  a  PEC nº  3,  que
devolve a justiça a vocês, estamos aqui. O deputado Gustavo Valadares deverá falar
mais, mas quero solicitar a vocês o apoio para votarmos a PEC nº 3. Não é possível
que um deputado chegue aqui e diga: a PEC nº 3 é inconstitucional. Ele é ministro do
STF para falar? Têm de colocar na pauta a PEC nº 3. Não está designado relator
ainda, então é pressão de vocês. Faltam poucos dias para o PT matar vocês, mas, se
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acontecer, será a maior crueldade da história da política brasileira. Vocês deram a
saúde para o Estado e estão sendo tratados dessa maneira. Não aceitamos. Sei que
alguns não conseguem nem falar de tanto dar aula, mas estão sendo tratados dessa
maneira. Quero, Sr. Presidente, também, com muito prazer, pedir que os alunos do
Ballet Jovem Palácio das Artes cheguem até aqui. Deixem que eles cheguem até a
porta. Eles estão nos visitando, deputado Hely Tarqüínio, presidente, os bailarinos do
Ballet Jovem Palácio das Artes, que o Fernando mãos de tesoura resolveu cortar.
Não existe mais o Ballet Jovem no Palácio das Artes, porque o PT cortou. Estão aí
eles,  que  estão  perdendo  suas  bolsas  agora.  Eles  vieram  visitar  a  Assembleia
Legislativa, estão fazendo como vocês. Estão querendo tirar vocês e já tiraram o balé
jovem.  Mas  eles  estão  resistindo.  Resistam  e  cobrem  a  PEC  nº  3  na  pauta  do
Plenário da Assembleia. Ela tem o parecer da comissão especial, que não se reúne
porque o deputado Rogério Correia, presidente, é dono de tudo. Ela não pode se
reunir. Ele dá parecer de inconstitucionalidade, dá parecer de tudo. Não aceitamos
isso.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Prosseguimento da discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nº 5.496/2014, do governador do Estado, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício  2015.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
projeto  com  as  Emendas  nºs  32  e  33,  apresentadas  por  parlamentares;  com  as
Emendas nºs 36 a 38, 40, 42 a 45, 47 a 54, 56 a 58 e 61 a 82, apresentadas pela
Comissão de Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39,
41, 46, 55, 59 e 60 e com as Emendas nºs 84 a 144, que apresenta; e pela rejeição
das Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar,
e  as  Emendas  nºs  39,  41,  46,  55,  59  e  60,  apresentadas  pela  Comissão  de
Participação  Popular,  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  das  respectivas
subemendas. A Emenda nº 1 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 52; a
Emenda nº 2 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26
fica prejudicada pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60. As Emendas
nºs  27 a 30  foram retiradas pelo autor.  Continua em discussão o projeto.  Com a
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palavra, para discutir, o deputado Gustavo Valadares, que ainda dispõe de 18 minutos
e 56 segundos.

O deputado Gustavo Valadares*  -  Muito  obrigado,  presidente.  Estou  de  volta  à
tribuna para continuar  discutindo o projeto de lei  do orçamento.  Vou conceder-lhe
aparte, depois retomarei minha fala. Com a palavra o deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo (em aparte) - Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares.
Deixo meu abraço fraterno às professoras que aqui estão.

Estou  atento  ao  pronunciamento  de  vários  deputados.  De  certa  forma,  fico
indignado porque foram muito usadas as palavras “demagogia” e “hipocrisia”. Temos
de repensar essa prática que tem sido frequente na Assembleia. Realmente, temos
de sair do discurso para a prática. Vimos deputados que antes tinham compromisso
com a educação e agora não têm mais. Uns falam que têm um baita compromisso
com a educação,  outros  vêm aqui  representá-la.  Gostaria  de dar  a  vocês alguns
conselhos, porque muitos são novatos: mostrem isso na prática, porque compromisso
com  a  educação  é  votar  com  os  professores  e  não  com  o  governador.  Isso  é
compromisso com a educação.

Há deputados aqui que dizem: “Esperamos sete anos pelo julgamento da primeira
PEC  pelo  Supremo”.  Há  outros  que,  em  30  minutos,  já  fazem  o  julgamento
antecipado e a consideram inconstitucional. Por que não aprovarmos a PEC nº 3 e
ficarmos aguardando o Supremo, com a sua indecência de sempre, já que eles são
representantes de partidos? Ele poderá demorar sete anos para o novo julgamento.
Não podemos ficar empurrando com a barriga até dezembro deste ano, iludindo os
professores.  Dezembro já  está  aí.  Quando chegar  dezembro,  será  aquela  novela
novamente, vão dizer que a eleição não acabou. Vêm aqui com demagogia dizer que
o piso salarial dos professores, ao longo de três anos, será colocado a efeito. Sabe
por que dizem isso? Porque, ao longo de três anos, estaremos às portas da nova
eleição para governo, e nova mentira virá, nova conversa fiada virá, dirão que os
professores terão sua salvaguarda.

Queremos fazer uma reflexão. Deputados sérios, que estão nesta Casa há muito
tempo, e novatos, que tenham uma formação acadêmica muito boa, não têm o direito
de vir com demagogia fazer ousada hipocrisia. Hipocrisia é, nesses três meses de
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governo, mudar radicalmente a posição. Antes o governo defendia, agora é contra.
Isso é hipocrisia.  Vamos lutar,  porque nós, embora sejamos a minoria,  se Deus

quiser, vamos mostrar a ferro e fogo que os professores têm razão e têm o nosso
apoio.

O deputado Gustavo Valadares* - Muito bem, deputado Dilzon Melo. Agora, pediria
às professoras dois minutos de atenção para o tamanho da incoerência - mais uma -
desse  governo  do  Fernando  da  Dilma.  Aqui  hoje  deram  um  novo  nome  ao
governador. Nós o estávamos chamando de Fernando do PT; depois Fernando da
Dilma;  agora  completaram:  Fernando  do  PT  e  da  Dilma.  Esse  é  o  nome  do
governador. A partir de hoje, quando as senhoras e os senhores voltarem às suas
casas e cidades, passem a chamá-lo por esse nome, ele tem orgulho disso, de ter
sido ministro. Escondeu isso durante a campanha, mas foi ministro da Dilma durante
quatro anos, então é o Fernando da Dilma e do PT.

Vejam a que ponto chega a incoerência desse novo governo. Não quiseram votar o
orçamento  no  ano  passado  porque  disseram  que  as  receitas  estavam
superestimadas  e  as  despesas  subestimadas.  Ou  seja,  tínhamos  colocado  uma
receita muito maior do que teríamos, e uma despesa muito menor. Quiseram dizer
com isso que o Estado estava em uma situação deplorável em termos de economia e
orçamento, que não havia como fazer nada. É isso o que eles têm dito aos quatro
cantos, o governador Fernando da Dilma e do PT e os seus secretários. Em especial,
o seu porta-voz, Helvécio Magalhães, secretário de Planejamento. Esse, por onde
passa, fala que pegamos uma herança maldita, um estado quebrado, que não há
dinheiro para nada.

Além  de serem  contra  vocês  nessa  situação,  de  estarem  trabalhando  contra  a
aprovação da PEC nº 3, o que fizeram? Quando a senhora, professora, vive uma
situação  de  aperto,  corta  despesas,  diminui  a  despesa,  aperta  o  cinto,  correto?
Sabem o que o governo atual  fez? Criou mais  4 secretarias  e 10 subsecretarias,
inúmeras superintendências, inúmeros cargos de gerência e assessoria. Vejam a que
ponto chega a incoerência desse governo: dizem que estão apertados, que não têm
dinheiro para nada, que pegaram uma herança maldita. Mas, em vez de ajustarem os
cintos e gastarem menos, como cada um de vocês faz dentro de casa, trocando a
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carne pelo frango, ficando sem comer porque está apertado, não, passam a comprar
caviar. Querem gastar mais do que têm. Esse é o governo do PT que está à frente do
nosso estado.  Mais  do que isso,  Sras.  Professores e Srs.  Professores, estão tão
apertados que o governador resolveu se dar um presente de três meses de governo.
Ele está ganhando um presente com menos de 100 dias de governo, e nenhum de
nós tem condições de ter  o presente que ele está se dando: está comprando um
helicóptero novo, para ser usado por ele e pelo seu gabinete. Se está tão apertado,
minha gente, se não tem condições de fazer os investimentos prometidos durante a
campanha, propagados pelos deputados do PT enquanto foram oposição ao longo
dos últimos 12 anos, era hora de comprar helicóptero?

Sr. Governador, dê um exemplo a todos os mineiros: faça no nosso estado, faça no
nosso governo aquilo que o senhor deveria estar fazendo na sua casa, aquilo que
cada um de nós faz quando estamos apertados. Ao invés de gastar demais, gastar de
menos.  Ao  invés  de  prestigiar  e  privilegiar  a  sua  companheirada  e  priorizar  seu
helicóptero  novo,  que  prestigie  e  privilegie  os  professores  que  aqui  estão  e  a
população de Minas Gerais. Esse é o meu recado a V. Exa., acabe com esse seu
discurso incoerente, ou assuma de uma vez por todas que o Estado que encontrou foi
um  estado  superavitário,  que  tem  dinheiro  para  investimento,  para  compra  de
helicóptero,  para  fazer  as  gracinhas  com  seus  companheiros  criando  mais  4
secretarias e 10 subsecretarias, ou assuma de público isso, ou corte na raiz, acabe
com esses cargos comissionados.

Senhoras  e  as  senhores,  o  que  mais  me  deixa  abismado  é  em  relação  aos
subsecretários.  Vejam  que  não  estou  falando  dos  secretários:  criaram  4  novas
secretarias e, abaixo delas, 10 subsecretarias. Pois bem, os novos subsecretários
vão ganhar um salário maior que o do governador do Estado. Esse é o PT. Esse é o
governador Fernando da Dilma, Fernando do PT.

Você  é  de  onde,  companheiro?  De  Alvarenga.  Está  aqui  um  companheiro  de
Alvarenga, revoltado. Peço que prestem atenção, porque vou fazer uma homenagem
ao colega de Alvarenga, que está aqui.

Ontem, na  audiência pública  que fizemos com os secretários  de Fazenda e de
Planejamento, deputado Dilzon Melo, fiz a eles apenas cinco perguntas. Não vou falar
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sobre as cinco para não tomar o tempo dos senhores, mas uma delas foi a seguinte:
os senhores secretários cumprirão - ou cumprirá o seu governo - o compromisso com
os servidores da educação de pagar, conforme defenderam ao longo de anos nesta
Casa - e vocês, melhor do que todos nós, são testemunhas disso -, o piso nacional
sem contabilizar os benefícios adquiridos ao longo da carreira? Foi essa a pergunta
que fiz. Sabem qual foi a resposta? “Olha, o nosso compromisso é para um governo
de quatro anos, mas já estamos dando agora um presente aos servidores.” Sabem
qual é o presente? O presente é a quantia de R$40,00 a cada três meses. É esse o
presente. Isso não dá para pagar o aumento de energia determinado pelo governo do
PT, que, ao final deste mês, já vai chegar a quase 50%, isso neste ano. Esse é o
governo que teremos pela frente nos próximos quatro anos.

Esse é o governo. Esse é o senhor governador, que diz que não tem dinheiro para
investir em educação, em saúde, em segurança. O jornal O Tempo de hoje, deputado
Antônio Jorge, abordou a questão do investimento em segurança pública. O deputado
Sargento  Rodrigues,  com  certeza,  vai  tratar  desse  assunto  na  Comissão  de
Segurança Pública, que ele preside. Ora, o orçamento para a segurança neste ano,
por  eles  reestimado,  não traz  novidades  ou  incremento  em  investimentos  para  a
segurança pública  no  que diz  respeito  à segurança  do  cidadão,  para  melhorar  o
aparato policial, a estrutura e o contingente de policiais civis e militares. Para isso ele
não tem dinheiro. Mas, para aumentar o número de cargos, tem. Não estou falando
de cargos baixos não, mas de cargos de recrutamento amplo, com salários maiores
que o do governador.

Como estou com a garganta seca, morrendo de sede, deputado Durval Ângelo, vou
conceder aparte ao deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen  Santiago (em aparte)*  -  O  deputado Gustavo Valadares,  que
estudou  bastante  o  orçamento,  poderia  nos  explicar  uma  coisa.  Estamos  vendo
diminuir os recursos da educação em R$400.000.000,00, como disse aqui o deputado
Bonifácio Mourão, ao mesmo tempo em que a inflação está explodindo. Para a luz
elétrica, agora em tarja vermelha, paga-se mais 83%. Então queria que o deputado
explicasse uma coisa para mim e para os nossos amigos que lutam pela PEC nº 3, e
que  vamos  defender  aqui  com unhas  e dentes.  Sempre  se disse  que,  quando o
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governo estadual fosse alinhado com o federal, a Dilma e o PT iam encher Minas
Gerais de dinheiro. Eles colocaram isso no orçamento? Esse dinheiro virá neste ano
para melhorarmos as condições da educação ou para fazermos ao menos uma das
seis estradas de que precisamos?

O  Doutor  Jean  mesmo  está  se  queixando  da  BR-367.  Nesta  BR-367,  Carlos
Pimenta, nem o projeto fica pronto. Em São João das Missões não há asfalto, assim
como em Montalvânia e outras seis cidades. O dinheiro que o governo federal ficou
de mandar para Minas Gerais quando o povo aqui votasse no PT vai ficar... já está
consignado no orçamento quantos bilhões o PT da Dilma vai mandar para o PT de
Minas Gerais.

O deputado Gustavo Valadares* - Deputado Arlen Santiago, V. Exa. foi brilhante no
seu aparte.  Lembrei-me aqui  de algo e  farei  uma confidência  às senhoras  e  aos
senhores. Passado o pleito, procurei um deputado do partido que havia vencido as
eleições, do PT, e lhe perguntei: e agora, como vocês vão fazer para pagar o salário
dos  professores  da  maneira  como sempre  disseram que pagariam? Ele  falou:  “É
muito simples. Com o dinheiro dos royalties do pré-sal, que vai chegar aos estados e
tem de ser utilizado na educação, vamos resolver esse problema e outros problemas
mais da educação. Esqueça isso. Isso não será para nós um problema”.

Só que não tinha a ideia de que o governo federal fosse, com tão pouco tempo,
acabar  com  qualquer  esperança  de  pré-sal,  de  Petrobras.  A Petrobras  está  se
segurando por um fio. A Petrobras é uma empresa que está quase, quase insolvente.
Por essa razão, senhoras e senhores, quero aqui dar uma péssima notícia. Se vocês
não se mobilizarem, se o sindicato dos trabalhadores, da área da educação - que não
tem ligação com vocês, mas muito mais ligação com o PT do que com as senhoras e
os senhores, o que é errado - se o sindicato não acordar, não abrir os olhos, nem os
R$40,00 por trimestre as senhoras e os senhores terão. Sabem por quê? Porque
dinheiro  do  pré-sal  não  vai  chegar  nenhum.  O governo  federal  está  quebrado.  A
Petrobras está quebrada. A Dilma não tem companheiro, não tem com quem mais
falar. Ela não pode mais sair de casa. Nem assistir à televisão é capaz de ela poder,
porque, se ela assistir, é capaz de o artista da novela, do outro lado, vaiá-la de lá para
cá. Ela não tem clima nem para ligar uma televisão. Então, essa é a nossa realidade.
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Tenham  as  senhoras  e  os  senhores  consciência  de  que  viveremos  quatro  anos
tenebrosos.

Ainda conto com 2min50s e, antes de terminar,  quero dizer o seguinte: nós,  do
bloco de oposição, votaremos favoráveis ao orçamento. Vamos fazer destaque para
serem  votados  por  nós,  para  encaminharmos  a  votação  contrária,  mas  no  geral
votaremos  pela  aprovação.  E  isso  por  uma  razão  muito  simples.  Não  queremos
amanhã ser tachados ou responsabilizados pelo não cumprimento das promessas
irresponsáveis  que  foram  feitas  e  propagadas  aos  quatro  cantos  de  Minas  pelo
senhor governador enquanto era candidato. Não contarão com voto contrário nosso.
Sabem  por  quê?  Porque  a  nossa oposição  não  é  a  do  quanto  pior  melhor.  Nós
queremos que este  estado continue evoluindo como vem evoluindo ao longo dos
últimos 12 anos.

Existem  problemas?  Diversos.  Ficaram  problemas  para  serem  resolvidos?
Inúmeros,  centenas,  dezenas,  milhares.  Agora,  a  vida  é  assim:  vence-se  um
obstáculo  e  aparece  outro.  Se  se  colocou  como  candidato  a  governador,  com
dificuldade ou sem dificuldade, deveria ter consciência de que enfrentaria problemas
e que deveria enfrentá-los pronto para resolvê-los. Não é o que está fazendo. Não
deu,  até  hoje,  nenhuma palavra  que  fosse  em  solidariedade  às  senhoras  e  aos
senhores. Temos cobrado. No dia 10 de abril atingiremos 100 dias de governo e não
deu o senhor governador Fernando da Dilma e do PT uma palavra em solidariedade
às  senhoras  e  aos  senhores.  A emenda  na  reforma administrativa  que  tratou  da
questão das senhoras e dos senhores, para prorrogar o prazo de designação até
dezembro, não foi para beneficiá-los.

Sabem por que ela foi feita? Porque, se no dia 1º de abril todos vocês tiverem de ir
embora, a educação parará. A emenda foi feita não para prestigiá-los ou ser solidária
a  vocês.  No entanto,  há uma minoria  que hoje  apoia  esse governo e  ainda não
enxergou que esse governo não fará o que se comprometeu a fazer, e o que tivemos
foi um estelionato eleitoral. Portanto, não caiam na conversa de que essa emenda,
que foi feita na reforma administrativa, aprovada com o voto contrário nosso, viria
para ajudá-los. Ela não veio para ajudá-los, mas sim um governo que não saberá o
que fazer se no dia 1º de abril tiver de demitir 70 mil funcionários que dedicaram a
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sua vida à educação do nosso estado. Terminei,  presidente. Para mim, está bom.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval  Ângelo*  -  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  Sr.  Presidente,

professores e professoras presentes, começo, em homenagem ao presidente Hely
Tarqüínio,  fazendo a citação de uma frase atribuída a Aristóteles,  mas,  que,  num
sentido semelhante, aparece num texto do filósofo Platão. Assim expressa a frase:
“Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade”. Então, penso que o que
temos de ter claro é que o nosso compromisso maior tem de ser com a verdade.
Aquela  mesma  verdade  proclamada  no  Evangelho,  em  João  8:32,  que  diz:
“Conhecereis  a  verdade,  e  a  verdade  vos  libertará”.  A verdade  não  precisa  ser
imposta por gritos nem por vaias. A verdade é uma realidade que se impõe soberana
e  tranquila  porque,  antes  de  tudo,  ela  é  a  adequação,  como  se  diz  na  velha
escolástica, da mente, do pensamento com a realidade.

É  com  esse  intuito  que  quero  discorrer  sobre  a  proposta  de  orçamento
encaminhada pelo governo do Estado. Uma proposta realista e de pé no chão. Uma
proposta que tratou a educação com o maior orçamento que já teve, nos últimos 12
anos,  em Minas Gerais.  No entanto, eu estaria faltando com a verdade se, antes
disso,  não falasse sobre a Lei  nº  100.  Deixando bem claro,  a Lei  nº  100 que foi
encaminhada  pelo  governo  Aécio  Neves  não  foi  feita  para  resolver  problema de
servidores públicos. Para tomar empréstimos no exterior, o governo precisava de uma
certidão, uma CND do INSS. Como estava inadimplente com a Previdência, com 98
mil servidores, mandou uma lei para cá, a fim de enganar servidores públicos e gerar
o problema atual.

Se tem alguém que é o autor da agonia, do sofrimento e da dor de milhares de
servidores públicos do Estado, esse tem nome e sobrenome, chama-se: o demagogo
senador  Aécio Neves,  que foi  derrotado em Minas Gerais,  recebendo do voto do
povo, deputados, a desaprovação em dois momentos: no 1º e no 2º turnos. Isso foi a
sabedoria popular no Estado onde ele nasceu, que aliás não é o Estado onde mora,
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porque ele mora no Rio de Janeiro.  Então,  derrotando-o duas vezes.  Se fosse o
contrário, ele teria aqui vencido as eleições.

Se fosse o contrário, o seu candidato a governador Turista da Veiga teria ganhado
as eleições. Perdeu porque demagogias como essa, mentiras como foi a Lei nº 100,
tivemos inúmeras.

Compreendo a dor e o sofrimento de muitas famílias que dependiam, e dependem,
da Lei nº 100 e acreditaram nessas propostas. A verdade tem de ser dita, porque
todos os servidores que estão aqui,  há cinco anos, receberam em seu nome nas
escolas que trabalhavam uma carta assinada pela secretária Renata Vilhena, onde
também havia o nome da secretária de educação Maria Lúcia Gazzola. Essa carta
dizia  o  seguinte:  “Servidores  e  servidoras  da  Lei  nº  100,  o  cargo  de  vocês  está
garantido no Estado. Vocês não perderam seus cargos. Vocês não precisam fazer
concurso público porque o governador Aécio Neves resolveu o problema de vocês”.
Muita gente acreditou nisso.  Muita gente acreditou nessa carta recebida em suas
escolas. E, quando se diz sobre a decisão do Supremo, no Estado Democrático de
Direito, os Poderes se controlam - em O Espírito das Leis, é assim que Montesquieu
se expressa: “Os Poderes têm de ser controlados” -, uma decisão tomada por 11 a 0
no Supremo é o sinal da demagogia, da mentira que a Lei nº 100 trouxe em Minas
Gerais. E alguém ainda vem dizer que pode aprovar a PEC nº 3 porque em estado
algum ainda não houve julgamento.

Volto  ao  pensamento  original.  Sou  amigo  de  Platão,  mas  sou  mais  amigo  da
verdade. Dois estados do Brasil, Acre e Bahia, já tomaram decisões, e os servidores,
por  proposta de lei  demagógica como a Lei  nº  100,  como a  PEC nº  3,  já  foram
demitidos. Então dizer que isso não aconteceu em lugar algum do Brasil é mentira.
Quando  a  Lei  nº  100  foi  aprovada,  já  tínhamos  essas  duas  decisões,  e  nesses
estados também houve proposta de emenda à Constituição. Agora, se alguém acha
que o melhor é mentir, que o melhor é chegar aqui e falar uma inverdade, isso é muito
fácil. Mas venham aqui e digam a verdade, digam se no Acre e na Bahia há algum
servidor que não fez concurso.

A Constituição  de  5/10/1988  estabeleceu  que  o  único  critério  para  entrada  no
serviço  público  é  o  concurso  público.  O  art.  19,  das  Disposições  Constitucionais
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Transitórias, estabeleceu que, até aquela data, só havia exceção a quem tinha cinco
anos de cargo. Naquele momento, Sr. Presidente, tínhamos prejudicado, pela Lei nº
100 do senador carioca Aécio Neves, 98 mil servidores. Lá, na decisão do Supremo,
ficou estabelecido que quem completasse o tempo de aposentadoria até a publicação
do acórdão da Lei nº 100 estaria aposentado no Estado. Naquele momento, 17 mil
servidores se beneficiaram. Sendo assim, caiu o número para 81 mil. Daquela data
da decisão de 11 a 0 no Supremo até hoje, 7.122 servidores também atingiram o
tempo da aposentadoria, mas sem saber se hoje vão se aposentar pelo INSS ou pelo
Ipsemg, e o número cai para 74 mil.

Desses 74 mil,  15 a 16 mil  são servidores e zeladores de escola. E o governo
anterior, em dezembro, no apagar das luzes, mandou para esta Casa um projeto de
terceirização dessas atividades. O governador Fernando Pimentel recolheu o projeto
em 6 de janeiro, para que não houvesse prejuízo dos servidores. Então há aí 58 mil
servidores, que hoje são objeto da Lei nº 100. Desses 58 mil, 50 mil têm outro tipo de
vínculo com o Estado. Seja vínculo de algum contrato de temporário, seja vínculo de
concursado, o que reduz o número para 10 mil servidores, o que já seria algo grave.

A decisão teria que prevalecer a partir do dia 31 de março deste ano, quando esses
10 mil servidores seriam demitidos, se fosse seguida à risca a decisão do Supremo.
O que fez, há três semanas, o governador Fernando Pimentel? Ele foi ao ministro do
Supremo, ao presidente do Supremo, e pediu que essa decisão fosse prorrogada até
dezembro. Amanhã, às 14 horas, com transmissão direta pela TV, esse pedido do
governador estará sendo julgado. Fora isso, é demagogia. Fora isso, apresentar a
PEC nº 3, com decisões semelhantes na Bahia e no Acre, é continuar prolongando o
sofrimento e a agonia, e continuar na mentira. Não podemos permitir isso.

Faço um  apelo  à  presidência.  Não sei  como o  deputado João Leite  conseguiu
adentrar aqui com alunos do balé do Palácio das Artes. A verdade é que esses alunos
fazem balé no Palácio das Artes com captação de recursos pela lei de cultura, e o
governo anterior não aprovou nenhum projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Então esses  alunos  que o  deputado João Leite  colocou aqui,  com todo  respeito,
consideração  e  amizade,  que  sabem  que  é  sincera,  deveriam  ir  atrás  do  ex-
governador  Alberto  Pinto Coelho,  perguntar-lhe por  que esses projetos  não foram
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aprovados  no  ano  passado.  Todo  mundo  conhece  a  dinâmica  da  lei  de  cultura
estadual e da Lei Rouanet, que é a lei federal de cultura.

Então acho que é bom deixar bem claro: somos contra a PEC nº 3, porque ela é
uma nova mentira.  Este  governo não quer  choque de gestão,  este  governo quer
choque de verdade. É essa a questão.

Digo isso como alguém que aos 16 anos entrou numa sala de aula como professor;
que há 34 anos é professor no Estado; que durante 10 anos foi professor designado.
Não troco o meu tempo de sala de aula por mentira alguma, por demagogia alguma.
Se vocês quisessem ouvir  demagogia, eu diria:  “Sim, vocês poderão continuar no
Estado mesmo sem fazer concurso público”. Eu diria: “Sim, Minas Gerais é terra do
imperador Aécio, aqui não vale decisão do Supremo, o imperador Aécio disse que
decisão do Supremo não vale aqui”. Mas, por respeito a vocês e pelos meus 38 anos
de educação, não falarei mentira ou farei demagogia. Quero deixar bem claro que
não há outra forma. Decisão da Justiça transitada em julgado não se discute, cumpre-
se.

Fora isso, é a barbárie. Fora da lei, é a demagogia. Não vou embora porque, como
Fernando Pimentel e Dilma, tenho mais quatro anos de mandato. Ficarei aqui mais
quatro anos, como a Dilma, que vai ficar quatro anos, como o Pimentel, que vai ficar
quatro anos. Mais quatro anos sem fazer demagogia.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, deputado Durval Ângelo. Vou
tentar dialogar com V. Exa. e também com os que vieram aqui, hoje; com certeza,
grande parte veio para nos escutar. Os que não querem escutar são os que estão
aplaudindo Aécio Neves. Pergunto: será que professor aplaude Aécio Neves? Duvido.
Não vi professor aplaudindo Aécio Neves durante 12 anos, muito menos aplaudindo
uma demagogia que Aécio Neves fez. Então a gente desconfia quando vê pessoas
aplaudindo enfaticamente o PSDB, que nem deixar uma professora se alimentar na
escola deixou. Também não concedeu reajuste, cortou o piso e instituiu o subsídio.
Então,  deputados e deputadas,  fico imaginando onde estavam aqueles que,  hoje,
aplaudem  Aécio  Neves  em  nome  da  educação.  Será  que  estavam  na  escola?
Pergunto e questiono as pessoas.

Mas, para aqueles que querem escutar, Durval, quero dizer o seguinte: pode ser,
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deputado Hely Tarqüínio, que preside a reunião e chamava a atenção para isso, que
as pessoas estejam, de fato, iludidas com a hipótese da PEC nº 3. Por que chamo de
ilusão? Alguns dizem o seguinte, Durval: “Essa é uma emenda constitucional e, se é
emenda constitucional, não poderá ser inconstitucional”. Não é assim que funciona.
Estou  aqui,  por  exemplo...  É  bom  que  escutem  para  não  ficarem  iludidos,  como
ficaram com Aécio Neves. Se vocês ficarem iludidos com a demagogia dos tucanos,
de novo vai dar errado. Estamos querendo alertá-los para não caírem no jogo da
demagogia dos tucanos. Tentem escutar quem sempre os ajudou. Não vão de novo
na trilha do caminho que deu errado, porque será novamente uma ilusão.

Tenho aqui três PECs que foram consideradas inconstitucionais, Durval. Então, pelo
fato de ser PEC, não significa que seja constitucional. Essa é o exemplo de uma PEC
inconstitucional,  já  foi  julgada  pelo  Supremo.  Então  a  solução,  companheiros  e
companheiras, não está na PEC, não está em vaiar o sindicato que representa vocês,
não está em aderir à tese da Lei nº 100, que foi fracassada. É insano acreditar que os
deputados que, durante 12 anos, prejudicaram a educação, agora se transformaram
em anjos. Vocês não acham isso, não? Sinceramente? Achar que, de repente, todos
que,  durante  12  anos,  votaram  contra  tudo  que  vocês  queriam,  agora  se
transformaram em anjos, em tábua de salvação?

O deputado Durval Ângelo* - Anjo sou eu.
O deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  É  impossível,  não  é? Vocês  acham

mesmo que esses deputados estão querendo resolver o problema? Com a Lei nº 100
de novo, com a PEC nº 3? Se não acham isso, escutem. Às vezes, escutar faz bem,
abre o caminho para a verdade, para a saída política. Qual é a saída, Durval? Uma
delas ocorrerá amanhã no Supremo. Tenho certeza de que todos os professores da
Lei nº 100, que efetivamente estão sofrendo, não os que vieram trazidos aqui pelo
PSDB, mas os que estão na escola, sofridos, esses estarão, amanhã, torcendo pela
tese do Fernando Pimentel, para que, até dezembro, possam continuar na escola e
tenhamos um prazo para resolver a situação.

Resolver  como?  Peço  que  a  Marília  Campos  faça  um  aparte,  pois  ela  está
estudando esse assunto. Precisamos vislumbrar o caminho da aposentadoria desses
companheiros e companheiras, que merecem ter direito ao tempo para aposentadoria
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e vão tê-lo. Eles têm o direito ao tempo de aposentadoria. O PSDB, ao jogá-los no
INSS, no ano passado, não combinou isso com o INSS.

O deputado Durval Ângelo* - Sem consultar ninguém. Em abril  do ano passado,
todos foram transferidos de forma impositiva pelo PSDB para o INSS.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Coisa que não será feita agora. O que o
governo quer é discutir com o INSS essa transição, para garantir esse tempo.

Queremos também realizar um concurso, em que o tempo de serviço de quem é da
Lei nº 100, como designado, possa valer, porque o Supremo assim o permite, para
desempate. Darei uma notícia a vocês que os deixará mais alegres. Na Unimontes,
foi  feito  concurso  para  os  servidores  da  Lei  nº  100.  Sabe  qual  o  percentual  de
aprovados? Oitenta por cento foram aprovados. E vejam que lá não foi contado ainda
o  tempo  de  serviço,  que  pode  ser  contado.  Um  concurso  como  esse,  que  nós
pretendemos fazer, Durval Ângelo, vai dar dignidade a todos. Sei que vocês não são
contra o concurso. O concurso é uma questão que todos defendemos. Não podemos
simplesmente  ignorar  a  existência  do  concurso.  Ele  será  feito,  afinal  é  uma
reivindicação já apresentada.

Quero  dialogar  em vez de  ficar  iludindo vocês.  A outra  questão podia  ser  uma
ilusão.  Eu  chegaria  aqui  e  diria  a  vocês  para  ficarem  contentes,  porque amanhã
votaremos a PEC nº 3. Depois de amanhã, ela não valeria. Vocês bateriam palmas,
gritariam viva ao Rogério Correia e diriam: “Muito bem, Durval”. Dariam viva à Marília
Campos  e  ao  PT.  Gritariam  “Viva,  viva,  viva!”,  mas  no  outro  dia  estariam  sem
emprego.  Não  sou  demagogo.  Se  existe  deputado  que  se  presta  ao  papel  de
demagogo, paciência. Peço a vocês, em nome dos professores da Lei nº 100, que
estão  me ouvindo nas  escolas  e  em  suas  casas,  que não se  deixem  iludir  pela
demagogia. Lutem para que o direito real de vocês seja conquistado. Estamos com
os professores da Lei nº 100, não para enganá-los, mas para ajudá-los. Obrigado.

O deputado Durval Ângelo* - Deputado Rogério Correia, suas palavras são sábias.
Tenho certeza de que elas terão eco na consciência e no coração de muita gente.
Talvez em alguns isso será um pouco tardio, mas ocorrerá, com certeza.

A deputada Marília Campos (em aparte) - Obrigada pelo aparte, deputado Durval
Ângelo. Quero tentar estabelecer um diálogo com os servidores públicos da Lei nº
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100  e  também  com  V.  Exa.,  que  fez  um  discurso  claro,  transparente  e  sincero.
Primeiramente gostaria de dizer a todos vocês que compartilho da indignação dos
servidores  que  são  vítimas  da  Lei  nº  100.  Compartilho  dessa  indignação.  Estou
indignada e acredito que todos aqui também estão.

Deputado Durval Ângelo, não é fácil para aqueles que trabalharam durante tantos
anos serem exonerados a partir do dia 1º e estarem em condição de designação. Não
será  fácil,  mas,  como  o  deputado  disse,  não  estamos  aqui  para  criar  falsas
expectativas. Temos de trabalhar para minimizar os resultados da Lei nº 100 sobre os
servidores  por  ela  atingidos.  Estamos  trabalhando  numa visão  de  lutar  para  que
sejam garantidos os direitos previdenciários dos servidores da Lei nº 100. É nessa
perspectiva  que  temos  de  trabalhar.  Deputado  Durval  Ângelo,  o  Estado,  no  ano
passado, contribuiu por três meses para o INSS e repassou os servidores para o
INSS, que não os aceitou.

Logo  depois,  o  Estado  entrou  com  uma  liminar  tentando  garantir  que  o  INSS
aceitasse os servidores, e o INSS não os aceitou, por quê? Porque condicionou que o
Estado  emitisse  o  certificado.  Deputado  Durval  Ângelo,  a  diferença  é  que  agora
Pimentel vai emitir o certificado e possibilitar que a compensação previdenciária seja
feita e que se garantam os direitos previdenciários dos servidores da Lei nº 100.

Muito obrigada pelo aparte.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O  deputado  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  pela  falta  de  quórum,  peço  para

continuar à noite, falando ainda no tempo de discussão; peço que resguarde meu
tempo, 30 minutos.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25, às
9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

3/3/2015
Às 11h2min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos, Mário Henrique Caixa, Fábio de Avelar e Sargento Rodrigues (substituindo
o deputado João Vítor Xavier, por indicação da liderança do BCMG), membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Anselmo
José Domingos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Mário Henrique Caixa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
45/2015.  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 287/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, os projetos e programas dos governos
federal e estadual destinados a prática e incentivo ao esporte;

nº 294/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, as ciclovias na Região Metropolitana;

nº 296/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, os espaços de lazer urbanos em Minas
Gerais;

nº 297/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para
debater, em audiência pública, os custos e o preço de ingressos de eventos e jogos
no Estádio Governador Magalhães Pinto, bem como os valores pagos pela Minas
Arena no Estado;

nº 298/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
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reunião para debater, em audiência pública, a situação da reforma da Praça Carlos
Chagas  em  relação  ao  cronograma  de  execução  da  obra,  a  revitalização  e  sua
liberação para uso;

nº  299/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Estado de Turismo e Esporte pedido de informações
sobre quais modalidades e em que locais serão realizadas, no Estado, as Olimpíadas
de 2016, assim como quais países já confirmaram que a preparação das equipes
será realizada nos municípios mineiros.

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 março de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente - Mário Henrique Caixa - Fábio de Avelar.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 17/3/2015

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges,
Paulo  Lamac  e  Ricardo  Faria  (substituindo,  respectivamente,  as  deputadas
Rosângela Reis  e Geisa Teixeira,  por  indicação da liderança do bloco constituído
pelas bancadas do PT e PMDB e representações partidárias PcdoB, PtdoB, PR, PRB
e  Pros),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Wander  Borges,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Paulo Lamac, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento de ofício do Sr. Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig,
publicado no  Diário do Legislativo de 12/3/2015.  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 205, 226 e 228 a 230/2015. Passa-se à 3ª Fase
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da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
seguintes requerimentos:

nº 387/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a qualidade e as condições de trabalho dos artesãos
da Feira de  Arte e Artesanato  da  Afonso Pena,  conhecida como Feira Hippie,  no
período das chuvas;

nº 388/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Ipatinga, questões relativas ao
Centro  de  Perícias  Integradas  e,  especialmente,  sobre  as  condições  do  Instituto
Médico Legal - IML;

nº 389/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -
pedido  de  providências  para  que  seja  mantido  o  Escritório  Regional  do  Instituto
Estadual de Florestas - IEF - instalado no Município de Ouro Fino há mais de 20
anos;

nº 390/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  e  à  Diretoria-Geral  do  Departamento  de  Estradas  e
Rodagem  -  DER-MG -  pedido  de  providências  para  que  sejam  realizadas  obras
emergenciais na Rodovia MG-290, no trecho que liga o Município de Pouso Alegre à
divisa com o Estado de São Paulo, via Ouro Fino;

nº 566/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, no Município de Viçosa, a situação de violência nesse
município e na região.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  567/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Promotoria  Estadual  de  Defesa  da  Educação  do  Ministério  Público  do  Trabalho
pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública
desta comissão realizada em 12/3/2015, com vistas a apurar possíveis ilegalidades
por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na gestão da educação infantil,
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envolvendo o não atendimento de requisitos de qualificação profissional, bem como
de terceirização ilegal, conforme relato da Sra. Maria da Consolação Rocha, diretora
do Sind-Rede/BH;

nº  568/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da audiência pública desta comissão realizada em 12/3/2015,
com vistas a apurar possíveis ilegalidades por parte da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte  na  gestão  da  educação  infantil,  envolvendo  o  não  atendimento  de
requisitos  de qualificação profissional,  bem como de terceirização ilegal,  conforme
relato da Sra. Maria da Consolação Rocha, diretora do Sind-Rede/BH;

nº  569/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  sra.  Evangelina  Castilho  Duarte,  desembargadora
superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar, pelo seu trabalho de combate à violência contra a mulher;

nº  570/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
presidente do Tribunal de Justiça do Estado para debater a ampliação do número de
varas especializadas em violência contra a mulher no Estado;

nº  571/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
presidência do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para ampliação
de  varas  criminais  especializadas  em  violência  contra  a  mulher  no  Estado,
acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 572/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja pedida ao presidente da
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  avaliação  sobre  a  possibilidade  de  se
tornarem públicas e acessíveis, por meio do portal da ALMG, as notas taquigráficas
das audiências públicas realizadas pelas comissões;

nº  573/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações com cópia
dos relatórios  de  acompanhamento  do 9º  Objetivo do  Milênio,  que versa  sobre o
combate à violência contra a mulher.

A seguir, é aprovado relatório da visita realizada à Superintendência Regional de
Minas Gerais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit - no
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dia 2/3/2015, às 10 horas, que segue publicado após as assinaturas. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Local visitado: Superintendência Regional de Minas Gerais do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit

Apresentação
A requerimento dos deputados Wander Borges e Rosângela Reis, a Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização visitou, no dia 2/3/2015, às 10 horas, a sede
da  Superintendência  Regional  de  Minas  Gerais  do  Departamento  Nacional  de
Infraestrutura de Transportes - Dnit -, localizada à Rua Martim de Carvalho, nº 635,
Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Participaram da visita os deputados Wander Borges, vice-presidente da comissão,
Rosângela  Reis,  Nozinho,  Celinho  do  Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Tito
Torres. O engenheiro Ricardo Medeiros, coordenador do comitê gestor do Dnit  em
Minas  Gerais  para  a  obra  de  duplicação,  restauração  e  melhorias  da  BR-381,
representou o órgão, devido à ausência do superintendente regional por motivos de
saúde. Representantes de vários órgãos de imprensa acompanharam a visita.

Relatório
O representante do Dnit  detalhou a situação das obras, lote a lote,  seguindo a

direção da via de Belo Horizonte a Governador Valadares, e se dispôs a esclarecer as
dúvidas que surgissem.

Os lotes 9 e 10 estão em processo de elaboração de anteprojeto. Correspondem à
Variante Santa Bárbara, que propiciará ganhos consideráveis na operação da rodovia,
pois contornará vários centros urbanos. A empresa contratada tem até o próximo mês
de novembro para  entregar  o  trabalho  ao  Dnit,  que,  então,  preparará o edital  de
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licitação dos projetos executivos e obra, por meio do regime RDC Integrado. O início
das obras é previsto para meados de 2016.

Os  lotes  8a  e  8b  ainda  não  estão  em  obras,  por  sucessivos  fracassos  nos
processos licitatórios, que obrigaram o Dnit a realizar revisões no orçamento e na
forma de execução. Correspondem ao trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Com as
revisões praticamente concluídas, novo edital do lote 8a está prestes a ser lançado.
Não há previsão para lançamento de novo edital do lote 8b, devido a problemas de
remoções, desapropriações e realocação de população, ainda a equacionar.

O lote 7 encontra-se em ritmo razoável de obras. Corresponde ao trecho entre o
acesso a Caeté e a ponte sobre o Rio Una. O ritmo de obras deve ser acelerado em
breve, por já se encontrarem em trâmites finais as discussões sobre a remoção de
área  de  mata  atlântica,  dependente  de  aval  do  órgão  ambiental  estadual,  e  a
desapropriação de área para revegetação já foi providenciada.

O lote 6 tem seu contrato sendo paralisado pelo Dnit. Corresponde ao trecho entre
a ponte sobre o Rio Una e João Monlevade, um dos mais complexos de toda a obra.
Ainda não se achou solução técnica para a execução da obra sem interrupção total
do  tráfego  na  rodovia.  O  Dnit  está  discutindo  internamente,  com  a  empresa
contratada e com entidades da sociedade civil, como prosseguir a obra com menos
impactos negativos. Embora não haja conclusão quanto à melhor opção, uma das
soluções seria aguardar a conclusão das obras dos lotes 9 e 10 para, então, iniciar as
obras desse lote.

Os lotes 4 e 5 estão em processo de elaboração do projeto executivo. Eles abarcam
o trecho entre João Monlevade e o Ribeirão Prainha. Assim que projeto e obra, já
licitados, forem aceitos pelo Dnit, a empresa contratada poderá dar início às obras

Os lotes 3.2 e 3.3 estão com obras em pleno andamento. Correspondem aos túneis
Rio Piracicaba, Antônio Dias e Prainha. O término deve ser antecipado. No caso do
3.2, de junho de 2017 para o próximo mês de maio. No lote 3.1, de julho de 2017 para
o fim de 2015.

Os lotes 1, 2 e 3.1 encontram-se em reduzido ritmo de obras. Correspondem ao
trecho  entre  o  acesso  a  Jaguaraçu  e  Governador  Valadares.  As  empresas
construtoras, as mesmas para os três lotes, atribuem o baixo ritmo a atrasos nas
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medições e no processo de pagamento no fim de 2014. Porém, o Dnit já as notificou
para plena retomada dos serviços, pois entende que os pagamentos já foram quase
todos  normalizados  e  que  outras  empresas,  responsáveis  por  outros  lotes,
continuaram com o mesmo ritmo, a despeito dos mesmos atrasos. O órgão espera
breve solução para o ritmo lento de obras nesses lotes.

Por fim, destacou a boa interlocução entre os órgãos envolvidos e a importância do
trabalho  conjunto  com  Defensoria  Pública  da  União,  Ministério  Público  da  União,
Justiça  Federal  e  prefeituras  para  solucionar  remoções  e  reassentamentos  de
milhares de famílias que vivem às margens da rodovia.

Após a exposição, o engenheiro do Dnit  respondeu a todas as preocupações e
dúvidas manifestas pelos deputados e pelos presentes.

Conclusão
De um modo geral, os deputados presentes manifestaram preocupação com o fato

de  os  lotes  mais  complicados  de  obras  -  os  próximos  a  Belo  Horizonte,  os
correspondentes  às  travessias  urbanas  dos  Municípios  de  São  Gonçalo  do  Rio
Abaixo,  João Monlevade e Nova Era, e o da Variante Santa Bárbara -  não terem
obras  iniciadas  ou  sequer  licitadas.  Também  discordaram  do  fato  de  não  haver
duplicação prevista em muitos trechos da rodovia, principalmente entre o contorno de
Coronel Fabriciano e Governador Valadares. Solicitaram empenho do órgão para dar
os encaminhamentos necessários à solução de ambos os problemas apontados.

Uma visita  dos parlamentares às obras das rodovias,  sobre cuja necessidade e
viabilidade  houve  consenso,  depende,  segundo  o  Dnit,  apenas  de  agendamento,
após  o qual  o órgão poderia  organizar  a  visita  internamente  e  com as empresas
contratadas.

Sala das Comissões, 17 de março de 2015.
Wander Borges - Ricardo Faria - Paulo Lamac.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fábio  de  Avelar  e  Roberto  Andrade,  membros da  supracitada comissão.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Roberto
Andrade, 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  a  votar  proposições  da  Comissão.  Os  deputados
presentes  discorrem  sobre  a  visita  da  comissão  realizada  ao  secretário  de
Desenvolvimento Econômico, Sr. Altamir Rôso. 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 março de 2015.
Felipe Attiê, presidente - Roberto Andrade - Antônio Lerin - Fábio de Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 5/2015

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 5/2015, publicada em 12/2/2015 no Diário do Legislativo,
o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do art. 62, XXIII,
”d”, da Constituição do Estado, a indicação de Evaldo Ferreira Vilela para o cargo de
presidente  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Fapemig.

Esta  comissão especial  foi  constituída para emitir  parecer  sobre  a matéria,  nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do
art. 146, do Regimento Interno.

Após analisar o currículo do indicado e proceder à sua arguição pública, na qual o
candidato respondeu com clareza e desembaraço às questões propostas, julgamos
que o indicado dispõe de experiência e conhecimentos suficientes para assumir  a
presidência da Fapemig.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 5/2015, que sugere o
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nome de Evaldo Ferreira Vilela para o cargo de presidente da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente - Paulo Lamac, relator - Douglas Melo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2015
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.165/2014, fixa o percentual relativo ao ano
de  2014  para  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Ministério Público do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo em 12/2/2015,  a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao
mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise fixa,  para 2014,  em 6% o percentual  de recomposição

referente à revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público,
nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Conforme  justificação  que  acompanha  o  projeto,  o  percentual  utilizado  para  a
revisão consiste na inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA - referente ao período de maio de 2013 a abril de 2014.

A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbice de natureza jurídica
capaz de impedir a tramitação do projeto de lei em análise.

A proposição abrange apenas os servidores do quadro de pessoal  dos serviços
auxiliares do Ministério Público do Estado, não abrangendo os membros do Ministério
Público, que são remunerados pelo sistema de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da
Constituição da República.
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Ressalte-se que não se trata de aumento efetivo, mas, sim, de mera recomposição
remuneratória em face das perdas inflacionárias, em cumprimento do disposto no art.
37,  X,  da  Constituição  da  República,  que  determina  que:  “A remuneração  dos
servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e
sem  distinção  de  índices,  constitui  uma  luta  histórica  dos  servidores  públicos
estaduais e já está previsto no ordenamento jurídico vigente.

Também  é  importante  lembrar  que  o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal
estabelece  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,  entre  os  quais  a
eficiência.

Verificamos, portanto, que a proposição, além de conferir efetividade aos comandos
constitucionais, valoriza os servidores do Ministério Público estadual, ao aperfeiçoar o
seu regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público.

É importante destacar que o reajuste em questão não se aplica ao servidor inativo
cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da
Constituição Federal, os quais devem ser reajustados na forma prevista no § 8º do
mesmo artigo,  em virtude das alterações ocorridas no regime de aposentação do
servidor público pela Emenda à Constituição nº 41, de 2003.

Destacamos, ainda, que o art. 169 da Constituição Federal de 1988 estabelece que
a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita
se  houver  prévia  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de
despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos  dela  decorrentes,  bem  como  se  houver
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Na mensagem por meio da qual se encaminhou o Projeto de Lei nº 5.165, de 2014,
que deu origem à proposição em estudo, o autor destaca que a despesa decorrente
da aplicação desse índice será suportada com recursos orçamentários adicionais, por
meio  de  suplementação,  a  qual  já  foi  solicitada  ao  Poder  Executivo,  e  que,  na
previsão da receita corrente líquida para o exercício de 2014, o Ministério Público
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está dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso II, alínea
“d”, e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Informamos que, quanto a esse ponto, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, oportunamente, o analisará.

Por fim, com o fito de aprimorar a redação do projeto e em observância à técnica
legislativa, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo nº 1.

Por todas essas razões, somos pela aprovação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8/2015 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado referente ao ano de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento
Vertical de Vencimentos dos Servidores do Ministério Público do Estado, modificado
pela Lei n° 20.982, de 20 de novembro de 2013, fica reajustado, a partir  de 1° de
maio de 2014, em 6% (seis por cento), nos termos do art. 37, X, da Constituição da
República.

Parágrafo único - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput, o quadro de
multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no
item IV.2 do Anexo IV da Lei n° 13.436, de 1999, modificado pela Lei n° 20.982, de
2013, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

Art.  2°  -  O disposto  nesta lei  não se aplica  ao  servidor  inativo  cujos  proventos
tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art.  40 da Constituição da
República e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 3° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
João Magalhães, presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Sargento Rodrigues -

Fábio Cherem.
ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° , de de de 2015)
“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9° da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999)
Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(…)
IV.2 - Multiplicadores
* -  A Tabela de Escalonamento Vertical  de Vencimentos e os  multiplicadores foi

publicada no Diário do Legislativo, de 26.3.2015.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.165/2014, fixa o percentual, relativo ao
ano de 2014, para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

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

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

Fundamentação
A proposição sob análise pretende, em seu art. 1º, efetuar a revisão anual, a partir

de maio de 2014, dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - MPMG - mediante a aplicação do índice de 6 %, nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República.
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Em virtude da aplicação desse índice, o padrão inicial da tabela de escalonamento
vertical de vencimentos passa a ser de R$1.052,85, não se aplicando essa revisão ao
servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do
art. 40 da Constituição Federal e que sejam reajustados na forma prevista do § 8º do
mesmo artigo.

A  justificativa  que  acompanha  o  projeto  ressalta  que  o  índice  de  revisão
corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - estimado
para o período de maio/2013 a abril/2014.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
a qual ressaltou que “o Ministério Público possui autonomia na definição do índice de
reajuste e da data-base para a revisão dos seus vencimentos e proventos, não se
vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de outros Poderes
do ente federativo”.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, destacou “que a proposição,
além de conferir efetividade aos comandos constitucionais, valoriza os servidores do
Ministério Público Estadual, ao aperfeiçoar o seu regime remuneratório, propiciando,
assim, maior eficiência ao setor público”. No entanto, apresentou o Substitutivo nº 1,
com vistas a adequar o texto à técnica legislativa.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão,  cabe  destacar  que  o  projeto  em  tela  implica  criação  de  despesas  de
caráter  continuado  para  o  erário,  estando,  portanto,  condicionado  aos  limites
constitucionais e legais.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  a  geração  de  despesas  será  acompanhada  de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. O § 1º do art. 17 da
mesma lei estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter
continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em
vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
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Porém, o § 6º  do referido artigo  excepciona o reajustamento de remuneração de
pessoal,  de  que  trata  o  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  do
cumprimento dessa exigência.

O art. 20, II, “d”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Ministério
Público Estadual não poderá exceder o percentual de 2% da receita corrente líquida -
RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95%
do  limite  total,  ou  seja,  1,9%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão  ser
adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - publicado pelo MPMG em
30/1/2015,  as  despesas  com  pessoal  do  referido  órgão  concernentes  ao  3º
quadrimestre de 2014 se encontram abaixo do limite prudencial. Para a análise do
impacto  financeiro  da  proposta,  somou-se  o  valor  da  repercussão  orçamentária
informada pelo MPMG quando da apreciação do Projeto de Lei nº 5.165/2014, que
deu origem a  proposição em estudo,  qual  seja,  R$17.465.589,00 com o  valor  da
despesa com pessoal constante no RGF e dividiu-se pelo total da RCL prevista em
2014 no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado em 30 de janeiro
de 2015. O resultado demonstra que o percentual das despesas com pessoal ainda
permanecerá abaixo do limite prudencial.

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

Por  fim,  informamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República,  a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  despesas  dela  decorrentes.
Ressaltamos que esta comissão não foi informada a respeito da inclusão na proposta
orçamentária que tramita nesta Casa do valor relativo à revisão ora proposta.

Cumpre ressaltar que o percentual previsto para as despesas de pessoal no Projeto
de Lei nº 5.497, de 2014 (Projeto de Lei Orçamentária Anual), no ano de 2015 para o
Ministério Público é de 1,84%, sendo o limite prudencial de 1,9% e o limite máximo de
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2%, sendo necessária a adoção de medidas corretivas,  caso esses limites  sejam
ultrapassados, conforme determinação da LRF.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto  de Lei  nº

8/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração
Pública.

Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
Tiago Ulisses, presidente - Arnaldo Silva, relator - Tito Torres - Thiago Cota.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 24/3/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Alencar da Silveira Jr. em que notifica o falecimento da Sra. Pedrelina

Antônia da Silva, ocorrido em 19/3/2015, no Serro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Braulio Braz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
do  deputado  Gustavo  Corrêa;  aprovação  -  Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
9/2015 - Projetos de Lei nºs 677 a 725/2015 - Requerimentos nºs 338 a 349/2015 -
Requerimentos Ordinários nºs 769 a 788/2015 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Esporte, de Transporte, de Turismo e de
Direitos Humanos - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Carlos Pimenta e
Gustavo Valadares e das deputadas Ione Pinheiro e Cristina Corrêa - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos:  Requerimentos Ordinários nºs  769 a 781,  783 a 788 e 782/2015;
deferimento  -  Questões  de  Ordem  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos
Ordinários  nº  740,  767  e  768/2015;  aprovação  -  Questão  de  Ordem  -  2ª  Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único,
do Projeto de Lei nº 5.496/2014; discursos dos deputados Rogério Correia, Bonifácio
Mourão e  Felipe  Attiê;  encerramento  da discussão -  Inexistência  de quórum para
votação - Prorrogação da Reunião - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.497/2014; discurso do deputado Duarte Bechir; Questão de Ordem - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - 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 Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina
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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 -
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 - Léo Portela - Leonídio Bouças - 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  -  Tony  Carlos  -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Bosco,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da  reunião

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

Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  -  Sr.  Presidente  Hely  Tarqüínio,  vou  dar

prosseguimento e, sobretudo, discutir a ata que foi lida pelo deputado Bosco, na qual
se citou algo que ocorreu na última reunião, pronunciamentos dos deputados João
Leite e Rogério Correia sobre o Projeto de Lei nº 5.496/2014, que trata do PPAG do
período de 2012-2015, assim como do orçamento que foi encaminhado a esta Casa
em 2014 pelo governador Alberto Pinto Coelho e que, da mesma forma, recebeu,
graças a um acordo de líderes,  um substitutivo do deputado Tiago Ulisses.  Essa
matéria vem sendo tratada exaustivamente neste Plenário. Tenho certeza de que, na
tarde e na noite de hoje, no dia de amanhã ou quem sabe na próxima sexta-feira e
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até quando o Regimento permitir a nós, da oposição, faremos os questionamentos
necessários. Da mesma forma que outros deputados do Bloco Verdade e Coerência,
estou também inscrito para discutir o referido projeto. Antes de mais nada, meu caro
presidente, quero dizer algo que vem sendo afirmado por  todos os deputados do
bloco de oposição.  Todos nós acreditamos que o orçamento  encaminhado a  esta
Casa em  2014  daria  para  ser  exatamente  executado.  Sabemos  realmente  que  o
Brasil  vem  enfrentando  uma  série  de  problemas  na  sua  economia,  mas  é  bom
reafirmar  que  algo  que  no  ano  passado  ocorreu  nesta  Casa  não  diz  respeito  a
questões técnicas, mas, sobretudo, a questões políticas. Nos 12 anos em que aqui
estou - e aí não sei se nos outros anos ocorreu algo parecido -, é a primeira vez que
vejo  um  orçamento  não  ser  aprovado  no ano  em  que foi  encaminhado  para  ser
executado  no  ano  seguinte.  Volto  a  dizer  que,  se  não  fosse  a  boa  vontade  da
oposição, oriunda - reafirmo - desse acordo de líderes assinado por este deputado e
pelo deputado Gustavo Valadares, não poderíamos estar tratando dessa matéria. Há,
inclusive, dentro do nosso bloco alguns questionamentos do ponto de vista legal. No
entanto, não cabe agora a este parlamentar questioná-los. Chamo a atenção de todos
os parlamentares para mostrar mais uma vez que o que a oposição vem afirmando é
algo que precisa ser levado em consideração. O atual governo, o do Fernando da
Dilma, afirma que temos um déficit de R$6.000.000.000,00. Será, deputado Dilzon
Melo, que o atual governador terá coragem de ir aos meios de imprensa para dizer
que  a  derrota  da  sua  presidenta  da  República  ontem  no  Congresso  acerca  da
renegociação da dívida dos estados com certeza irá impactar no orçamento que foi
encaminhado  a  esta  Casa?  Então,  mais  uma  vez  os  números  que  foram
apresentados não serão números reais. Acho que - e aí já peço que a assessoria da
Casa faça esse levantamento -, às vezes, o Estado pode vir a ter até superávit. Aí,
todas as obras que foram paradas por irresponsabilidade do atual governo, que não
permitiu que seus deputados aprovassem um orçamento no ano de 2014, poderão
ser executadas, e os mineiros  não sofrerão penalizações como nos dias de hoje.
Espero  que  nosso  secretário  de  Fazenda,  que  esteve  aqui,  e  o  secretário  de
Planejamento  vão  aos  órgãos  da imprensa para  colocar  os  números  que o  atual
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governo irá receber em função dessa renegociação. Que eles façam isso logo, haja
vista que na última audiência pública, de segunda-feira, este parlamentar indagou ao
secretário de Fazenda os motivos que levaram o Estado de Minas a abrir mão da
multa que havia sido aplicada ao Banco do Brasil  pela Justiça mineira - e o atual
secretário ainda não recebeu. Se há o déficit, como vem sendo dito, este parlamentar
espera que o secretário de Fazenda responda a esse questionamento sobre o Banco
do Brasil e, sobretudo, sobre os novos valores e novos recursos que Minas Gerais irá
receber com a derrota que a presidenta Dilma sofreu no Congresso Nacional na tarde
de ontem.

O presidente -  Registro suas palavras,  deputado Gustavo Corrêa.  Deputado,  no
início da reunião já sabíamos que esta tarde seria de muito embate, por isso gostaria
de lhe dizer que não concederemos a palavra de ordem agora, apenas depois do
pinga-fogo. Quem for citado, quem não for citado, art. 164, deixaremos para depois.
Também quero dizer que estou satisfeito de ver aqui no Plenário que os deputados
estão atingindo a maioridade nos embates. Estamos partindo da minoridade para a
maioridade. Espero que todos estejam já na maioridade para discutir a matéria aqui
no  campo  ideológico.  É  normal  o  contraditório,  mas  temos  de  buscar  uma
convergência em torno do projeto e argumentar em cima dele.

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

- O deputado Wander Borges, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Henrique Perpétuo Braga, juiz-presidente do 1º Tribunal do Júri de
Belo Horizonte, encaminhando cópia de ata de sessão de julgamento e manifestação
apresentada pelo Sr.  Valdir Nobre, jurado integrante do Conselho de Sentença da
sessão realizada em 27/2/2015. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Cel.  PM. Márvio Cristo Moreira, chefe da Assessoria Institucional do Estado-
Maior  da  Polícia  Militar,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
6.245/2013, do deputado Sargento Rodrigues.

Da  Sra.  Mariah  Brochado,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil  (4),  prestando
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informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.753/2013,  da  Comissão  de
Participação  Popular;  7.599  e  8.288/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  e
7.606/2014, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Ricardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz, relações institucionais do Grupo
Telefônica-Vivo,  Regional  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 9.139/2014, da Comissão Participação Popular.

Do  Sindicato  dos  Professores  da  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais,
encaminhando  abaixo-assinado  em  que  solicitam  providências  em  favor  dos
trabalhadores da Educação atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 100, de 2007. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº
3/2015).

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2015

Regula os direitos dos não optantes de que trata o § 2º do art. 48 da Lei Federal nº
8.935, de 1994, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É assegurada ao não optante de que trata o § 2º do art. 48 da Lei Federal

nº 8.935, de 20 de novembro de 1994, a concessão dos benefícios previdenciários de
que trata a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2003, desde que, até a data
de publicação desta lei,  tenha cumprido todos os requisitos para a fruição desses
benefícios.

Parágrafo  único  -  Para  a  concessão  dos  benefícios  de  que  trata  o  caput, o
beneficiário deverá contribuir com a alíquota de 11% (onze por cento), incidente sobre
a parcela de seu provento que ultrapassar o limite de contribuição estabelecido para o
Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 25 de março de 2015.
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Roberto Andrade
Justificação: Este projeto de lei visa corrigir uma injustiça que sofrem os titulares e

servidores dos cartórios que ingressaram nas atividades notariais e de registro antes
de 18/11/1994, situação que continua aflitiva e ainda gera muita insegurança, pois
eles não conseguem se aposentar. Diversas ações correm na Justiça, e a incerteza e
a demora das decisões afligem a todos os envolvidos.

Em 1988, quando foi promulgada a Constituição Cidadã, os notários, registradores
e seus prepostos (auxiliares e escreventes) eram considerados estatutários, ou seja,
eram regidos pelo estatuto estadual do servidor público e, via de consequência, por
sua instituição de previdência, no caso, o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Os titulares eram nomeados pelo governador, e os
escreventes, pelos juízes das comarcas. Todos ocupavam cargo público e estavam
vinculados ao Poder Judiciário. Contribuíam para o Ipsemg e se aposentavam pelo
Estado de Minas Gerais, compulsoriamente, aos 70 anos.

Entretanto,  a  Constituição  de  1988,  em  seu  art.  236,  definiu  que  os  serviços
notariais e de registro seriam prestados em caráter privado por delegação do poder
público  e,  sendo assim,  não  haveria  mais  nomeações  para cargo público.  Desde
então, a investidura na função notarial e de registro só se dá por concurso público, e
a fiscalização dos atos está a cargo do Poder Judiciário.

Pela Lei nº 8.935, de 1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição no sentido
de esclarecer a questão previdenciária da categoria, ficou proibida a contratação pelo
sistema estatutário, ou seja, qualquer admissão somente poderia ser feita pelo regime
celetista de trabalho (CLT), e os novos titulares seriam vinculados obrigatoriamente
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, cujo instituto de previdência é o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Notários,  registradores e prepostos que ingressaram a partir  de 18/11/1994 têm
vinculação com o INSS. A lei facultou a quem estava na atividade antes dessa data a
opção de transformar seu regime estatuário em celetista, com até 30 dias para se
manifestar. Não havendo vontade manifesta, a pessoa ficaria no regime estatutário. O
Decreto  nº  45.172,  editado  pelo  governo  de Minas  Gerais  no  ano  de  2009,  com
fundamento na Emenda à  Constituição nº  20,  de 1998,  dispôs que os titulares  e
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servidores de cartórios que ingressaram na atividade antes da publicação da Lei nº
8.935, de 1994, teriam migrado, com data retroativa a 16/12/1998, para o RGPS, com
a perda do vínculo para aposentadoria com o estado.

Os registradores, notários e prepostos que estavam certos de serem regidos pelo
sistema do estado e tranquilos quanto à futura aposentadoria como estatutários foram
prejudicados com a determinação, porque até aquele momento todos que já estavam
em  atividade  quando  da  entrada  em  vigor  da  Lei  nº  8.935,  de  1994,  conforme
expressa previsão legal, seriam resguardados nos seus direitos previdenciários.

Após a edição da Emenda à Constituição nº 20, o ordenamento jurídico do Brasil
somente  passou  a  permitir  novas  inscrições  em  apenas  um  dos  dois  regimes
obrigatórios: ou o cidadão se vincula ao Regime Geral de Previdência Social, ou se
obriga ao Regime Próprio de Previdência Social de cada ente da Federação.

Todavia, essa regra tem efeitos somente sobre aqueles cidadãos cujo vínculo com o
respectivo regime tenha se dado a partir  da referida emenda. Isto é, a publicação
dessa  emenda  não  fez  com  que  fossem  extintos  todos  os  regimes  de  direito
administrativo  ou  previdenciário  anteriores  à sua edição.  Assim,  atualmente existe
uma controvérsia quanto à questão previdenciária  dos notários e registradores de
Minas Gerais.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa
Legislativa para a aprovação do projeto que ora apresentamos.

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

PROJETO DE LEI Nº 677/2015
Institui o Selo Fiscal de Controle, obriga sua afixação em vasilhames de vinte litros

acondicionadores de água mineral  natural  e água adicionada de sais e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Selo Fiscal de Controle, para afixação em vasilhames de

vinte litros acondicionadores de água mineral  natural  ou água adicionada de sais,
para  fins  de  acompanhamento,  monitoramento  e  fiscalização  das  obrigações
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tributárias relacionadas com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

§ 1º - O Selo Fiscal de Controle deverá conter itens eficazes de segurança contra
fraude,  garantindo  a  não  reprodução  e  o  controle  tanto  do  processo  quanto  do
estabelecimento impressor, definidos em regulamento.

§  2º  -  O  Selo  Fiscal  de  Controle  deverá  ser  afixado,  também,  em  vasilhames
acondicionadores  dos  produtos  referidos  no  caput deste  artigo,  ainda  que  as
operações ou as prestações estejam desoneradas do imposto.

§  3º  -  Excluem-se  da  exigência  prevista  no  caput deste  artigo  os  produtos
envasados em vasilhames com capacidade inferior a vinte litros.

§ 4º - O Selo Fiscal de Controle deverá conter sistema de gestão integrado entre a
Sefaz-MG, os envasadores, a Vigilância Sanitária e a gráfica emissora, definidos em
regulamento.

Art.  2º  -  A  Secretaria  de  Fazenda  será  responsável  pela  contratação  dos
estabelecimentos gráficos para a confecção dos Selos Fiscais de Controle de que
trata esta lei, nos termos estabelecidos em decreto regulamentar, a ser editado pelo
Poder  Executivo,  cabendo-lhe  disciplinar  sobre  prazo,  forma,  modelo,  confecção,
especificações  técnicas,  aquisição,  aplicação,  utilização  e  demais  requisitos
necessários  à  implementação  do  controle  instituído  por  esta  lei,  relativo  ao
cumprimento das obrigações tributárias, principal ou acessórias, relacionadas com o
ICMS.

Parágrafo  único  -  Os  Selos  Fiscais  de  Controle  deverão  ser  adquiridos  pela
Secretaria  de  Fazenda  e  distribuídos  aos  respectivos  contribuintes,  conforme  o
disposto em decreto regulamentar.

Art. 3º - O Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, poderá determinar a
retenção e o recolhimento do ICMS, a título de substituição tributária, para o momento
da aquisição do Selo Fiscal de Controle, englobando o valor do imposto devido em
toda a cadeia produtiva.

Art. 4º - O Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, indicará as atribuições
e as atividades que deverão ser exercidas pelas secretarias responsáveis pelas áreas
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de Saúde, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, órgãos da administração pública do
Estado, na execução da exigência do Selo Fiscal de Controle.

Parágrafo único -  O Poder  Executivo,  mediante decreto regulamentar  indicará o
controle,  o  gerenciamento,  os  procedimentos,  a  integração dos  diversos sistemas
com  o  sistema  da  Sefaz,  a  emissão  de  relatórios  gerenciais  e  estatísticos  e  a
permissão em um sistema de consultas ao consumidor no que tange ao mercado de
águas minerais.

Art. 5º - As infrações aos dispositivos desta lei ou aos dispositivos regulamentares
sujeitarão o infrator, além das sanções determinadas na Lei Federal nº 8.137, de 27
de dezembro de 1990,  que define  crimes  contra a ordem tributária,  econômica e
contra as relações de consumo, e na Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, às
seguintes penalidades, sem prejuízo da cobrança do imposto, quando for o caso:

I - relativamente ao contribuinte do imposto, estabelecimento industrial ou comercial
ou  prestador  de  serviço  de  transporte interestadual  ou  intermunicipal,  conforme o
caso:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estoque ou depósito de vasilhames,
acondicionados de água mineral  natural  ou água adicionada de sais,  sem o Selo
Fiscal  de Controle,  quando de afixação obrigatória:  multa equivalente a 20 (vinte)
Ufemgs por vasilhame sem o Selo Fiscal de Controle;

b)  aposição indevida  do  Selo  Fiscal  de  Controle  pelo  estabelecimento  industrial
envasador: multa equivalente a 5 (cinco) Ufemgs por vasilhame em situação irregular;

c)  falta  de  comunicação  de  irregularidade  que  deveria  ter  sido  informada  pelo
contribuinte  ao  Fisco  estadual,  relativamente  ao  Selo  Fiscal  de  Controle:  multa
equivalente a 100 (cem) Ufemgs por evento não informado;

d) extravio de Selo Fiscal de Controle pelo estabelecimento industrial envasador:
multa  de  10  (dez)  Ufemgs  por  selo,  sem  prejuízo  da  instauração  de  processo
administrativo pela Sefaz, para fins de suspensão ou cassação da inscrição no CGF
do contribuinte;

II - relativamente às atividades realizadas pelo estabelecimento gráfico:
a)  confecção  do  Selo  Fiscal  de  Controle  em  desacordo  com as  especificações

previstas na legislação: multa equivalente a 1.000 (mil) Ufemgs por selo;
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b) extravio de Selo Fiscal de Controle: multa equivalente a 10 (dez) Ufemgs por selo
extraviado, sem prejuízo da instauração de processo administrativo pela Sefaz, para
fins de suspensão ou cassação do credenciamento do estabelecimento gráfico.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 25 de março de 2015.
Roberto Andrade
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  a implantar  o  Selo  Fiscal  de  Controle  e  a

obrigatoriedade  de sua afixação em vasilhames  de  20  litros  acondicionadores  de
água mineral natural e água adicionada de sais, com vistas a garantir a qualidade da
água comercializada, a evitar a fraude do envasamento de água diversa da mineral e
a sonegação do imposto incidente na espécie.

É notório o crescimento acentuado da demanda por água mineral, principalmente
neste  período  de  crise hídrica.  Ocorre  que carece o  Estado de Minas  Gerias  de
mecanismos  que  controlem,  gerenciem,  definam  os  procedimentos,  integrem  os
diversos sistemas com o sistema da Sefaz, emitam relatórios gerenciais e estatísticos
e permitam um sistema de consultas ao consumidor no que tange ao mercado de
águas minerais.

Alguns estados como Pernambuco,  Paraíba,  Bahia,  Alagoas,  Sergipe,  Ceará,  já
implantaram o controle e a regulamentação do comércio de águas minerais com o
uso de selo de controle.

Em  razão  de  resultados  que  se  obtêm  com  o  controle  do  mercado  de  águas
minerais e adicionadas, como aumento da arrecadação, incentivo ao mercado formal,
contribuição para a diminuição do poder regional paralelo, melhoria na saúde pública,
fornecimento de produto de qualidade para a população, concorrência leal e saudável
e exemplo para outros controles, propomos a instituição do Selo Fiscal de Controle e
a obrigatoriedade de sua afixação em vasilhames de 20 litros acondicionadores de
água mineral natural e água adicionada de sais, certos de que teremos o esperado
apoio desta Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 678/2015
Dá nova redação aos artigos que menciona da Lei nº 18.879, de 27 de maio de

2010, e estende a prorrogação da licença-maternidade e por adoção de criança aos
servidores públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 2º e os arts. 3º e 5º da Lei nº 18.879, de 27 de maio de 2010,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
§  3º  -  O direito  à prorrogação da licença-maternidade estende-se a servidor  ou

servidora adotante ou a detentor ou detentora de guarda judicial para fins de adoção
de criança.

Art. 3º - Durante o prazo de prorrogação da licença-maternidade, a servidora ou o
servidor  não  poderá  exercer  atividade  remunerada,  e  a  criança  não  poderá  ser
mantida em creche nem instituição similar.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a
servidora ou o servidor perderá o direito à prorrogação da licença-maternidade.

Art.  5º  -  O  gozo  do  benefício  de  que  trata  esta  lei  não  prejudicará  o
desenvolvimento da servidora nem do servidor na carreira.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 25 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através da Lei nº 18.879, de

27/5/2010, criou programa destinado a prorrogar de 4 para 6 meses a duração da
licença-maternidade.  Com  isso,  as  servidoras  estaduais  passaram  a  contar  com
licença-maternidade de 180 dias.  É  um avanço importante  porque,  neste  caso,  a
legislação estadual aperfeiçoa o disposto no âmbito federal, em que a prorrogação
depende de adesão das empresas empregadoras.

A referida lei também prevê que o direito à prorrogação da licença-maternidade se
estende a servidora adotante ou detentora de guarda judicial para fins de adoção de
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criança, mas com gradações que variam conforme a idade da criança: 60 dias, no
caso de criança de até 1 ano de idade; 30 dias, no caso de criança de mais de 1 e
menos de 4 anos de idade; 15 dias, no caso de criança de 4 a 8 anos de idade.

O que propomos é a consolidação e o avanço da legislação de Minas Gerais, com a
eliminação  das  referidas  gradações,  a  unificação  da  prorrogação  da  licença-
maternidade e da licença-adotante em 60 dias  e a extensão desse benefício aos
servidores adotantes.

Certos  de  que  a  responsabilidade  pela  criação  e  pela  educação  dos  filhos  se
estende,  com  igual  responsabilidade,  tanto  às  servidoras  quanto  aos  servidores
públicos, contamos com o apoio dos nobres pares à 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 679/2015
Dispõe sobre a ampliação da licença-paternidade e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será concedida licença-paternidade ao servidor municipal pelo prazo de

trinta dias.
Art. 2º - Ao servidor municipal que adotar ou obtiver guarda judicial  para fins de

adoção de criança,  quando compartilhar  os  cuidados  da  criança com cônjuge ou
companheira, também é devida licença nos termos desta lei.

Art. 3º - Ao servidor municipal que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de
adoção de criança, quando não compartilhar os cuidados da criança, é devida licença
equivalente à da servidora municipal.

Art. 4º - No período de fruição da licença de que trata esta lei, a criança não poderá
ser mantida em creche nem organização similar.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
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Marília Campos
Justificação: No Estado de Minas Gerais, o afastamento concedido ao servidor por

ocasião  do  nascimento  de  filhos  é  de  cinco  dias  corridos,  com  início  a  partir  do
nascimento, conforme dispõe o art. 31 da Constituição Estadual, com redação dada
pela Emenda à Constituição nº 57, de 2003, onde se lê:

“Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da administração pública
direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos
termos da lei,  visem à  melhoria  de  sua condição social  e  da  produtividade e  da
eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de
desemprenho”.

A Constituição Estadual, portanto, aplica o disposto na Constituição Federal, que
assegura a licença-paternidade nos termos fixados em lei.

As  servidoras  estaduais,  por  outro  lado,  passaram  a  contar  com  licença-
maternidade de 180 dias, válida também para os casos de adoção, com a Lei nº
18.879,  de  27/5/2010,  aprovada  por  esta  egrégia  Casa,  num  importante
aperfeiçoamento do disposto no âmbito federal.

É  sabido  que  o  afastamento  do  trabalho  da  mulher  gestante  ou  adotante  se
fundamenta nas necessidades de cuidado que a criança recém-nascida ou recém-
adotada apresenta. Nos primeiros meses de vida de um recém-nascido e no período
de  adaptação  das  crianças  adotadas,  a  convivência  familiar  é  importante  para
estreitar laços, criar vínculos e promover a integração da criança e seus pais. Com a
atual legislação, entretanto, a criação de vínculos entre pai e criança fica prejudicada,
assim como a dedicação e a compreensão do papel daquele na formação da criança.
Determinar uma licença apenas de cinco dias limita o papel do pai na família e não
garante uma convivência plena com a criança.

Essa consciência tem ensejado, em diversas partes, iniciativas de lei que reavaliam
o tempo da licença-paternidade. Na cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, a
licença-paternidade é de 30 dias há mais de 10 anos. A Câmara dos Vereadores de
Niterói, também no Estado do Rio de Janeiro, aprovou o projeto de emenda à Lei
Orgânica, de nº 1/2014, de autoria do vereador Henrique Vieira (PSOL), concedendo
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30 dias de licença-paternidade aos servidores da administração direta, de autarquias
e de fundações. Em São Paulo, o vereador Nabil Bonduki (PT) também apresentou
proposta, na qual nos inspiramos, ampliando a licença-paternidade para 30 dias. Na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal já existem projetos de lei em tramitação
que ampliam a licença-paternidade.

A ampliação dos direitos do homem no contexto do nascimento ou da adoção de
criança,  com a ampliação  dos atuais  5  dias  para  120 dias,  vai,  dessa forma,  no
sentido de se alterar esse quadro, fomentando maior participação masculina. Além
disso, o servidor que adotar uma criança, seja solteiro, seja divorciado, seja viúvo,
seja  integrante  de  união  homoafetiva,  terá  direito  à  mesma licença  garantida  às
servidoras, nos termos da Lei nº 18.879, de 2010.

É de notar que as normas aqui propostas se coadunam plenamente a imperativos
constitucionais da mais alta importância, como a dignidade da pessoa humana (art.
1º, III), a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), a igualdade
de todos sem distinção (art. 5º, caput), e a proteção à infância (art. 6º).

Nesses termos, conto com o apoio dos nobres pares à 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 680/2015
Autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação a prefeituras ou entidades

beneficentes, os veículos de sua frota que estão sendo substituídos por outros ou
aqueles que já não são utilizados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante doação a prefeituras

ou a entidades beneficentes, os veículos de sua frota que estão sendo substituídos
por outros ou aqueles que já não são utilizados.

Parágrafo único - Para que as entidades beneficentes recebam a doação prevista
no caput deste artigo, devem estar devidamente cadastradas na Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Este projeto de lei  visa a corrigir  um mal que vem acontecendo ao

longo dos anos nos critérios que são utilizados quando os órgãos estaduais efetuam
a substituição dos veículos de sua frota. Como se sabe, tais veículos ficam guardados
em pátios, sujeitos a diversas intempéries, enquanto aguardam leilão, perdendo muito
de seu valor e utilidade.

Durante o longo tempo em que são armazenados nos pátios, os veículos acabam
se tornando reservatórios para proliferação de doenças, causando impacto ao meio
ambiente, além de serem vendidos a baixo preço.

Dessa forma, a alienação mediante doação a prefeituras e a entidades beneficentes
poderá representar um excelente investimento para essas instituições,  que sofrem
constantemente com a falta de recursos financeiros, o que impossibilita a melhoria
das  condições  de  atendimento  à  população.  Esse  investimento  melhoraria  a
qualidade de vida de muitas pessoas, dinamizaria o processo de retirada dos veículos
dos  pátios  e  representaria  um  alívio  financeiro  às  entidades  beneficentes  e  às
prefeituras beneficiadas.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 95/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 681/2015
Regulamenta a venda de bebidas energéticas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  comercialização  de  compostos  líquidos  prontos  para  consumo

comercialmente conhecidos como energéticos só poderá ser feita para maiores de
dezoito anos.

Art. 2º - O estabelecimento que vende os produtos a que se refere o art. 1º desta lei
diretamente  ao  consumidor  deverá  fazer  sua  exposição  em  local  exclusivo,  com
advertência em letras visíveis sobre sua composição e seus efeitos colaterais.
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Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: As bebidas energéticas são muito consumidas pela nossa população,

principalmente  pelo  segmento mais  jovem, em busca de melhora  da  atenção,  de
resistência física e de maior diversão. Essas bebidas foram criadas para estimular o
cérebro de pessoas submetidas a um grande esforço físico e em “coma de  stress”,
nunca podendo ser consumidas com o mesmo objetivo com que se consomem as
bebidas  refrescantes,  tendo  em  vista  os  malefícios  que  podem  causar  ao  corpo
humano.

O energético é comercializado com a proposta de aumentar a resistência física, a
capacidade de concentração e a velocidade de reação, de dar mais energia e de
melhorar estado de ânimo dos consumidores, induzindo-os a acreditar que podem,
efetivamente, alcançar tais objetivos. Com isso, é vendida como se fosse a bebida do
milênio.  Seu  efeito  supostamente  energético,  entretanto,  advém  das  altas
concentrações de cafeína, já que uma latinha pode conter de três a cinco vezes a
concentração de cafeína encontrada em uma xícara de café.

Assim, vários países adotaram cautela e restringiram a venda desses compostos,
com vistas a proteger a saúde de sua população. Isso porque a cafeína em doses
elevadas  e  continuamente  consumida  pode  levar  à  intoxicação  aguda  e  à
dependência.  Na  intoxicação  aguda,  o  indivíduo  pode  apresentar  crises  de
ansiedade, agitação psicomotora, cefaleia, tremor, insônia, sintomas gastrintestinais e
taquicardia,  havendo  relatos,  felizmente  mais  raros,  de  episódios  convulsivos,
acidente vascular cerebral e morte.

Já  a  abstinência  -  causada pela  dependência  -  pode acarretar  cefaleia,  fadiga,
sonolência, alteração da cognição, alteração de humor, irritabilidade, náuseas e dores
musculares.

O efeito mais perigoso do consumo das bebidas em questão é a sua associação ao
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álcool.  Existem fortes evidências de que a combinação cafeína-álcool mascara os
sintomas  de  embriaguez,  provocando  um  consumo  ainda  maior  de  álcool  e  a
consequente adoção de comportamentos de risco.

Diante de tantos fatos já comprovados cientificamente, há que tomar medidas para
a restrição ao consumo de tais bebidas, como advertir  os consumidores sobre os
riscos que correm.

Para tanto, estamos propondo, a exemplo do que já foi  estabelecido em países
onde  a  venda  dos  compostos  líquidos  prontos  para  consumo  é  restrita
exclusivamente aos maiores de 18 anos, que essas bebidas estejam expostas em
locais exclusivos, com advertências em letras bem visíveis sobre sua composição e
seus efeitos colaterais.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  188/2015,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 682/2015
Institui o pagamento de meia-entrada para os portadores de câncer em espetáculos

teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas  e  demais
manifestações culturais e esportivas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o pagamento da meia-entrada para os portadores de câncer

em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições
cinematográficas e circenses, eventos esportivos, de lazer, entretenimento e demais
manifestações culturais no Estado.

Art. 2º - A meia-entrada deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor
do ingresso cobrado.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei estabelecendo as formalidades
do  documento  que  identifique  o  portador  da  doença  e  as  sanções  pelo
descumprimento da norma.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  Este projeto  de  lei  tem por objetivo instituir  o  pagamento de meia-
entrada para portadores de câncer em espetáculos teatrais e musicais, exposições de
arte,  exibições  cinematográficas,  circenses,  eventos  esportivos,  de  lazer,
entretenimento e demais manifestações culturais no Estado.

Sabemos que receber o diagnóstico de câncer acarreta mudanças extremas na vida
da pessoa enferma e de seus familiares,  que precisam adaptar-se a um caminho
árduo de tratamento, que muitas vezes implica grave sofrimento físico e emocional.

Sabe-se  ainda  que encarar  a  doença  com positividade,  com a  participação  em
eventos  sociais  e  de  lazer,  melhora  a  autoestima  e  o  estado  psicológico  dos
pacientes. Dessa forma, assimilam melhor o tratamento, o que aumenta as chances
de êxito na batalha contra essa severa doença.

É de conhecimento geral que usualmente os portadores de câncer têm um elevado
dispêndio  financeiro,  com cirurgias,  internações,  medicamentos,  acompanhamento
médico, o qual, com frequência, prejudica o orçamento familiar e, consequentemente,
a  realização de  atividades  de  lazer,  que  são  tão  importantes  para  a  melhora  do
quadro geral do paciente.

Nesse sentido, este projeto busca facilitar  o acesso dos portadores de câncer a
eventos culturais, de lazer, esporte e música, contribuindo assim para a melhoria da
qualidade de vida e o combate à doença.

Sendo de extrema relevância, clamo aos nobres pares desta Casa para que, no
exercício de seu mister, aprovem esta proposição.

-  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 683/2015
Institui o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia, a ser

celebrado, anualmente, no dia 12 de maio.
Art. 2° - O Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia tem como objetivo:
I - debater assuntos relacionados com a fibromialgia;
II  - promover  a  troca  de  experiências  e  informações  sobre  o  assunto  entre
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profissionais, pacientes e sociedade em geral;
III - abrir espaço para os profissionais ligados à área da saúde apresentarem novos

estudos e pesquisas sobre a fibromialgia.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa - Anselmo José Domingos.
Justificação: A fibromialgia foi classificada pela Organização Mundial de Saúde em

1990 com o código M79.0 e reconhecida, em 1992, como uma doença reumática. É
uma doença grave e silenciosa que acomete milhões de pessoas em todo o Brasil.

A fibromialgia é uma condição marcada por dor crônica disseminada, com sintomas
múltiplos, que se estima ocorrer em 8% na população geral, com maior incidência em
mulheres.  São transtornos que comumente  acompanham pacientes  fibromiálgicos:
distúrbios  do  sono,  disfunção cognitiva,  síndrome da fadiga  crônica,  síndrome do
cólon  irritável  ou  bexiga  irritável,  cistite  intersticial,  disfunção  da  articulação
temporomandibular  e  cefaleia.  Pessoas  que  sofrem  de  fibromialgia  apresentam,
frequentemente, quadros de ansiedade e de depressão, decorrentes da dor crônica
intensa. Tais dores limitam fortemente as atividades cotidianas, comprometendo as
relações familiares, sociais, de trabalho e econômicas.

Infelizmente, o componente psicológico associado com a dor levou alguns médicos
a questionar se os sintomas são reais ou não. Devido a isso, geralmente os pacientes
perambulam de consultório em consultório na busca de um diagnóstico, passando por
reumatologistas, psiquiatras, fisioterapeutas, acupunturistas, entre outros.

O desenvolvimento de tratamento específico para a doença tem sido retardado pela
falta de entendimento dos mecanismos fundamentais da etiologia da síndrome. Uma
boa compreensão sobre a fibromialgia diminuirá o sofrimento de milhões de pessoas
que  têm  sua  dor  desconsiderada  por  causa  do  desconhecimento,  bem  como
diminuirá o preconceito que sofrem pelo descrédito a que estão submetidas na sua
vida profissional, social e familiar.

Em  vista  disso,  é  nítida  e  imperiosa  a  necessidade  de  conscientização  da
população sobre essa doença, o que é função primordial do Poder Legislativo.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 684/2015
Estabelece a obrigatoriedade de serviços de segurança profissional nos locais onde

existem correspondentes bancários no âmbito do Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Todas  as  casas  lotéricas,  agências  dos  correios,  caixas  eletrônicos  e

estabelecimentos onde existir o serviço de correspondente bancário no Estado ficam
obrigados  a  ter  serviços  de  vigilância  profissional  com  a  finalidade  de  garantir  a
integridade física dos usuários, funcionários e proprietários.

Parágrafo  único  -  A vigilância  profissional  mencionada  no  caput do  artigo  será
obrigatória somente durante o horário de funcionamento do estabelecimento.

Art.  2º  -  Considera-se  vigilante  profissional  aquele  que  preencher  os  requisitos
previstos na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao infrator multa no
valor  de  10.000  Ufemgs  (dez mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de Minas  Gerais),
cobrada em dobro nos casos de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei apresentado busca garantir a segurança da população

que  utiliza  com  frequência  os  serviços  de  correspondentes  bancários  em  nosso
estado.

É comum essas instituições sofrerem constantemente com as ações de pessoas
que aproveitam da falta de segurança para cometerem atos criminosos, pois como
não há segurança, a ação criminosa é facilitada.

Esses estabelecimentos bancários investem na segurança eletrônica, que por sua
vez é voltada para o patrimônio, e não para os funcionários e utilizadores desses
serviços. O bem maior que necessitamos tutelar é o bem da vida.

Com a obrigatoriedade de serviços de segurança profissional, esses locais ficarão
mais protegidos, pois a presença física de um vigilante tende a dificultar as ações de
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bandidos e  trazer  mais  segurança  para  os  utilizadores  e  funcionários  desses
estabelecimentos.

A Lei nº 7.102, de 20/6/1983, em seu art. 15 estabelece as atribuições do vigilante,
conforme veremos a seguir.

“Art. 10 - São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas
em prestação de serviços com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 8.863, de
1994).

I  -  proceder  à  vigilância  patrimonial  das  instituições  financeiras  e  de  outros
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;

(...)
Art.  15  -  Vigilante,  para os  efeitos  desta  lei,  é  o empregado contratado para  a

execução das atividades definidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art.
10”.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação de tal
medida.

-  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 685/2015
Inclui  na  grade  curricular  das  escolas  rurais  conteúdo  relativo  a  noções  sobre

agronegócio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas rurais públicas e privadas integrantes do sistema estadual de

educação incluirão na grade curricular conteúdo relativo a noções sobre agronegócio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo incluir na grade curricular

das  escolas  rurais  do  Estado  conteúdo  relativo  a  noções  sobre  agronegócio.  O
agronegócio consiste na rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva
vinculada  à  agropecuária,  sendo o  conjunto  de todas  as  atividades de produção,
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processamento, distribuição e comercialização dos produtos agrícolas.
A partir  da  década de 1960,  os  negócios  rurais  passaram a  ser  realizados por

especialistas, deixando de ser feitos pelos próprios fazendeiros, visando assim ao
aumento  dos  lucros.  Na  década  de  1970,  começaram  a  ser  criados  grandes
conglomerados  agroindustriais,  e,  atualmente,  o  agronegócio  é  de  fato  um  dos
maiores responsáveis por toda a riqueza gerada no Brasil e demanda a atuação de
profissionais preparados para administrar esses agronegócios. É necessário que os
alunos das escolas rurais tenham noções de agronegócio, tendo em vista que estão
diretamente envolvidos com o crescimento desse ramo da economia.

Diante da relevância do tema, solicitamos o apoio dos demais pares à aprovação da
matéria em análise.

- 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 686/2015
Torna obrigatória  a informação ao paciente sobre os dados de procedência das

próteses implantadas e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os médicos cirurgiões que atuam no âmbito do Estado obrigados a

informar ao paciente os dados de procedência, incluindo fabricante e numeração do
lote, das próteses de silicone a serem implantadas.

Art.  2º  -  É  obrigatória  a  afixação  em  hospitais,  clínicas  e  estabelecimentos
congêneres, públicos e privados, de placas com a informação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Os infratores ao disposto nesta lei estão sujeitos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, às penas de:

I - advertência;
II - multa.
§ 1º - Os empregadores serão responsáveis solidários pela infração.
§ 2º  -  As normas regulamentadoras definirão  valores e forma de aplicação das

penas, conforme o Código de Defesa do Consumidor e legislações específicas.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
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Fábio Cherem
Justificação:  O  direito  à  informação  adequada,  clara  e  precisa  sobre  o  produto

colocado  no  mercado  ou  o  serviço  oferecido,  suas  características,  qualidades  e
riscos, entre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor.
Aliás,  a informação constitui  componente necessário e essencial  ao produto e  ao
serviço, que não podem ser oferecidos sem ela.

Esse direito está diretamente ligado ao princípio da transparência (art. 4º, caput, do
Código de Defesa do Consumidor), traduzindo-se na obrigação do fornecedor de dar
ao consumidor  a oportunidade prévia de conhecer  os  produtos gerando a ciência
plena de seu conteúdo e procedência e resguardando seu direito de escolha.

O projeto de lei em questão é de suma importância no rastreamento dos pacientes
implantados quando surgem fatos graves como o ocorrido com as próteses PIP, que
tiveram suas vendas suspensas por  terem sido fabricadas com silicone industrial,
porém já haviam causado diversas ocorrências.

Pelo exposto e pela enorme relevância social que envolve a matéria, consolidando
ainda mais a democracia em nosso estado, é que conto com o apoio dos nobres
pares para aprovarmos 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 687/2015
Altera a redação do caput e dos incisos I, II e III e revoga o inciso IV do art. 33 da

Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O  caput, os incisos I, II e III e o § 4º do art. 33 da Lei nº 15.424, de 30

dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o
inciso IV do referido artigo:

“Art.  33  -  A gestão  e  os  devidos  repasses  dos  recursos  serão  realizados  por
comissão gestora integrada por sete membros efetivos e respectivos suplentes, assim
distribuídos:

I - dois representantes indicados pela Associação dos Serventuários de Justiça do
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Estado de Minas Gerais - Serjus -, sendo um registrador civil das pessoas naturais e
o outro de qualquer especialidade notarial ou registral;

II - dois representantes indicados pela Associação dos Notários e Registradores do
Estado de Minas Gerais - Anoreg-MG;

III - três representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das
Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais - Recivil.

§ 1º - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas naturais e os dos
notários e registradores, no mínimo um representante será oriundo de serventia com
sede no interior do Estado, indicado pelo Recivil.

§  2º  -  A  comissão  escolherá,  entre  seus  membros,  um  coordenador  e  um
subcoordenador, cujas funções serão definidas em regimento interno a ser elaborado
no prazo de trinta dias de sua instalação.

§ 3º - Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas entidades ao
Recivil para um mandato de dois anos, devendo a primeira indicação ocorrer no prazo
máximo de cinco dias após a sanção desta lei e as demais até trinta dias antes do
término dos períodos bienais.

§  4º  -  Não  havendo  a  indicação,  pelas  entidades,  de  todos  os  integrantes  da
comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de quatro componentes.

§ 5° - A comissão gestora a que se refere o caput elaborará escrituração contábil de
sua movimentação econômica e financeira observando os princípios fundamentais e
as normas brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Roberto Andrade
Justificação:  Busca-se  alterar  a  composição  da  comissão  gestora  dos  recursos

destinados à compensação dos atos gratuitos, nos termos dos arts. 31 e seguintes da
Lei nº 15.424, de 2004.

A proposta busca manter a participação de entidades diversas na composição do
fundo, resguardando a predominância de membros da classe dos registradores civis
das  pessoas  naturais,  por  serem  os  maiores  destinatários  dos  repasses.  A
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participação  de  membros  das  classes  de  registradores  e  notários,  de  outras
especialidades além do registro civil das pessoas naturais, restou mantida.

A inovação do projeto está  na ampliação dos membros e  na  redistribuição das
vagas a serem indicadas pela classe. As alterações são necessárias para levar ao
grupo gestor  uma maior quantidade de pessoas, consequentemente de realidades
das grandes e pequenas serventias do Estado de Minas Gerais.

Ademais, com a nova distribuição, respeitando a maior quantidade de membros do
Recivil,  entidade  que  representa  somente  os  registradores  civis,  impede-se  que
apenas  uma das  três  entidades  tenha  o  controle  sobre  o  fundo,  permitindo  uma
gestão mais transparente e um debate mais democrático.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa
Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

- 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 688/2015
Dispõe sobre a concessão de desconto em conta de água para os usuários do

serviço público de abastecimento de água que reduzirem o consumo e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado o desconto de 20% (vinte por cento) nas contas

de  água  dos  usuários  do  serviço  público  de  abastecimento  de  água  que
economizarem 30% (trinta por cento) ou mais sobre o consumo mensal médio.

§ 1º - Para o cálculo do consumo mensal médio serão consideradas as doze contas
de água anteriores ao mês de análise para a concessão do desconto.

§  2º  -  O  consumo  mensal  médio  será  recalculado  mês  a  mês  para  fins  de
manutenção da concessão do desconto.

§ 3º - O desconto concedido por esta lei somente incidirá sobre a parcela da conta
cobrada sobre o uso da água.

§ 4º - O usuário do serviço público de abastecimento de água que perder o direito à
concessão do desconto poderá readquiri-lo  se preencher  novamente os requisitos
desta lei.
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§ 5º - Os órgãos estaduais e municipais de serviço público de abastecimento de
água  competentes  adotarão  medidas  imediatas  para  a  concessão  dos  descontos
previstos nesta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 25 de março de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: O projeto em análise concede desconto de 20% nas contas de água

mensais aos usuários do serviço público de abastecimento de água que reduzirem
em  pelo  menos  30%  seu  consumo  mensal  médio.  O  intuito  é  beneficiar  os
consumidores que ajudarem o poder público na economia de água, ao invés de puni-
los,  indo na contramão de algumas práticas que vêm sendo adotadas  em outros
estados, como a cobrança de sobretaxas e instituição de multas.

Atualmente, Minas Gerais vive uma crise hídrica como há muitos anos não se via.
Cerca  de  50  municípios  enfrentam  racionamento  e  quatro  estão  em  colapso
eminente, além de outras cem cidades que estão em estado de alerta. Punir o usuário
do serviço com sobretaxação é um contrassenso, uma vez que a escassez de água
tratada se  deve à  omissão do poder  público,  e  não ao consumo desmedido dos
usuários.

Nessas horas, cada consumidor mineiro deve ser aliado do Estado no uso racional
e consciente da água. Para tanto, beneficiá-lo com um desconto mensal é a forma
encontrada para conclamá-lo a participar da erradicação da crise hídrica em Minas
Gerais.

Contamos com o apoio dos membros desta Casa 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 689/2015
Assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no

Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo manterá organizado um banco de dados destinado a dar
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publicidade, anualmente e com base no exercício anterior, de informações relativas à
condição da mulher no Estado, especialmente sobre:

I - nível de emprego formal, por setor de atividade;
II - taxa de participação feminina em relação à população economicamente ativa e

no pessoal ocupado e desocupado;
III - taxa de desemprego feminino aberto por setor de atividade;
IV - participação feminina no pessoal ocupado por setor de atividade;
V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição

na ocupação;
VI - total de rendimento das mulheres ocupadas;
VII - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;
VIII - índice de participação feminina ocupada em ambientes insalubres;
IX - expectativa média de vida da mulher;
X - taxa de mortalidade da população feminina e suas principais causas;
XI  -  número de mortes de mulheres durante a gestação, parto,  puerpério e por

aborto espontâneo ou provocado;
XII - taxa de participação da mulher na composição etária e étnica da população em

geral;
XIII - grau de instrução médio da população feminina;
XIV - taxa de incidência de gravidez na adolescência;
XV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente

transmissíveis;
XVI  -  proporção  das  mulheres  chefes  de  domicílio,  considerando  escolaridade,

renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de
lixo;

XVII - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;
XVIII - índice de mulheres apenadas por regime;
XIX  -  disposições  dos  tratados  e  das  conferências  nacionais  e  internacionais,

seminários e convênios pertinentes a mulher que o Estado tenha celebrado ou de que
seja signatário ou participante.

Parágrafo único - A composição dos dados a que se refere esta lei poderá ter por
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base as informações ou levantamentos de órgãos governamentais e instituições de
caráter  público  ou  privado  que  produzam  dados  pertinentes  à  formulação  e
implementação de políticas públicas de interesse para as mulheres.

Art.  2º  -  Os dados relativos à condição da mulher  no Estado deverão abranger
todos os municípios.

Art. 3° - Serão publicizados, anualmente e com base no exercício anterior, os dados
orçamentários  por  projeto  e  atividade  destinados  à  implementação  de  políticas
públicas específicas para as mulheres.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: A desigualdade entre homens e mulheres está presente na cultura, na

religião e no marco jurídico do próprio Estado sobre aspectos familiares, econômicos,
trabalhistas e de qualquer natureza. A discriminação das mulheres atravessa o tempo
e a  história,  sendo  particularmente  visível  no  mundo do trabalho,  nos  índices  de
pobreza e de violência doméstica.

Por isso, o nosso especial empenho em propor projetos que deem visibilidade aos
problemas que afetam predominantemente as mulheres e à implementação de ações
positivas de erradicação da discriminação e de promoção da igualdade de gênero.

Em 2004, foi sancionada em nosso estado a Lei nº 15.218, de 2004, que criou a
notificação compulsória de violência contra a mulher e a Comissão de Monitoramento
da Violência Contra a Mulher. Essa lei, oriunda de um projeto de lei de autoria da
então  deputada  Ana  Maria  Resende  (PSDB),  significou  importante  avanço.  A ex-
deputada deixou, ainda, a ideia da criação de um anuário, que recuperamos com o
presente projeto.

Seu propósito é conhecer e disponibilizar o conhecimento sobre a realidade para
subsidiar a implementação de políticas públicas que visem fomentar os direitos das
mulheres, especialmente sobre as questões atinentes às desigualdades de gênero,
maternidade, violência e trabalho.

Ao estabelecer a competência do Estado de organizar e publicizar as informações
quanto à condição social das mulheres no Estado, recursos, projetos, pesquisas e
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políticas públicas desenvolvidas, o projeto assegura o estabelecimento de canais de
comunicação entre  os  diversos segmentos da  administração do Estado,  entes  da
Federação e  instituições não governamentais  e a  criação de parâmetros  técnicos
oficias de avaliação. Desse forma, cria a possibilidade de dirigir e aplicar os recursos
disponíveis nas áreas de maior demanda e necessidade.

Conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  187/2015,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 690/2015
Dispõe  sobre  o  estabelecimento  de  cotas  raciais  para  o  ingresso  de  negros  e

negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta
e indireta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os órgãos da administração pública  direta  e indireta do Estado,  ficam

obrigados a disponibilizar em seus quadros de cargos efetivos o limite mínimo de
20%  (vinte  por  cento)  das  vagas  e/ou  cargos  públicos  para  negros,  negras  ou
afrodescendentes.

§ 1º- A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas
no concurso público for igual ou superior a três.

§ 2º - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a
candidatos  negros,  esse  será  aumentado  para  o  primeiro  número  inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco
décimos).

§ 3º  -  A reserva de vagas para candidatos negros constará expressamente dos
editais  dos  concursos  públicos,  que  deverão  especificar  o  total  de  vagas
correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.

§  4º-  Os  percentuais  mínimos  previstos  no  caput deste  artigo  aplicam-se  a
contratação de estágio profissional desenvolvido pela administração direta e indireta
do Estado.
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§ 5º - Será garantida a equidade de gênero para composição das ocupações a que
se refere a presente lei.

Art. 2º - Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que
se  autodeclararem  pretos  ou  pardos  no  ato  da  inscrição  no  concurso  público,
conforme  o  quesito  cor  ou  raça  utilizado  pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que
lhe sejam assegurados o  contraditório  e  a ampla  defesa,  sem prejuízo  de  outras
sanções cabíveis.

Art.  3º  -  Na  hipótese  de  não  haver  número  de  candidatos  negros  aprovados
suficiente  para  ocupar  as  vagas  reservadas,  as  vagas  remanescentes  serão
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos
aprovados, observada a ordem de classificação.

Parágrafo único - Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.

Art.  4º  -  Os  candidatos  negros  concorrerão  concomitantemente  às  vagas
reservadas  e  às  vagas  destinadas  à  ampla  concorrência,  de  acordo  com  a  sua
classificação no concurso.

Parágrafo único -  Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas
oferecido  para  ampla  concorrência  não  serão  computados  para  efeito  do
preenchimento das vagas reservadas.

Art. 5º - Em contratos, convênios e parcerias firmados entre a administração pública
direta e indireta e as pessoas jurídicas de direito público ou privado em que haja
previsão  de  contratação  de  pessoas  para  prestação  de  serviços  de  qualquer
natureza, deverá constar cláusula com reserva dos percentuais mínimos previstos do
art. 1º desta lei.

Art.  6º  -  A  nomeação  dos  candidatos  aprovados  respeitará  os  critérios  de
alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total  e  o  número  de  vagas  reservadas  a  candidatos  negros  e  candidatos  com



2099
____________________________________________________________________________

deficiência previsto no Decreto nº 42.257, de 15 de janeiro de 2002.
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em até noventa dias a contar da

data de sua publicação.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo

de dez anos.
Parágrafo único - Esta lei não se aplicará aos concursos cujos editais já tiverem

sido publicados antes de sua entrada em vigor.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Marília Campos
Justificação: Diferentes estudos, realizados por variadas instituições de pesquisa

creditadas e de reconhecida idoneidade, têm evidenciado a persistente desigualdade
nos indicadores sociais brasileiros que desfavorecem as populações negras quando
comparadas  às  populações  brancas  no  que  tange  ao  acesso  aos  benefícios  do
progresso.

A disparidade persiste, mesmo considerado todo esforço que tem sido realizado em
nosso país para a redução da pobreza e da desigualdade, expansão do emprego, do
crédito e do acesso à proteção social,  tal  como recomendado pela Lei Federal nº
12.288, de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e, em diversos artigos,
determinou aos entes públicos a realização de ações capazes de proporcionar um
tratamento mais isonômico entre essas populações.

O governo federal deu um passo importantíssimo para enfrentar essa situação no
âmbito do serviço público federal ao sancionar a Lei Federal nº 12.990, de 9 de junho
de 2014, que fixa a cota de 20% para negros e pardos nos concursos públicos, válida
pelo prazo de 10 anos.

Visando a adequação da legislação mineira às novas diretivas aprovadas em nível
federal, submetemos à consideração da Casa este projeto de lei para disciplinar a
reserva  de  vagas  para  negros  nos  concursos  públicos  para  cargos  efetivos  e
empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Contamos com a costumeira sensibilidade para com as iniciativas que se destinam
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a ajudar na superação das desigualdades que ainda são marcas em nosso estado e
em nosso país.

-  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 691/2015
Dispõe  sobre  a  jornada  de  trabalho  dos  profissionais  de  enfermagem  na  rede

hospitalar pública do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  jornada  de  trabalho  de  30  horas  semanais  para  os

profissionais de enfermagem na rede hospitalar pública do Estado.
§ 1º - São profissionais de enfermagem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem

e os auxiliares de enfermagem diplomados por instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação - MEC.

§  2º  -  O  disposto  no  caput  do  art.  1º  também  será  aplicado  aos  funcionários
terceirizados da instituição, que não mantêm vínculo empregatício direto, mas que
executam a função laboral nas dependências do hospital.

Art. 2º - Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data da publicação
desta  lei  será  adequada  a  jornada  de  trabalho,  sem  redução  salarial  ou  dos
benefícios já adquiridos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  Os  profissionais  de  enfermagem  estão  submetidos  a  jornadas  de

trabalho estressantes - com baixos salários - e a condições de trabalho limitadoras.
Tal situação vem comprometendo a assistência hospitalar, tanto em âmbito público

como no setor privado. Todas as medidas que visem reverter essa situação devem
ser adotadas, como por exemplo o aumento dos investimentos públicos no setor de
saúde - como preconizado pela campanha Saúde: o Piso Salarial da Enfermagem -
defendidos pelos projetos em andamento na Assembleia e na Câmara Federal - e a
redução da jornada - agora apresentada por este projeto.
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Como se não bastasse, a redução da jornada garante condições de vida e trabalho
mais dignas aos profissionais e é também uma medida anticíclica que colabora para
minimizar os efeitos da crise mundial sobre a sociedade mineira.

É momento de o Estado de Minas Gerais dar mais este exemplo de preocupação
com os impasses da saúde pública no Brasil e de busca de soluções para eles.

Por considerar justa e de relevância social a medida, peço aos pares apoio para a
aprovação deste projeto.

-  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 692/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Bairros  Alvarenga,

Florência de Paiva e Maria do Carmo - Acaflomc -, com sede no Município de Corinto.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Alvarenga, Florência de Paiva e Maria do Carmo - Acaflomc -, com sede no Município
de Corinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Alvarenga, Florência de Paiva e

Maria  do  Carmo é  uma pessoa  jurídica  de  direito  privado,  constituída  por  tempo
indeterminado,  sem  fins  econômicos,  de  caráter  filantrópico,  assistencial,
promocional,  recreativo  e  educacional,  sem  cunho  político  ou  partidário,  com  a
finalidade de atender a todos a que a ela se associem, independentemente de classe
social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa.

A associação tem por fins melhorar a qualidade de vida de seus associados em
geral,  defendendo-os, organizando-os e desenvolvendo trabalho social  em prol  de
idosos, jovens e crianças, distribuindo-lhes, gratuitamente, benefícios alcançados em
órgãos municipais, estaduais, federais e na iniciativa privada.

Além  disso,  a  entidade  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 693/2015
Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao comércio varejista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  A política estadual  de incentivo  ao comércio varejista será formulada e

implementada com observância ao disposto nesta lei.
Art. 2º - São diretrizes da política de que trata esta lei:
I - atuação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada;
II - envolvimento de todos os segmentos do comércio varejista;
III  -  integração dos setores de serviços,  de turismo de lazer  e de negócios,  de

agronegócio e de comércio;
IV - embasamento da política de que trata esta lei em estudos de identificação dos

principais problemas enfrentados pelo setor de comércio varejista.
Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - promover o fortalecimento do comércio varejista;
II - gerar emprego e renda;
III - diminuir os custos da atividade varejista, visando à sua ampliação;
IV - promover o melhor aproveitamento do potencial do setor;
V - desenvolver o turismo de negócios relacionado à atividade varejista;
VI - incentivar a capacitação de empreendedores e de empregados;
VII  -  conscientizar  a  população  da  importância  do  comércio  varejista  e  dos

problemas enfrentados pelo setor.
Art.  4º  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:
I  -  analisar a viabilidade da concessão de incentivos fiscais  destinados ao setor

varejista, para estimular sua competitividade;
II - estudar a viabilidade da criação de linhas de crédito específicas para o comércio

varejista;
III - discutir ações destinadas à melhoria da segurança na atividade varejista;
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IV - analisar a possibilidade de criação de delegacia especializada no combate aos
crimes contra o comércio;

V - promover estudos visando à:
a)  ampliação das  medidas  destinadas  ao combate  de  propagandas  enganosas,

trucagens e falseamentos;
b) classificação em segmentos dos empreendedores do comércio varejista,  com

vistas ao direcionamento das ações;
c) criação de instrumentos de combate a fraudes e inadimplência;
VI - adotar estratégias para uma melhor convivência entre o comércio varejista e a

comunidade;
VII - promover a realização de debates, simpósios, seminários e outros eventos que

se destinem ao exame da política de desenvolvimento econômico do Estado,  em
parceria com entidades de classe do comércio varejista;

VIII - desenvolver ações de divulgação da importância do comércio varejista e das
dificuldades enfrentadas pelo setor.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: Há muito, o comércio varejista vem reclamando a instituição de uma

política de incentivo. A propósito, o momento atual requer metodologia, planejamento
estratégico, organização, que são ingredientes necessários à superação de estados
de crise.

Apesar  de  ser  responsável  pela  geração  de  riquezas,  ora  sufocado  pela  carga
tributária,  ora  sofrendo  diretamente  os  efeitos  de  desemprego,  pela  carência  de
planejamento estratégico ou de uma política de recuperação das perdas, o comércio
varejista de um modo geral reclama maior atenção.

Este projeto de lei, além de chamar a atenção da sociedade para a importância do
comércio varejista, busca também proteger a comunidade consumidora, a fim de que
suas exigências sejam atendidas.

O comércio varejista pode funcionar como uma mola propulsora de ordenamento
social,  desde que colocado como parceiro da sociedade.  A oferta de produtos de
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forma a alcançar as diversas camadas sociais; a priorização do mercado consumidor,
notadamente  no  atendimento  aos  seus  anseios;  a  ordem  no  funcionamento  do
comércio; o respeito ao consumidor na oferta de produtos; e a parceria com o poder
público  são  mecanismos  que  podem  estimular  o  comércio  varejista  de  forma
organizada e lucrativa.

A união faz a força, reza a sabedoria popular. Não há outra forma de promover
união senão mediante a participação estatal. Nesse aspecto, a participação política é
de fundamental importância. A associação da política ao comércio, à iniciativa privada
certamente aumentará o grau de responsabilidade dos segmentos que compõem a
sociedade organizada. A organização se traduz em ações direcionadas. À medida
que  o  comércio,  orientado  por  uma política  pública  de  incentivo,  direcionar  suas
ações com vistas à superação de dificuldades, com certeza toda a sociedade será
beneficiada.

A proposta, enfim, é tornar o segmento do comércio varejista não só reconhecido,
mas  também  participativo,  isto  é,  proativo.  Com  o  comércio  crescendo  de  forma
organizada,  aumentaremos  o  nível  de  segurança  dos  estabelecimentos  e  das
relações negociais. A ideia é estender o debate; é tornar o comércio varejista vivo e
participativo. O comércio precisa ser um centro atrativo de pessoas e de riquezas. Daí
a importância de uma política pública voltada especificamente para esse setor.

Com  essas  considerações,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à
aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 318/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 694/2015
Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo - ADC -, com

sede no Município de Divinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo

- ADC -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: A Associação Divinopolitana de Ciclismo - ADC - é uma entidade civil

sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades  a  prática,  o  estímulo  e  o
desenvolvimento do esporte do ciclismo, em caráter amadorista, promovendo cursos
em  todas  as  suas  categorias,  contribuindo  na  divulgação  do  ciclismo  em  suas
diferentes modalidades, difundindo o esporte no qual está inserido o uso da bicicleta,
etc.

A associação está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração
de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 695/2015
Dispõe sobre a remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual Serra do

Ouro Branco, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam a área e o perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, criado pelo Decreto Estadual nº 45.180, de
21 de setembro de 2009, remarcados de acordo com o Memorial Descritivo constante
do Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  A remarcação  a  que  se  refere  o  art.  1º  visa  adequar  as  áreas  cujas
características ambientais, sociais e econômicas não justificam a sua manutenção no
referido parque estadual.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Anselmo José Domingos
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Justificação:  O Parque Estadual Serra do Ouro Branco foi criado pelo governo do
Estado, por meio do Decreto nº 45.180, de 2009, e está localizado nos Municípios de
Ouro  Branco  e  Ouro  Preto,  com  uma  área  prevista  de  7.520,7888ha  (sete  mil
quinhentos e vinte hectares e setenta e oito  ares e oitenta e oito  centiares),  com
perímetro  de  67.517,77m  (sessenta  e  sete  mil  quinhentos  e  dezessete  metros  e
setenta e sete centímetros).

Até o momento não houve a criação efetiva do parque, tampouco o ajuizamento de
ações judiciais necessárias à desapropriação de imóveis que virão a integrá-lo, assim
como os proprietários não foram indenizados.

A região do parque se encontra em estado de abandono,  sujeita  a intempéries
climáticas, incêndios, queimadas e devastação.

Na ocasião da criação do Parque Estadual  Serra do Ouro Branco,  foi  realizado
estudo  pela  ONG  TerraBrasilis,  com  definição  das  áreas  de  interesse  ambiental.
Nesse  estudo  já  foi  previsto  que  as  áreas  que  ora  se  exclui  da  unidade  de
conservação não se prestam à sua formação principal, inclusive por se tratarem de
áreas antropizadas.

Destarte, faz-se necessária a readequação do desenho inicial da referida unidade
de conservação, a esta incorporando novas áreas de relevante interesse ecológico ou
cênico, em detrimento daquelas que, inicialmente associadas ao Parque da Serra do
Ouro Branco, não apresentam mais tais características.

A  correção  de  imprecisões  de  limites,  alterando  o  território  inicial  do  parque
estadual, é possível e desejável para atender o interesse público.

Assim, é de todo recomendável que se altere o perímetro do parque, assegurando-
se a preservação de áreas com maior importância ambiental e menor custo social
naquela região.

ANEXO
Memorial Descritivo

Descreve este memorial uma área situada no local denominado Morro do Bule, no
Município de Ouro Preto, de propriedade da Mineração Geral do Brasil.

Tem início o vértice 001 na intersecção de divisas entre o Parque da Serra de Ouro
Branco  e  o  decreto  de  lavra  2918/36,  de  coordenadas  E-638382.3813;  N-
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7737257.5391, deste, segue com azimute de 5º 4l'12" e uma distância de 208,947m
(duzentos  e  oito  metros  e  noventa  e  quatro  centímetros)  até  o  ponto  002  de
coordenadas  E-638403.0851,  N-7737465.4581,  confrontando  neste  trecho  com  a
poligonal do decreto de lavra 2918/36, deste, segue com azimute de 11 º 26' 11" e
uma distância de 613,899 (seiscentos e treze metros e oitenta e nove centímetros)
até  o  ponto  003  de  coordenadas  E-638524.8102,  N-7738067.1690,  confrontando
neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute
de 44º 22' 45" e uma distância de 99,964m (noventa e nove metros e noventa e seis
centímetros)  até  o  ponto  004  de  coordenadas  E-638594.7260,  N-7738138.6164,
confrontando neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue
com azimute de 90º 4l'  16" e uma distância de 191,938m (cento e noventa e um
metros  e  noventa  e  três  centímetros)  até  o  ponto  005  de  coordenadas  E-
638786.6510,  N-7738136.3126,  confrontando  neste  trecho  com  a  poligonal  do
decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 70º l5' 41" e uma distância de
121,751m (cento e vinte e um metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 006
de coordenadas E-638901.2485 , N-7738177.4318, confrontando neste trecho com a
poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 55º 36' 11" e uma
distância de 202,967m (duzentos e dois metros e noventa e seis centímetros) até o
ponto  007 de coordenadas E-639068.7257,  N-7738292.0926 ,  confrontando neste
trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36deste, segue com azimute de 268º
51' 11" e uma distância de 183,970m (cento e oitenta e três metros e noventa e sete
centímetros)  até  o  ponto  008  de  coordenadas  E-638884.7923,  N-7738288.4100,
confrontando neste trecho com a poligonal do decreto de lavra 2918/36deste, segue
com azimute de 320º 32' 11" e uma distância de 296,951m (duzentos e noventa e seis
metros  e  noventa  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  009  de  coordenadas  E-
638696.0531,  N-7738517.6652,  confrontando  neste  trecho  com  a  poligonal  do
decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 270º 59' 11" e uma distância
de 221,963m (duzentos e vinte e um metros e noventa e seis centímetros) até o ponto
010  de  coordenadas  E-638474.1221,  N-7738521.4862,  confrontando  neste  trecho
com a poligonal do decreto de lavra 2918/36 deste, segue com azimute de 269º 56'
17" e uma distância de 222,128m (duzentos e vinte e dois metros e doze centímetros)



2108
____________________________________________________________________________

até  o  ponto  011  de  coordenadas  E  -638251.9940,  N-7738521.2460,confrontando
neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue
com azimute de 1º 59' 31" e uma distância de 25,029m (vinte e cinco metros e dois
centímetros)  até  o  ponto  012  de  coordenadas  E-638252.8640,  N-7738546.2600,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de l2º 53' 05" e uma distância de 58,478m (cinquenta e
oito  metros  e  quarenta  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  013  de  coordenadas  E-
638265.9040,  N-7738603.2660,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 356º 48' 53" e uma
distância de 26,292m (vinte e seis metros e vinte e nove centímetros) até o ponto 014
de coordenadas  E-638264.4430,  N-7738629.5180,  confrontando neste  trecho com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geraldo Brasil)  deste, segue com azimute de
331º58'20" e uma distância de 28,101m (vinte e oito metros e dez centímetros) até o
ponto  015 de coordenadas E-638251.2380,  N-7738654 .3240,  confrontando neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 304º 49' 14" e uma distância de 54,806m (cinquenta e quatro metros e
oitenta  centímetros)  até  o  ponto  016  de  coordenadas  E-638206.2450,  N-
7738685.6190, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  274º  l8'  41"  e  uma  distância  de
114,474m (cento e quatorze metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 017 de
coordenadas  E-638092.0940,  N-7738694.2250,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
267º 53'  25" e uma distância de 57,235m (cinquenta e sete metros e vinte e três
centímetros)  até  o  ponto  018  de  coordenadas  E-638034.8970,  N-7738692.1180,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 302º 05' 43'e uma distância de 49,671m (quarenta e
nove metros  e  sessenta  e sete  centímetros)  até  o ponto 019 de coordenadas E-
637992.8170,  N-7738718.5100,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 319º 36' 02" e uma
distância de 78,370m (setenta e oito metros e trinta e sete centímetros) até o ponto
020  de  coordenadas  E-637942.0240,  N:7738778.1930,  confrontando  neste  trecho
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com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
de 332º  17'  15"  e  uma distância  de  44,056m  (quarenta  e  quatro  metros  e  cinco
centímetros)  até  o  ponto  021  de  coordenadas  E-637921.5360,  N-7738817.1960,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 292º 38' 49" e uma distância de 26,591m (vinte e seis
metros  e  cinquenta  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  022  de  coordenadas  E-
637896.9950,  N-7738827.4350,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 273º 4l' 50” e uma
distância de 87,384m (oitenta e sete metros e trinta e oito centímetros) até o ponto
023  de  coordenadas  E-637809.7920,  N-7738833.0700,  confrontando  neste  trecho
com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geraldo Brasil) deste, segue com azimute
de 251º 25' 09" e uma distância de 55,771m (cinquenta e cinco metros e setenta e
sete centímetros) até o ponto 024 de coordenadas E-637756.9280, N-7738815.2990,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 227º 57' 41” e uma distância de 50,813m (cinquenta
metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 025 de coordenadas E-637719.1894,
N-7738781.2730,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra  2918/36
(Mineração  Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  254º  06'  35”  e  uma
distância de 46,005m (quarenta e seis metros) até o ponto 026 de coordenadas E
-637674.9420,  N-7738768.6770,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 304º 12' 40” e uma
distância de 72,795m (setenta e dois  metros e setenta e nove centímetros)  até o
ponto  027  de  coordenadas  E-637614.7420,  N-7738809.6060,  confrontando  neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 340º 44' 56” e uma distância de 30,011m (trinta metros e um centímetro)
até  o  ponto  028  de  coordenadas  E-637604.8470,  N-7738837.9390,  confrontando
neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue
com azimute de 4º 02, 02” e uma distância de 45,089m (quarenta e cinco metros e
oitenta  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  029  de  coordenadas  E-637608.0190,  N-
7738882.9170, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  329º  41'  09"  e  uma  distância
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de26,522m (vinte e seis metros e cinquenta e dois centímetros) até o ponto 030 de
coordenadas  E-637594.6320,  N-7738905.8130,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
359º 26' 48" e uma distância de 42,551m (quarenta e dois metros e cinquenta e cinco
centímetros)  até  o  ponto  031  de  coordenadas  E-637594.2210,  N-7738948.3620,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste,  segue com azimute de 20º 17'  33" e uma distância de 40,281m (quarenta
metros e vinte e oito centímetros) até o ponto 032 de coordenadas E-637608.1910, N-
7738986.1430, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  357º  04'  25"  e  uma distância  de
83,247m (oitenta e três  metros  e vinte e quatro centímetros)  até o ponto 033 de
coordenadas  E  -637603.9410,  N-7739069.2820,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
3l9º  26'  39" e uma distância de 59,644m (cinquenta e nove metros e sessenta e
quatro  centímetros)  até  o  ponto  034  de  coordenadas  E-637565.1610,  N-
7739114.5980, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  343º  30'  37"  e  uma distância  de
99,050m  (noventa  e  nove  metros  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  035  de
coordenadas  E-637537.0460,  N-7739209.5750,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
310º 36' 26” e uma distância de 19,183m (dezenove metros e dezoito centímetros)
até  o  ponto  036  de  coordenadas  E-637522.4823,  N-7739222.0607,  confrontando
neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue
com azimute de 240º 32' 10" e uma distância de 41,211m (quarenta e um metros e
vinte  e  um  centímetros)  até  o  ponto  037  de  coordenadas  E-637486.6009,  N-
7739201.7899,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 213º 33' 11" e uma distância de 77,987m (setenta e
sete  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  038  de  coordenadas  E-
637443.4970, N-7739136.7975, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 203º 26' 10" e uma distância de 99,983m
(noventa  e  nove  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  039  de
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coordenadas  E-637403.7308,  N-7739045.0624,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 4º 15' 10" e uma
distância de 192,419m (cento e noventa e dois metros e quarenta e um centímetros)
até  o  ponto  040  de  coordenadas  E-637418.0004,  N-7739236.9524,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 286º
36'  20"  e  uma  distância  de  84,398m  (oitenta  e  quatro  metros  e  trinta  e  nove
centímetros)  até  o  ponto  041  de  coordenadas  E-637337.1220  ,  N-7739261.0720,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 325º 40' 57" e uma distância de 32,642m (trinta e dois
metros  e  sessenta  e  quatro  centímetros)  até  o  ponto  042  de  coordenadas  E-
637318.7190,  N-7739288.0320,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 342º 35' 00" e uma
distância de 64,289m (sessenta e quatro metros e vinte e oito  centímetros)  até o
ponto  043 de coordenadas E-637299.4760 ,  N-7739349.3740,  confrontando neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 316º 22' 02'e uma distância de 24,152m (vinte e quatro metros e quinze
centímetros)  até  o  ponto  044  de  coordenadas  E-637282.8100,  N-7739366.8550,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 334º 10' 28" e uma distância de 35,481m (trinta e cinco
metros  e  quarenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  045  de  coordenadas  E-
637267.3530,  N-7739398.7930,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 7º 56' 39" e uma
distância de 38,413m (trinta e oito metros e quarenta e um centímetros) até o ponto
046 de coordenadas E-637272.6620,  N-7739436.8380 ,  confrontando neste trecho
com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
de l8º 34' 16” e uma distância de 111,752m (cento e onze metros e setenta e cinco
centímetros)  até  o  ponto  047  de  coordenadas  E-637308.2530,  N-7739542.7710  ,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 340º 36' 29” e uma distância de 2l,582m (vinte e um
metros  e  cinquenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  048  de  coordenadas  E-
637301.0870,  N-7739563.1290  ,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
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2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 308º 37' 17" e uma
distância de  47,353m (quarenta  e  sete metros  e trinta e cinco  centímetros)  até  o
ponto  049 de coordenadas E-637264.0900,  N-7739592.6860 ,  confrontando neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute  de  290º  49'  39"  e  uma distância  de  46,456m (quarenta  e  seis  metros  e
quarenta e cinco centímetros) até o ponto 050 de coordenadas E-637220.6690, N-
7739609.2040, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  304º  35'  33'e  uma  distância  de
40,966m  (quarenta  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  051  de
coordenadas  E-637186.9450,  N-7739632.4620,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
346º 45' 15'e uma distância de 40,1 17m (quarenta metros e onze centímetros) até o
ponto  052  de  coordenadas  E-637177.7530,  N-7739671.5120,  confrontando  neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute  de  355º  12'  35"  e  uma distância  de  50,077m  (cinquenta  metros  e  sete
centímetros)  até  o  ponto  053  de  coordenadas  E-637173.5710,  N-7739721.4150,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de l5º 34' 27" e uma distância de 76,078m (setenta e seis
metros  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  054  de  coordenadas  E-637193.9970,  N-
7739794.7000, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  22º  40'  59"  e  uma  distância  de
158,918m (cento e cinquenta e oito metros e noventa e um centímetros) até o ponto
055  de  coordenadas  E-637255.2530,  N-7739941.3380,  confrontando  neste  trecho
com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
de 343º 35' 59'e uma distância de 40,549m (quarenta metros e cinquenta e quatro
centímetros)  até  o  ponto  056  de  coordenadas  E-637243.8040,  N-7739980.2380,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste,  segue com azimute  de  8º  02'  27”  e  uma distância  de  177,415m (cento  e
setenta e sete metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 057 de coordenadas
E-637268.6210,  N-7740155.9090,  confrontando neste trecho com decreto de lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 55º 04' 17" e uma
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distância de 131,379m (cento e trinta e um metros e trinta e sete centímetros) até o
ponto  058  de  coordenadas  E-637376.3350,  N-7740231.1310,  confrontando  neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 29º 19' 25" e uma distância de 43,839m (quarenta e três metros e oitenta
e  três  centímetros)  até  o  ponto  059  de  coordenadas  E-637397.8050,  N-
7740269.3530, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 348º 43' 25” e uma distância de 28,909
m (vinte e nove metros e noventa centímetros) até o ponto 060 de coordenadas E-
637392.1520,  N-7740297.7040,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 310º 40' 57” e uma
distância de 44,248m (quarenta e quatro metros e vinte e quatro centímetros) até o
ponto  061  de  coordenadas  E-637358.5970,  N-7740326.5480,  confrontando  neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 272º 39' 44" e uma distância de 20,517m (vinte metros e cinquenta e um
centímetros)  até  o  ponto  062  de  coordenadas  E-637338.1020,  N-7740327.5010,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 267º 35'  19” e uma distância de 198,968m (cento e
noventa e oito metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 063 de coordenadas
E-637139.3100,  N-7740319.1300,  confrontando neste trecho com decreto de lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 268º l8' 16" e uma
distância de 82,093m (oitenta e dois metros e nove centímetros) até o ponto 064 de
coordenadas  E-637057.2523,  N-7740316.7008,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
259º 4l' 43” e uma distância de 128,629m (cento e vinte e oito metros e sessenta e
dois centímetros) até o ponto 065 de coordenadas E-636930.6973, N-7740293.6908,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 247º 22' 48” e uma distância de 74,782m (setenta e
quatro  metros  e  setenta  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  066  de coordenadas  E-
636861.6674,  N-7740264.9283,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 249º 26' 38" e uma
distância de 49,149m (quarenta e nove metros e quatorze centímetros) até o ponto
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067  de  coordenadas  E-636815.6474,  N-7740247.6708,  confrontando  neste  trecho
com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
de 243º 26' 06 e uma distância de 25,726m (vinte e cinco metros e setenta e dois
centímetros)  até  o  ponto  068  de  coordenadas  E-636792.6374,  N-7740236.1658,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 186º 20'25" e uma distância de 52,091m (cinquenta e
dois metros e nove centímetros) até o ponto 069 de coordenadas E-636786.8849, N-
7740184.3933, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  l84º  45'  49"  e  uma  distância  de
69,269m (sessenta e nove metros  e  vinte e  seis  centímetros)  até  o  ponto  70 de
coordenadas  E-636781.1324,  N-7740115.3633,  confrontando  neste  trecho  com
decrete de lavra 2918136 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
187º 07'  30" e uma distância de 46,378m (quarenta e seis metros e trinta e sete
centímetros)  até  o  ponto  071  de  coordenadas  E-636775.3799,  N-7740069.3433,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 191º' 18' 36" e uma distância de 58,664m (cinquenta e
oito  metros  e  sessenta  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  072  de  coordenadas  E-
636763.8749,  N-7740011.8183,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 180º 00' 00" e uma
distância de 51,772m (cinquenta e um metros e setenta e sete centímetros) até o
ponto  073  de  coordenadas  E-636763.8749,  N-7739960.0458,  confrontando  neste
trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com
azimute de 165º.  57’ 50”,  e uma distância de 47,436m (quarenta e sete metros e
quarenta e três  centímetros) até o ponto  074 de coordenadas E-636775.3799,  N-
7739914.0258, confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração
Geral  do  Brasil)  deste,  segue  com  azimute  de  l86º  20’  25"  e  uma distância  de
52,091m  (cinquenta  e  dois  metros  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  075  de
coordenadas  E-636769.6274,  N-7739862.2533,  confrontando  neste  trecho  com
decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de
213º' 41' 24" e uma distância de 41,481m (quarenta e um metros e quarenta e oito
centímetros)  até  o  ponto  076  de  coordenadas  E-636746.6174,  N-7739827.7384,
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confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste, segue com azimute de 206º 33' 54" e uma distância de 51,451m (cinquenta e
um  metros  e  quarenta  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  077  de coordenadas  E-
636723.6074,  N-7739781.7184,  confrontando  neste  trecho  com  decreto  de  lavra
2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute de 236º l8' 36” e uma
distância de 62,222m (sessenta e dois metros e vinte e dois centímetros) até o ponto
078  de  coordenadas  E-636671.8349,  N-7739747.2034,  confrontando  neste  trecho
com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil) deste, segue com azimute
de 240º 56' 43" e uma distância de 33,996m (trinta e três metros e noventa e nove
centímetros)  até  o  ponto  079  de  coordenadas  E-636642.1163,  N-7739730.6930,
confrontando neste trecho com decreto de lavra 2918/36 (Mineração Geral do Brasil)
deste,  segue com azimute  de  190º  08'  10"  e  uma distância  de  80,057m (oitenta
metros  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  080  de coordenadas E-636628.0271,  N-
7739651.8846,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 239º 22' 10" e uma distância de 228,961m (duzentos e
vinte e oito metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 081 de coordenadas E-
636431.0127, N-7739535.2289, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 268º 03' 10” e uma distância de 41,992m
(quarenta  e  um  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  082  de
coordenadas  E-636389.0441,  N-7739533.8020,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 23' 10" e uma
distância de 150,974m (cento e cinquenta metros e noventa e sete centímetros) até o
ponto  083  de  coordenadas  E-636256.5087,  N-7739461.4998,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 253º 18'
10"  e  uma  distância  de74,987m  (setenta  e  quatro  metros  e  noventa  e  oito
centímetros)  até  o  ponto  084  de  coordenadas  E-636184.6832,  N-7739439.9550,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 237º 52' 10" e uma distância de 206,964m (duzentos e seis metros e
noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  085 de coordenadas  E-636009.4176,  N-
7739329.8810,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 261º 00' 10" e uma distância de 142,975m (cento e
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quarenta  e  dois  metros  e  noventa  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  086  de
coordenadas  E-635868.2013,  N-7739307.5217,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 268º 38' 10" e uma
distância de 45,992m (quarenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o
ponto  087  de  coordenadas  E-635822.2222,  N-7739306.4271,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 238º 05'
10"  e  uma  distância  de  41,992m  (quarenta  e  um  metros  e  noventa  e  nove
centímetros)  até  o  ponto  088  de  coordenadas  E-635786.5769,N-7739284.2279,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 132º 30' 50" e uma distância de 98,982m (noventa e oito metros e noventa
e  oito  centímetros)  até  o  ponto  089  de  coordenadas  E-635713.6151,  N-
7739217.3385,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 209º 4l' 10" e uma distância de 62,989m (sessenta e
dois  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  090  de  coordenadas  E-
635682.4198,N-7739162.6166, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 176º 41' 11" e uma distância de 174,969m
(cento e setenta e quatro metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 091 de
coordenadas  E-635692.5337,  N-7738987.9394,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 191º 29' 10" e uma
distância de 55,990m (cinquenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o
ponto  092  de  coordenadas  E-635681.3841,  N-7738933.0704,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 208º 27'
l0” e uma distância de 23,995m (vinte e três metros e noventa e nove centímetros) até
o ponto 093 de coordenadas E-635669.9517, N-7738911.9730, confrontando neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 231º 57'
11" e uma distância de 27,995m (vinte e sete metros e noventa e nove centímetros)
até  o  ponto  094  de  coordenadas  E-635647.9054,  N-7738894.7193,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 242º
37'  10"  e  uma  distância  de  38,993m  (trinta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove
centímetros)  até  o  ponto  095  de  coordenadas  E-635613.2804,  N-7738876.7864,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
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azimute de 270º 58' 11" e uma distância de 24,995m (vinte e quatro metros e noventa
e  nove  centímetros)  até  o  ponto  096  de  coordenadas  E-635588.2883,  N-
7738877.2095,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 275º 54' 11” e uma distância de 107,98m (cento e sete
metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  097  de  coordenadas  E-
635480.8796, N-7738888.3146, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 277º 54' 10' e uma distância de 36,993m
(trinta e três metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 098 de coordenadas
E-635444.2373, N-7738893.4011, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 32' 11" e uma distância de 186,967m
(cento e oitenta e seis  metros  e noventa e seis  centímetros) até o  ponto 099 de
coordenadas  E-635279.8706,  N-7738804.2920,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 241º 34' 11”' e uma
distância de 6,998m (seis metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 100 de
coordenadas  E-635273.7158,  N-7738800.9599,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 254º 21' 37" e uma
distância de 22,556m (vinte e dois metros e cinquenta e cinco centímetros) até o
ponto  101  de  coordenadas  E-635251.9944,  N-7738794.8790,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 178º38'
11” e uma distância de 223,961m (duzentos e vinte e três metros e noventa e seis
centímetros)  até  o  ponto  102  de  coordenadas  E-635257.3244,  N-7738570.9814,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 139º 58' 11" e uma distância de 807,860m (oitocentos e sete metros e
oitenta  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  103  de  coordenadas  E-635776.9338,  N-
7737952.3990,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 105º 11’ 11” e uma distância de 47,991m (quarenta e
sete  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  104 de coordenadas  E-
635823.2496, N-7737939.8270, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 168º 49'11” e uma distância de 48,991m
(quarenta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  105  de
coordenadas  E-635832.7489,  N-7737891  .7653,  confrontando  neste  trecho  com
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Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de l49º 24' 12" e uma
distância de 28,995m (vinte e oito metros e noventa e nove centímetros) até o ponto
106  de  coordenadas  E-635847.5072,  N-7737866.8072,  confrontando  neste  trecho
com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 110º 36' 11" e
uma distância de 46,992m (quarenta e seis metros e noventa e nove centímetros) até
o ponto 107 de coordenadas E-635891.4935, N-7737850.2711, confrontando neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 119º l0'11"
e uma distância de 43,992m (quarenta e três metros e noventa e nove centímetros)
até  o  ponto  108  de  coordenadas  E-635929.9067,  N-7737828.8292,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 107º
34'  11"  e  uma  distância  de  58,989m  (cinquenta  e  oito  metros  e  noventa  e  oito
centímetros)  até  o  ponto  109  de  coordenadas  E-635986.1448,  N-7737811.0220,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 140º 27' 11" e uma distância de 123,978m (cento e vinte e três metros e
noventa  e sete  centímetros)  até o  ponto  110 de coordenadas  E-636065.0831,  N-
7737715.4215,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 168º 44' 11" e uma distância de24,995m (vinte e quatro
metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  111  de  coordenadas  E-
636069.9653, N-7737690.9072, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 133º 27' 11”e uma distância de 154,973m
(cento e cinquenta e quatro metros e noventa e sete centímetros) até o ponto 112 de
coordenadas  E-636182.4663,  N-7737584.3224,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de l57º 06' 12" e uma
distância de 30,994m (trinta metros e noventa e nove centímetros) até o ponto l13 de
coordenadas  E-636194.5255,  N-7737555.7699,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 212º 07' 12' e uma
distância de 236,959m (duzentos e trinta e seis metros e noventa e cinco centímetros)
até  o  ponto  114  de  coordenadas  E-636068.8863,  N-7737354.8604,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 141º
32'  11”  e  uma distância  de  46,991m  (quarenta  e  seis  metros  e  noventa  e  nove
centímetros)  até  o  ponto  l15  de  coordenadas  E-636098.1161,  N-7737318.0655,
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confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 176º 20' 12" e uma distância de 39,993m (trinta e nove metros e noventa
e  nove  centímetros)  até  o  ponto  116  de  coordenadas  E-636100.6714,  N-
7737278.1540,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 147º 14' 12" e uma distância de 210,963m (duzentos e
dez  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  117  de  coordenadas  E-
636214.8391, N-7737100.7518, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 150º 54' 12" e uma distância de 511,9l2m
(quinhentos  e  onze  metros  e  noventa  e  um  centímetros)  até  o  ponto  118  de
coordenadas  E-636463.7744,  N-7736653.4422,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 183º 07' 12" e uma
distância de 188,967m (cento e oitenta e oito metros e noventa e seis centímetros)
até  o  ponto  119 de coordenadas  E-636453.4892  ,  N-7736464.7544,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 188º
39'  12"  e  uma  distância  de  38,993m  (trinta  e  oito  metros  e  noventa  e  nove
centímetros)  até  o  ponto  120  de  coordenadas  E-636447.6224,  N-7736426.2049,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 165º 00' 12" e uma distância de 241,958m (duzentos e quarenta e um
metros  e  noventa  e  cinco  centímetros)  até  o  ponto  121  de  coordenadas  E-
636510.2319,N-7736192.4868, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 172º 15' 12" e uma distância de 57,990m
(cinquenta  e  sete  metros  e  noventa  e  nove  centímetros)  até  o  ponto  122  de
coordenadas  E-636518.0486,  N-7736135.0258,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 140º 12' 13" e uma
distância de 55,990m (cinquenta e cinco metros e noventa e nove centímetros) até o
ponto  123  de  coordenadas  E-636553.8860,  N-7736092.0071,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 101º 53'
13" e uma distância de 237,959m (duzentos e trinta e sete metros e noventa e cinco
centímetros)  até  o  ponto  124  de  coordenadas  E-636786.7430,  N-7736042.9924,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 99º 28' 31" e uma distância de 228,961m (duzentos e vinte e oito metros e
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noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  125 de coordenadas  E-637012.5804,  N-
7736005.3005,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 117º 45' 13" e uma distância de 173,970m (cento e
setenta e três reais e noventa e sete centímetros) até o ponto 126 de coordenadas E-
637166.5374, N-7735924.2878, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 110º 51' 13" e uma distância de 64,989m (
sessenta  e  quatro  metros  e  noventa  e  oito  centímetros)  até  o  ponto  127  de
coordenadas  E-637227.2694,N-7735901  .1529,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 97º 58' 13" e uma
distância de 226,962m (duzentos e vinte e seis metros e noventa e seis centímetros)
até  o  ponto  128 de coordenadas  E-637452.0391,  N-7735869 .6829,  confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 67º
15' 13" e uma distância de 435,927m (quatrocentos e trinta e cinco metros e noventa
e  dois  centímetros)  até  o  ponto  129  de  coordenadas  E-637854.0623,  N-
7736038.2364,  confrontando  neste  trecho  com  Parque  da  Serra  de  Ouro  Branco
deste, segue com azimute de 87º 14'  13" e uma distância de 162,973m (cento e
sessenta  e  dois  metros  e  noventa  e  sete  centímetros)  até  o  ponto  130  de
coordenadas  E-63 801  6.8460,  N-7736046  .0929,  confrontando  neste  trecho  com
Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 112º 02' l3” e uma
distância de 140,976m (cento e quarenta metros e noventa e sete centímetros) até o
ponto  131  de  coordenadas  E-638147.5235,  N-7735993.1981,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 71º 03'
13" e uma distância de 161,973m cento e sessenta e um metros e noventa e sete
centímetros)  até  o  ponto  132  de  coordenadas  E-638300.7215,  N-7736045.7885,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 34º 48' 12" e uma distância de 458,925m (quatrocentos e cinquenta e oito
metros  e  noventa  e  dois  centímetros)  até  o  ponto  133  de  coordenadas  E-
638562.6589, N-7736422.6187, confrontando neste trecho com Parque da Serra de
Ouro Branco deste, segue com azimute de 14º 35' 12" e uma distância de 230,962m
(duzentos  e  trinta  metros  e  noventa  e  seis  centímetros)  até  o  ponto  134  de
coordenadas  E-638620.8257,  N-7736646.1367,  confrontando  neste  trecho  com
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Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 5º 16' 12" e uma
distância de 108,982m (cento e oito metros e noventa e oito centímetros) até o ponto
135  de  coordenadas  E-638630.8357,  N-7736754.6583,  confrontando  neste  trecho
com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 335º 01’12” e
uma distância de 120,980m (cento e vinte metros e noventa e oito centímetros) até o
ponto  136  de  coordenadas  E-638579.7455,  N-7736864.3215,  confrontando  neste
trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com azimute de 299º 17'
12"  e uma distância  de 123,979m (cento e  vinte  e  três  metros  e noventa e  sete
centímetros)  até  o  ponto  137  de  coordenadas  E-638471.6123,  N-7736924.9698,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 318º 03' 12" e uma distância de 38,993m (trinta e oito metros e noventa e
nove centímetros) até o ponto 138 de coordenadas E-638445.5474, N-7736953.9720,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 352º 43' 12" e uma distância de 70,988m (setenta metros e noventa e oito
centímetros)  até  o  ponto  139  de  coordenadas  E-638436.5519,N-7737024.3881,
confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco deste, segue com
azimute de 330º 36' 12" e uma distância de 133,978m (cento e trinta e três metros e
noventa  e  sete  centímetros)  até o  ponto  140 de coordenadas E-638370.7882,  N-
7737141.1 155,  confrontando neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco
deste,  segue com azimute  de  5º  41'  12"  e  uma distância  de  116,999m  (cento  e
dezesseis metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 001 de coordenadas E-
638382.3813 , N-7737257.5391, ponto onde originou-se esta descrição, confrontando
neste trecho com Parque da Serra de Ouro Branco, perfazendo se assim uma área
de 856,32ha (oitocentos e cinquenta e seis hectares e trinta e dois centiares), e um
perímetro  de  14.981,52m  (quatorze  mil,  novecentos  e  oitenta  e  um  metros  e
cinquenta e dois centímetros).

-  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 696/2015
Altera a Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do

Cercadinho e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar com o seguinte

art. 4°-A:
“Art. 4°-A - Fica autorizada a utilização de área da estação ecológica de que trata

esta  lei  para  a  execução  de  obras  de  infraestrutura  de  interligação  e  acesso  da
rodovia  BR-356  à  rodovia  MG-030,  observados  a  utilidade  pública  e  o  interesse
social, mediante prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem
prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras
exigências legais.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Localizado em área urbana e de grande densidade populacional,  a

Estação Ecológica do Cercadinho, localizada às margens da rodovia BR-356, é objeto
de estudos para a construção de uma alça que possa fazer a interligação da referida
estrada à MG-030, via que liga os Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima.

Em que pese a referida área ser de preservação ambiental, a obra de infraestrutura
em tela, que indubitavelmente é de grande interesse social e utilidade pública, poderá
ser realizada de modo a não afetar os mananciais de abastecimento público nem o
aquífero ali localizado, razão pela qual se leva à apreciação desta Casa a alteração
ora pretendida.

Ressalte-se que mesmo as áreas de preservação mais rígidas estabelecidas pelo
Código Florestal Brasileiro, bem como pela Lei Federal nº 9.985, de 2000, trazem a
previsão de intervenção pelo poder público em casos como o aqui apresentado, a
saber de grande utilidade pública e interesse social, de tal forma que inexiste óbice à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 697/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em

crianças  de  até  doze  anos  em  eventos  públicos  realizados  em  locais  abertos  no
Estado.



2123
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseiras

de identificação pela  Polícia  Militar  ou  Corpo  de Bombeiros  do  Estado de Minas
Gerais em todos os eventos públicos realizados em locais abertos e que venham a
concentrar, ainda que potencialmente, mais de cento e cinquenta pessoas.

Parágrafo único - As pulseiras de que trata o  caput serão fornecidas a crianças e
jovens abaixo de doze anos, mediante simples solicitação e retirada pelos pais ou
responsáveis.

Art. 2º - A pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua
reutilização,  ser  inviolável  e  não  transferível,  resistente  à  água,  não  tóxica  e
hipoalergênica, com sistema de fechamento seguro.

Art. 3º - A pulseira deverá conter as informações essenciais para a identificação dos
menores.

Parágrafo único - As informações essenciais para a identificação dos menores e os
procedimentos para a sua realização serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 4º - A pulseira de identificação deverá conter o logotipo da Polícia Militar ou do
Corpo de Bombeiros, com o uso de tecnologia que impeça sua falsificação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois evitará a

perda  de  crianças  e  jovens  de  seus  pais  em  eventos  públicos  com  grande
concentração de pessoas em locais abertos, fato esse infelizmente recorrente, que,
com simples medidas, pode ser mitigado, como por meio da adoção de pulseiras de
identificação das crianças.

Um dos maiores medos da maioria dos pais ao levar crianças para esse tipo de
evento público com grande concentração de pessoas em locais abertos é a facilidade
com que as crianças podem se distrair brincando e se perder entre tantas pessoas.

O projeto de lei propõe que a identificação fique mais fácil, pois na pulseira deverão
constar minimamente os seguintes dados: código de barra, nome da criança, dos pais
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ou  responsáveis  que  estarão  presentes  no  local  do  evento,  endereço  completo,
telefones de contato, bem como informações relevantes sobre a saúde da criança.

O objetivo primordial é aumentar a segurança dos pais em relação a esse tipo de
evento,  além  de  prover  os  profissionais  da  segurança  de  facilidade  maior  de
identificar os parentes dessas crianças.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, assim assevera:

“Art.  7º  -  A criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

(...)
Art. 15 - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as

restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art.  17  -  O  direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da  integridade  física,

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da  identidade,  da  autonomia,  dos  valores,  das  ideias  e  crenças,  dos  espaços  e
objetos pessoais.

Art. 18 - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou
constrangedor.”

Isso posto, com vistas a conferir  o resguardo e a efetividade dos direitos acima
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tutelados,  confio  no  apoio  dos  meus  pares  a  este  projeto  de  relevante  interesse
público.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
Costa  e  Anselmo  José  Domingos. Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  210/2015,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 698/2015
Institui o Dia Estadual do Combate ao Acidente de Trabalho e em Defesa da Saúde

do Trabalhador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Combate ao Acidente de Trabalho e em

Defesa da Saúde do Trabalhador, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de abril.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Existem vários problemas no que concerne à questão da segurança e

da saúde no ambiente de trabalho e muitas políticas que visam a proteger as classes
trabalhadoras.  Um  exemplo  foi  a  obrigatoriedade  da  presença  de  técnicos  em
segurança do trabalho em locais que oferecem risco maior à saúde do trabalhador.
Entretanto,  ainda  existem  muitos  problemas  nessa  área,  pois  nem  todas  as
categorias merecem a atenção devida.

A institucionalização  de  uma data  em  que  se  mobilizem  os  trabalhadores  para
atendimento adequado às suas necessidades de saúde e segurança é importante
para conscientização da sociedade.

A colocação no calendário oficial de uma data específica para tal atuação criaria
uma mobilização maior dos órgãos governamentais, o que traria melhoria para todos.

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

PROJETO DE LEI Nº 699/2015
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dionísio o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dionísio o imóvel
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situado na localidade de Vila Benjamim Araújo, Município de Dionísio, registrado sob
o nº 15.427, a fls. 239 do Livro 3-H, conforme escritura pública lavrada pelo tabelião
de Dionísio, com área de 2.304m² (dois mil trezentos e quatro metros quadrados),
confrontando pela frente, numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com a Rua
14 de Julho; pelo lado direito, numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com
os doadores; e pelos fundos, numa extensão de 48m (quarenta e oito metros), com
os doadores.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
grupo escolar.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 700/2015

Dispõe sobre a proibição de contratação de serviços ou celebração de convênios e
parcerias  pela  administração  pública  direta  e  indireta  com  pessoas  jurídicas  que
tenham sido condenadas por decisão colegiada sobre discriminação de gênero.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a celebração de contratos de serviços, convênios e parcerias

tanto  da  administração  direta  quanto  da  administração  indireta  do  Estado  com
empresas que tenham condenação judicial por discriminação de gênero.

Parágrafo único - A condenação judicial mencionada no caput refere-se a decisão
de órgão colegiado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Falar da construção de igualdade de gênero remete a um olhar para a
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trajetória das mulheres, como elas foram se colocando na história, visto que por muito
tempo foram consideradas seres inferiores e incapazes. Para saírem da invisibilidade
e do espaço  considerado secundário,  foi  e  é  necessária  muita luta,  resistência  e
organização.

Nos tempos atuais,  com pleno vigor  da  força  pelas  lutas  comportamentais,  que
tanto avançaram em reconhecimento e direitos, ainda existem aqueles indivíduos e
instituições que insistem no conservadorismo.

Para nós, a única medida de um ser humano é sua personalidade e as capacidades
individuais. O projeto em tela visa reforçar o combate à discriminação, punindo as
empresas praticantes de atos de discriminação de gênero.

Portanto esperamos o apoio e a consequente aprovação desta colenda Casa ao
projeto de lei apresentado.

-  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 701/2015
Estabelece  exigências  para  a  segurança  de  edificações,  estabelecimentos  e

eventos com grande público no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a presença de grupo de combate a incêndio composto por

bombeiros civis nas edificações e estabelecimentos especificados nesta lei.
Parágrafo único - Bombeiro civil  é o profissional habilitado a prestar serviços de

prevenção  e  combate  a  incêndio  e  atendimento  a  emergências,  obedecidas  as
disposições da Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

Art.  2º  -  Para  efeito  do  disposto  nesta  lei,  consideram-se  edificações  os
estabelecimentos  comerciais,  industriais,  escolares  e  hospitalares,  as  residências
coletivas e transitórias, os depósitos, aeroportos e helipontos e os locais destinados a
eventos temporários com público superior a três mil pessoas.

Parágrafo  único  -  As  disposições  desta  lei  não  se  aplicam  às  edificações  de
unidades residenciais privativas e prédios públicos.

Art. 3º - As edificações e estabelecimentos de que trata esta lei deverão ter, além do
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grupo  de  combate  a  incêndio  regular,  plano  de  intervenção  de  incêndio  e  os
respectivos  sistemas  preventivos  em  condições  de  operação,  conforme  a  Lei  nº
14.130, de 19 de dezembro de 2001, e o Decreto nº 44.746, de 29 de fevereiro de
2008.

Art. 4º - Os bombeiros civis deverão ter dedicação exclusiva no desempenho de
suas atividades.

Art. 5º - O grupo de combate a incêndio será formado por pelo menos um bombeiro
civil  para  cada  cinco  pavimentos  ou  um  para  cada  5.000m²  (cinco  mil  metros
quadrados) de área construída.

Art. 6º - A prestação de serviços de bombeiro civil só poderá ser executada:
I - por empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil;
II  -  por funcionário próprio da edificação ou estabelecimento, desde que possua

habilitação  para  exercer  as  funções  de  bombeiro  civil  com  dedicação  exclusiva,
amparado  em  estrutura  técnico-administrativa  formalizada  de  acordo  com  as
disposições da Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, e da NBR 14.608.

Art.  7º -  O bombeiro civil  usará uniforme somente em efetivo serviço, ficando a
fiscalização a cargo da empresa responsável pelo funcionário.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se efetivo serviço aquele
realizado no local de trabalho designado pelo empregador.

Art. 8º - O uniforme do bombeiro civil não poderá ser similar ao fardamento dos
militares  e agentes  das forças  de segurança do Estado,  nos termos expostos na
legislação em vigor.

Art. 9º - Ao bombeiro civil são assegurados todos os benefícios previstos na Lei
Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 10 - O curso de formação e reciclagem do bombeiro civil obedecerá ao disposto
na NBR 14.608.

Parágrafo  único  -  As  empresas  que  tenham  bombeiro  civil  em  seu  quadro  de
funcionários serão responsáveis por manter atualizada a reciclagem do funcionário.

Art.  11 - As empresas que se dediquem à prestação de serviços de combate a
incêndio e que mantenham em seu quadro de funcionários bombeiro civil deverão
obedecer às disposições desta lei e às demais normas pertinentes.
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Art.  12 - Verificada a existência de infração a dispositivo desta lei,  as empresas
prestadoras  de  serviços  de  combate  a  incêndio  ficam  sujeitas  às  seguintes
penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - proibição temporária de funcionamento;
IV - cancelamento da autorização para funcionamento.
Parágrafo único - A reincidência agravará a pena a ser aplicada.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  ampliar  a  segurança  da  população

delimitando exigências mínimas de segurança para edificações, estabelecimentos e
eventos  com grande público no Estado,  definindo a necessidade da presença de
bombeiros civis. Além disso, atende a uma antiga reivindicação dos bombeiros civis
para a regulamentação de sua atividade no Estado.

Cumpre  esclarecer,  primeiramente,  que  não  se  trata  de  regulamentar  essa
profissão; do contrário, estaríamos invadindo seara de competência federal, pois tal
regulamentação já foi feita pela Lei Federal nº 11.901, de 2009.

A partir da aprovação do projeto, de sua regulamentação e de sua implementação,
vamos garantir maior segurança para a população de nosso Estado, além de gerar
um  grande  número  de  novos  empregos  e  reconhecer  e  normatizar  serviços  já
prestados em Minas Gerais.

Este  projeto  obedece  às  determinações  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas - ABNT -, que é o Fórum Nacional de Normalização. As normas surgiram da
necessidade de padronizar a qualificação, a aplicação e as atividades do bombeiro
civil,  estabelecendo apenas padrões mínimos,  ficando as organizações livres para
agregar outros, de acordo com suas necessidades e os riscos envolvidos.

A edição  da  lei  federal  citada pôs  fim  à  função de  vigilante  brigadista,  criando
oficialmente a profissão de bombeiro civil. Sem a devida implementação em âmbito
estadual, a efetividade da norma fica comprometida. Daí a necessidade de um projeto
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de  lei  que  regulamente  a  presença  do  bombeiro  civil  nas  edificações  e
estabelecimentos especificados nesta lei.

É  importante  ressaltar  que,  na  elaboração  desta  proposição,  foram  utilizados
conceitos absolutamente técnicos, definidos pela ABNT, entre os quais destacam-se:

a)  bombeiro  civil:  profissional  que pertence a  uma empresa  especializada ou à
administração do estabelecimento,  com dedicação exclusiva,  e presta serviços de
prevenção de incêndio e atendimento de emergência em edificações e eventos, tendo
sido aprovado em curso de formação;

b) bombeiro público (militar ou civil): profissional que pertence a uma corporação de
atendimento a emergências públicas;

c) brigada de incêndio: grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas
e capacitadas para atuar na prevenção e combate a incêndio, no abandono de local
sinistrado  e  na  prestação  dos  primeiros  socorros,  dentro  de  uma  área
preestabelecida;

d) combate a incêndio: conjunto de ações táticas, destinadas a extinguir ou isolar o
incêndio com o uso de equipamentos manuais ou automáticos;

e) emergência: sinistro ou risco iminente que requeira ação imediata;
f) empresa especializada: pessoa jurídica devidamente credenciada e autorizada a

funcionar  pelos  órgãos  governamentais,  tendo  seu  funcionamento  e  condições
regularmente  fiscalizados  e  que  disponha  dos  seguintes  requisitos:  instalações
adequadas, corpo técnico compatível, recursos didáticos específicos e campo para
treinamento em conformidade com a NBR 14.277, no nível 3;

g) prevenção de incêndio: série de medidas destinadas a evitar o aparecimento de
um incêndio  ou,  no  caso de ele ocorrer,  combatê-lo  prontamente  para  evitar  sua
propagação.

Os  bombeiros  civis  têm conhecimentos sobre prevenção e  combate  a incêndio,
abandono  de  local  sinistrado  e  primeiros  socorros,  de  forma  a  poder  agir  com
competência e objetividade no desempenho de suas atividades, mostrando-se assim
absolutamente necessários para a garantia da segurança em caso de acidente e para
evitar danos e riscos à população em geral.

Cabe  destacar  que  as  atividades  desenvolvidas  pelos  bombeiros  civis  são
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complementares  às  ações  das  Brigadas  Voluntárias  de  Incêndio  e  do  Corpo  de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Em nada competem ou substituem tais
instituições; ao contrário, exercem atividades complementares que, combinadas com
as destas, fortalecerão a segurança da população mineira e evitarão maiores danos.

-  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 702/2015
Dispõe sobre a responsabilidade das empresas que utilizam produtos nocivos à

saúde do trabalhador e ao meio ambiente pela higienização dos uniformes usados
por seus empregados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as empresas que utilizam produtos nocivos à saúde do trabalhador e

ao meio  ambiente  responsáveis  pela  correta  higienização  dos  uniformes  de  seus
empregados,  incluindo botas,  luvas  e  outros  equipamentos  de  proteção  individual
higienizáveis usados pelos trabalhadores contra a ação de agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se produtos nocivos:
I - à saúde do trabalhador, aqueles constantes das normas regulamentadoras do

Ministério do Trabalho - NR 15 - ou dispostos na legislação que regula a Previdência
Social;

II -  ao meio ambiente, aquelas substâncias resultantes da lavagem dos uniformes,
botas, luvas e outros equipamentos de proteção individual que gerem efluente que
não possa ser lançado em corpos de água ou canalizações públicas e privadas, por
contrariar tal prática a legislação em vigor.

Art. 2° - As empresas poderão realizar diretamente a lavagem dos equipamentos de
proteção individual ou contratar terceiros para a prestação desse serviço, desde que
o tratamento dos efluentes resultantes dessa lavagem obedeça à legislação vigente
de proteção à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente.

Art.  3°  -  As empresas que descumprirem o disposto nesta lei  ficarão sujeitas  à
aplicação de penalidades, na forma como dispuser o regulamento.
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Art. 4° - O Poder Executivo fiscalizará a aplicação do disposto nesta lei e em seu
regulamento.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  Algumas  empresas  contam  com  trabalhadores  que,  devido  a  sua

atividade, manipulam produtos químicos e biológicos nocivos a sua saúde ou ao meio
ambiente.  Muitas  vezes  a  responsabilidade pela  manutenção e  pela  lavagem dos
uniformes  usados  por  esses  trabalhadores  recai  sobre  eles  mesmos.  A lavagem
doméstica, além de onerar o trabalhador, obrigando-o a adquirir produtos específicos
de  limpeza,  requer  muitas  vezes  a  manipulação de  produtos  perigosos,  que  não
devem  ser  manuseados  em  residências  sem  proteção  adequada  e  treinamento
específico.

Outro  risco  que  se  corre  é  a  contaminação  de  toda  a  família,  uma  vez  que
eventualmente  esses uniformes podem ser  misturados a roupas comuns  que são
lavadas  de  forma  corriqueira,  ou  seja,  sem  nenhum  cuidado  especial  quanto  à
descarga de efluentes poluidores resultantes da lavagem na rede coletora de esgotos
ou, em muitos casos, diretamente no meio ambiente.

Sendo assim, é importante que o Estado de Minas Gerais se junte a outros estados
da Federação e aprove lei específica sobre o tema.

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

PROJETO DE LEI Nº 703/2015
Dispõe  sobre  a  proibição  da  dupla  função  exercida  por  motoristas  em  linhas

intermunicipais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  ao  motorista  de  ônibus  de  transporte  público  coletivo

intermunicipal a realização de outra atividade que não seja a de condução do veículo.
Parágrafo único - As atividades que caracterizem dupla função configurarão falta

grave, podendo a empresa ter sua concessão ou permissão cassada.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: Sob o discurso de modernização das relações de trabalho, assistimos

hoje a um desmonte da legislação que garante direitos, regulamenta o exercício de
profissões e protege os trabalhadores e os usuários de serviços públicos.

Esta  é  a  origem  da  chamada  dupla  função,  segundo  a  qual  motoristas  são
obrigados a substituir cobradores. Dessa forma, os trocadores e os agentes de bordo
são demitidos, e os motoristas passam a exercer as funções que deveriam ser feitas
por esses profissionais.

A nítida sobrecarga de tarefas prejudica os profissionais da área: motoristas, que
veem crescer  a precarização das condições de  saúde,  segurança e qualidade de
vida; e cobradores e agentes de bordo, que veem seus postos de trabalho reduzidos.
E  mais:  tal  norma atinge  também  os  usuários  do  transporte  público  coletivo  e  a
população em geral, na medida em que aumenta os riscos de acidentes.

Entendo que o melhor caminho para a sociedade é a valorização permanente dos
trabalhadores e de suas condições de vida e a defesa dos usuários e da população.
Por isso, peço a aprovação de tal projeto.

- 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 704/2015
Dispõe  sobre  a  proibição  de  realização  no  Estado  de  eventos  com  bebidas

alcoólicas liberadas - open bar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a realização de eventos de natureza comercial no Estado com

bebidas alcoólicas liberadas -  open bar -, bem como vincular o valor da entrada no
evento ou  estabelecimento ao  consumo de quantidade predeterminada de bebida
alcoólica.

§ 1º - Consideram-se com bebidas liberadas - open bar - os eventos cujo valor de
consumo das bebidas esteja embutido no preço do ingresso.

§  2º  -  Enquadram-se  na  proibição  bares,  restaurante,  boates  e  similares  que
cobrem  entrada  no  estabelecimento  vinculada à  consumação  mínima de  bebidas
alcoólicas.
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§ 3º  -  Também  serão  considerados  eventos  desta  natureza  todos  aqueles  que
cobrarem valores  irrisórios,  preços que contrariam o  valor  médio de  mercado,  ou
mesmo qualquer atrativo de chamamento envolvendo bebidas alcoólicas.

Art.  2º  -  Para  a  concessão  da  licença de realização do evento ou o  alvará  de
funcionamento,  os  promotores ou proprietários  dos estabelecimentos comprovarão
junto à autoridade competente que o evento e o estabelecimento não se enquadram
nos conceitos preconizados nesta lei.

Art.  3º  -  A  não  observância  desta  lei  acarretará  ao  promotor  do  evento  ou
proprietários  do estabelecimento,  sejam eles  pessoas jurídicas ou físicas,  a multa
pecuniária de:

I - 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), para eventos
ou estabelecimentos com até quinhentas pessoas;

II  -  2.000  (duas  mil)  Ufemgs,  para  eventos  ou  estabelecimentos  com  mais  de
quinhentas e até mil pessoas;

III - 4.000 (quatro mil) Ufemgs, para eventos ou estabelecimentos com mais de mil
pessoas.

Parágrafo único - A pena de multa prevista nos incisos deste artigo será dobrada no
caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 25 de março de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: Milhares de adolescentes e jovens estão sendo induzidos ao consumo

excessivo de bebidas alcoólicas por uma modalidade de festa comercial conhecida
como open bar, em que o preço das bebidas está parcial ou totalmente incluído no
valor  de  entrada  no  estabelecimento  ou  evento  festivo.  Tal  procedimento  fere  o
Código de Defesa do Consumidor - CDC -, pois impõe a chamada venda casada,
uma  prática  abusiva  vedada  por  lei.  Além  do  mais,  diversos  transtornos  são
provocados por participantes desse tipo de evento, que saem embriagados pelas ruas
e  avenidas,  como  acidentes  de  trânsito,  brigas  generalizadas  e  depredação  de
patrimônio público e privado.

Segundo o CDC, é proibido ao fornecedor condicionar a entrada de um cliente em
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seu  recinto  ao  pagamento  de  uma  quantia  mínima,  predeterminando  quanto  o
consumidor  tem  de  pagar.  É  permitida  somente  a  cobrança  fixa  de  um valor  de
entrada. Ao cliente, é dado o direito de consumir uma ínfima parcela dos produtos
vendidos pelo fornecedor, e, em consequência, de pagar apenas o que foi consumido.
Se a consumação mínima for exigida para adentrar o estabelecimento comercial, o
consumidor tem todo o direito de se recusar a pagar.

Outro  grave  problema  ocasionado  pelas  festas  open  bar são  os  acidentes  de
trânsito por embriaguez. De acordo com os dados do Mapa da Violência 2014, Minas
Gerais é o segundo estado do País em número de mortes violentas, sendo a maior
parte dos óbitos por consequência de acidentes automotivos. De um total de 9.227
mortes violentas registradas no território mineiro em 2012, ano base estatístico do
levantamento,  4.692  (50,9%)  aconteceram  em  acidentes  de  trânsito.  Segundo  o
Ministério da Saúde, pelo menos 20% das ocorrências automobilísticas que geram
vítimas atendidas pela rede pública de saúde estão associadas à ingestão de bebidas
alcoólicas, o que significa que, a cada ano, centenas de mineiros perdem a vida nas
ruas,  avenidas  e  rodovias  do  Estado  em  acidentes  envolvendo  motoristas
embriagados. Estima-se que metade dessas vítimas seja constituída de jovens entre
15 e 29 anos.

Diversas  famílias  sofrem  com  a  perda  dos  jovens  atraídos  pelos  eventos  com
fornecimento indiscriminado de bebidas alcoólicas. Como o acesso e consumo às
referidas substâncias é muito maior do que nos eventos em que essa prática não é
realizada, torna-se maior também o risco à vida de terceiros e do próprio participante.

Sendo  assim,  acreditamos  que  teremos  o  esperado  apoio  desta  Casa  para  a
aprovação deste projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, 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 705/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.048/2011)

Institui  o  Dia Estadual da Mobilização Contra o Aquecimento Global e dá outras
providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mobilização Contra o Aquecimento Global,

a ser celebrado, anualmente, no dia 16 de setembro.
Art.  2º  -  As  comemorações  alusivas  ao  Dia  Estadual  da  Mobilização  Contra  o

Aquecimento Global, de que trata esta lei, passam a integrar o calendário oficial do
Estado.

Art. 3º - As comemorações têm como objetivo:
I - propagar o conhecimento sobre o aquecimento global;
II - estimular o debate acerca dos problemas ambientais;
III - incentivar ações de conservação do meio ambiente;
IV - promover a educação e a conscientização ambiental.
Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado, por meio de seus órgãos competentes,

a  promover  debates  sobre  o  tema e  a  desenvolver  ações  específicas  visando  à
prevenção e ao enfraquecimento das consequências desse fenômeno no Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  institui  o  Dia  Estadual  da  Mobilização Contra  o

Aquecimento Global, com o objetivo de propagar o conhecimento sobre o assunto,
estimular  o  debate  acerca  dos  problemas  ambientais;  incentivar  ações  de
conservação  do  meio  ambiente  e  promover  a  educação  e  a  conscientização
ambiental.

A proposição apresentada encontra-se ainda fundada nos arts. 23, VI, 24, VI, e 225,
VI, da Constituição da República in verbis:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
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Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

VI  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.

Quanto ao mérito da questão, cumpre esclarecer de que se trata do aquecimento
global, quais suas consequências e o que pode ser feito para evitá-lo, advindo daí a
grande necessidade de conscientização da população. A data indicada comemora o
Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, devido à sua importância para a
manutenção de todas as formas de vida na Terra, por meio da proteção do planeta da
radiação ultravioleta do sol,  pois,  sem essa proteção, a vida seria completamente
extinta. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do
ar  perto  da  superfície  da  Terra,  que  se  tem  verificado  nas  últimas  décadas,  e  a
previsão de que este fenômeno continue a ocorrer durante este século. Existe toda
uma  discussão  com  relação  às  causas,  tanto  naturais  como  antropogênicas
(provocadas pelo homem), e é uma tendência dos meteorologistas e climatólogos
considerar  a  ação  humana  como  o  maior  causador  do  fenômeno.  O
Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC - (Painel Intergovernamental das
Mudanças Climáticas, estabelecido pelas Organização das Nações Unidas - ONU - e
pela Organização Meteorológica Mundial em 1988), diz em seu relatório mais recente
dia que esse aquecimento global,  observado nos últimos 50 anos, se deve muito
provavelmente ao aumento do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, não
apenas aumento dos gases estufa, como também maior uso de águas subterrâneas e
também  maior  consumo energético  e  poluição.  Os  cientistas  brasileiros  no  IPCC
explicam que não haverá refúgios no País, os efeitos do aquecimento global no Brasil
serão sentidos de Norte a Sul do País.

O aumento da temperatura virá acompanhado de uma série de ameaças: prejuízos
econômicos,  com  a  queda  de  produção  das  maiores  commodities;  extinção  de
espécies da fauna e da flora; maior exposição das cidades litorâneas, provocadas
pelo aumento do nível do mar. A descrição feita pelo pesquisador do Instituto Nacional
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de  Pesquisas  Espaciais  -  Inpe  -  José  Antonio  Marengo,  um  dos  cientistas  que
participaram do IPCC, é de fazer inveja a roteiristas de filmes de catástrofes. “Não
haverá refúgios climáticos. Todos vão sentir.”

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admite que o País não está preparado
para as consequências das mudanças climáticas. “O que é mais dramático: nenhum
país está”.  O ministério encomendou sete estudos detalhados sobre os efeitos do
aquecimento, entre eles uma análise minuciosa dos efeitos no Brasil, os reflexos do
aumento da temperatura na faixa costeira,  nas ilhas. Também serão avaliadas as
correntes marítimas e peixes, o reflexo do aumento do nível do mar e os corais. A
partir  dos  resultados,  esperados  para  o  próximo  mês,  o  ministério  espera  adotar
medidas  para  reduzir  ou,  na  pior  das  hipóteses,  para  se  preparar  para  a  nova
realidade. Um dos trabalhos é conduzido por Marengo. O estudo estima que até o fim
do século a temperatura na Amazônia aumente 8°C, numa visão pessimista - 5°C a
mais que a média mundial esperada. A região Sudeste registraria aumento médio de
5°C. A Amazônia viraria cerrado. Entre 10% e 30% desapareceriam, junto com várias
espécies  de  plantas  e  animais.  No Sudeste,  haveria  aumento  de  chuvas,  grande
circulação de ventos, veranicos e maior propensão a desastres naturais. Na região
costeira, as cidades mais vulneráveis seriam Recife e Fortaleza, com a subida do
nível do oceano.

Cientistas brasileiros preocupam-se com a rapidez com que o aquecimento vem
ocorrendo. “Cenários que prevíamos para os próximos 15 anos podem se concretizar
em 2 ou 3”, afirma o pesquisador da Embrapa Eduardo Assad, coautor de um estudo
sobre  os  efeitos  na  agricultura.  A preocupação  é  tamanha  que  um  dia  antes  da
divulgação do relatório, ele e integrantes de uma rede de 30 laboratórios de pesquisa
fizeram uma reunião para tornar mais ágeis os estudos e propostas de solução. “O
que pretendíamos fazer com calma agora terá de ser a toque de caixa”, constata.
Pelas  projeções  iniciais  do  estudo desenvolvido  numa parceria  com Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp - e o Inpe, com base em dados do IPCC de 2001, o
aumento da temperatura global atingiria a produção de dois dos principais produtos
da agricultura nacional: soja e café.

Num cenário mais pessimista, o aumento da temperatura levaria à redução de 70%
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da produtividade de soja. O café ficaria restrito a áreas menos quentes. O arroz e o
milho sofreriam queda de produtividade de 30%. Entre as propostas para enfrentar
esses  efeitos,  está  o  desenvolvimento  de  uma  nova  geração  de  sementes
transgênicas, mais resistentes. “Uma das ideias é analisar espécies do cerrado, para
identificar  quais  os  genes destas  plantas  responsáveis  pela resistência ao  clima”,
conta Assad. “Mas há outras propostas em análise. Como a adoção de práticas para
reduzir  a erosão. Hoje, milhares de hectares usados para plantação de grãos são
usados apenas quatro ou cinco meses no ano. É imprescindível que tais áreas fiquem
cobertas. A vegetação é essencial para a retenção da água naquele espaço de terra.”
Assad cita ainda a inclusão de culturas que possam auxiliar o sequestro do carbono,
como o eucalipto ou o milho, dendê e feijão. Tanto eucalipto quanto o dendê citados
pelo pesquisador são mais eficazes na captação de carbono que plantações de soja
ou feijão. “Faríamos associação de culturas economicamente importantes com outras
que evitem o aquecimento.”

O pesquisador do Inpe Carlos Nobre também há anos dedica seus estudos aos
efeitos  provocados  pela  mudança  na  temperatura  global.  Em  seus  estudos,  ele
observa que a região Centro-Leste da Amazônia é a que apresenta maior potencial
de sofrer com o aumento das temperaturas globais. Atualmente, conta, as chuvas já
são menos abundantes. Nobre observa que na região há um número significativo de
animais que desenvolveram uma espécie de simbiose com a região que vivem. “Se
houver a savanização, muitos deles poderão ser extintos. E o triste é que algumas
das espécies vivem apenas em determinadas regiões da Amazônia.”

Em  outras  palavras:  há  o  risco  de,  com  a  mudança  do  clima,  desaparecerem
espécies que hoje nem mesmo são conhecidas pelos cientistas. “Seria um estrago
enorme.  Sobretudo  se  levarmos  em  conta  que  há  suspeitas  de  que  em  toda
Amazônia existam plantas e espécies com grande potencial econômico. Seria uma
perda de uma riqueza que nem chegamos a conhecer”, diz Nobre.

Os efeitos do aquecimento em outras regiões já começam a ser sentidos. Nobre
cita o exemplo de um anfíbio,  batizado de Arlequim, que vive nos Andes. Com a
mudança do microclima, essas espécies acabaram desenvolvendo fungos na pele.
Desapareceram.  Os  pesquisadores  são  unânimes  em  afirmar  que  o  combate  ao
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desmatamento  é  tarefa  número  1  no  País.  Sem  falar  na  adoção  de modelos  de
energia limpa, renováveis, que reduzam a emissão de gás carbônico na atmosfera.
Neste  aspecto,  afirmam,  o  País  tem  apresentado  bons  resultados,  como
biocombustíveis. “Mas é preciso ampliar a oferta de matrizes energéticas”.

O Protocolo de Kyoto, tratado internacional discutido no Japão em 1997, é a maior
comprovação desse consenso. Por meio desse documento, ratificado em 1999 pelos
países signatários - menos os Estados Unidos e Austrália -, os governantes, junto dos
pesquisadores, mostraram ter ciência do problema e da parcela de culpa humana.
Tanto que se comprometeram a reduzir em 5,2% a emissão de gases poluentes até
2012, segundo parâmetros de 1990.

Luiz Gylvam Meira Filho, pesquisador da USP, participante das discussões sobre o
Protocolo e do estudo internacional das metas para depois de 2012, é otimista quanto
à segunda bateria de debates previstos para o período após o fim da vigência do
Protocolo, com metas de emissão para 2013 a 2017. “A grande discussão do futuro é
o quanto se deve limitar a emissão de gases do efeito estufa nas próximas décadas.
O ideal  a que se quer  chegar  é diminuir  esse volume pela metade até 2050.  As
movimentações dentro dos países têm sido favoráveis para esse caminho,  com o
início da adoção de fontes renováveis para a geração de energia, o uso da biomassa,
entre outras soluções”, informa.

Em Pernambuco, a Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco
realizou no dia 11 de abril a segunda sessão de 2007 do Seminário Permanente de
Pesquisa  e  Atualização  Científica  -  Sepac  -,  que  debateu  "As  oportunidades  e
desafios  locais  do  aquecimento  global".  O  seminário  teve  como  expositor  o
pesquisador  social  da  Fundaj,  Adriano  Dias,  coordenador-geral  de  Ciência  e
Tecnologia. Adriano Dias disse que há fenômenos que ele nunca tinha visto acontecer
no País, como ventos com intensidade tão alta na Região Sudeste, que chegaram a
virar aviões no aeroporto Santos Dumont, no Rio, e a destruir hangares no aeroporto
de Congonhas, em São Paulo. O pesquisador comentou as formas de se mitigar o
aquecimento global e de se adaptar a ele. Uma forma é se proteger dos raios solares,
com a plantação de mais árvores nas ruas e a construção de ciclovias, para evitar o
grande número de automóveis emitindo CO2 na atmosfera.
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O Brasil - para o também coordenador-geral de C&T da Fundaj - está no caminho
certo. “Com o Proálcool, o nosso país foi o primeiro, e único, a substituir o uso de
energia fóssil, como o petróleo, na produção de combustível, trocando gasolina pelo
álcool nos tanques dos carros”, explicou. Adriano ainda lembrou que o Brasil protegeu
bem a Amazônia, porque se o controle fosse dos norte-americanos, por exemplo, as
áreas desflorestadas da Amazônia seriam bem maiores, pois  eles,  como um país
capitalista, explorariam muito mais as riquezas da região amazônica.

A propositura em análise visa a criação de meios de divulgação, informação e de
ações governamentais sobre o assunto, com o intuito de educar e conscientizar toda
a sociedade, principalmente as crianças e os jovens em formação, sobre as medidas
a serem tomadas para que se evite a aceleração das mudanças climáticas, o que
provoca o aquecimento global, causador de sérios e danosos problemas a nós seres
humanos.

-  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 706/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.620/2014)

Declara patrimônio cultural, histórico e imaterial e considera de especial interesse
social as comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de pescadores localizadas
em unidades de conservação da natureza no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam declaradas patrimônio cultural, histórico e imaterial  do Estado de

Minas  Gerais  e  consideradas  de  especial  interesse  social  as  comunidades
quilombolas,  caipiras,  caboclas  e  de  pescadores  localizadas  em  unidades  de
conservação da natureza no Estado.

§  1º  -  Em  razão  do  mencionado  no  caput, fica  proibida  a  remoção  ou  o
remanejamento das comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de pescadores do
seu local de origem.

§  2º  -  As  unidades  de  conservação  da  natureza  onde  exista  ocupação  de
comunidades  quilombolas,  caipiras,  caboclas  e  de  pescadores  serão  objeto  de
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regulamentação específica  do  Poder  Executivo,  podendo ter  nova delimitação,  se
necessário.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Existem diversas comunidades quilombolas, caipiras, caboclas e de

pescadores localizadas em unidades de conservação da natureza. São comunidades
antigas, muitas vezes, anteriores a demarcação ou a criação de área de proteção
ambiental, parque, etc.

Esse fato acaba por provocar uma série de impedimentos, tais como regularização
da  titulação  das  terras  e  restrições  para  práticas  agrícolas,  alvo  de  fiscalizações
intensas e, às vezes, violentas.

Alguns  estados  já  alteraram  os  limites  de  parques  estaduais,  excluindo  as
comunidades de que trata esta lei  de seus limites, para garantir-lhes os direitos e
evitar que sejam removidas.

A proposição objetiva garantir que essas comunidades sejam respeitadas em seu
direito de permanecer em seus locais de origem, em detrimento da demarcação das
unidades de conservação da natureza

- 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 707/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.015/2011)

Torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja, refrigerante,
suco e outros gêneros alimentícios envasados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fabricantes de cervejas, refrigerantes, sucos e outros gêneros

alimentícios envasados em latas de alumínio obrigados a aplicarem selo higiênico no
local de contato da boca com o recipiente.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei,  considera-se selo higiênico
camada fina de alumínio ou material similar, totalmente reciclável, com espessura de
aproximadamente 13m, afixada com cola alimentícia, com adesivo a frio, na borda
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superior da lata, avançando em aproximadamente 1cm no corpo da lata e protegendo
toda a parte superior, local de contato com a boca.

Art. 2º - Os gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio somente poderão
ser comercializados no Estado com a devida aplicação do selo higiênico.

Art.  3º  -  O  não-cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  fabricantes  e
comerciantes às seguintes penalidades:

I - multa de 10.000 Ufemgs (dez 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.
Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo se fará
pela variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art.  4º  -  Fica  estipulado  o  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  para  os  fabricantes
mencionados se adaptarem a esta lei.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará  esta lei  no prazo de noventa dias  a
contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O selo higiênico de que trata esta lei consiste numa película de papel

alumínio, plástico ou material similar, totalmente reciclável, afixada no local onde o
consumidor coloca a boca para consumir produtos alimentícios tais como cervejas,
refrigerantes e sucos. Esse selo tem por objetivo evitar a contaminação das latas e
embalagens em geral após terem sido envasadas. Isto porque, ainda que o processo
de  industrialização  de  produtos  alimentícios  obedeça  às  normas  de  higiene  e
esterilização, após serem distribuídas, ficam as mercadorias expostas nas prateleiras,
armazéns, estoques de supermercados, etc. - vulneráveis, portanto, à contaminação.

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, coordenada
pela Dra. Claudete Rodrigues Paula, constatou-se que cerca de 40% das latas de
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alumínio de refrigerante e cerveja coletadas em bares, restaurantes e supermercados
apresentavam fungos e bactérias que podem ser prejudiciais à saúde.

Também foram encontradas bactérias,  inclusive coliformes fecais,  que,  uma vez
ingeridos, podem causar vômito, dor de cabeça e diarreia.

Outra  constatação importante  e que reforça a  necessidade da aprovação deste
projeto  de  lei  é  a  de  que  a  incidência  de  colônias  e  microrganismos  foi,
aproximadamente, 80% menor nas latas que continham o selo higiênico.

Sabe-se  que  algumas  indústrias,  preocupadas  com  a  saúde  pública,
voluntariamente já vêm adotando tais medidas de proteção, pelo que merecem os
nossos  aplausos,  porém  a  grande  maioria  ainda  não  dispõe  daquele  método  de
prevenção.

Este projeto encontra amparo em nossa Carta Magna, que atribui expressamente
ao Estado o dever de zelar pela saúde da população, nos termos do art. 196, adiante
transcrito:

“Art.  196  -  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 serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

Portanto,  a  intenção  deste  projeto  de  lei  é  obrigar  os  fabricantes  de  cervejas,
refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio a
aplicarem selo higiênico no local de contato da boca com o recipiente, sendo nosso
maior  objetivo  a  preservação  da  integridade  física  dos  nossos  cidadãos  e  a
preservação do bem maior, que é a vida.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 708/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.001/2011)

Dispõe  sobre  o  Dia  Estadual  da  Renovação  Carismática  Católica  e  dá  outras
providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Renovação Carismática Católica, a ser

comemorado  anualmente  no  primeiro  domingo  do  mês  de  fevereiro,  em  todo  o
território do Estado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Concílio Vaticano II desejava a renovação da Igreja, e a Renovação

Carismática apareceu no momento em que se procurava colocar  em prática essa
determinação.

O  Concílio  foi  encerrado  pelo  papa  Paulo  VI,  na  Praça  de  São  Pedro,  no  dia
8/12/65,  e em seguida começou-se a produzir  no mundo inteiro um ressurgir  dos
carismas.  Não  se  tinha  passado  nem  um  ano  do  concílio,  e  vários  católicos  -
membros das faculdades da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos - se
reuniam frequentemente para momentos fortes de oração e para conversar sobre a
vitalidade de sua fé. Os professores de Pittsburgh começaram a pedir em oração que
o Espírito Santo lhes desse a renovação. De 17 a 19/2/1967, mais de 30 pessoas
fizeram  um  retiro  de  fim  de  semana,  o  Retiro  de  Duquesne,  em  Pittsburgh,  nos
Estados Unidos.

"Batizado  no  Espírito",  "oração  em  línguas",  "o  dom  da  profecia"  e  um
"relacionamento  pessoal  com  Jesus  Cristo"  são  expressões  muito  em  voga  e
indispensáveis no vocabulário da Renovação Carismática Católica - RCC.

Por volta de 1990, o movimento já contava com cerca de 72 milhões de seguidores
no mundo inteiro e organizações oficiais em mais de 120 países.

A verdade é que a RCC não é apenas um movimento de encontros de oração
semanais. O seu coração reside no batismo no Espírito Santo - uma graça de Deus
que deveria ser parte da experiência normal de todo cristão. Através desse batismo,
todo o mundo - clero e leigos, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos,
ricos e pobres, sem distinção - tem a oportunidade de dar o seu sim a Deus.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 709/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.049/2011)

Veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou
carnê de pagamento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto

bancário, carnê de pagamento e demais documentos de cobrança.
Parágrafo único -  Fica proibido fazer  constar o número do Cadastro de Pessoa

Física - CPF - do destinatário nos carnês, boletos bancários e demais documentos de
cobrança, emitidos por qualquer empresa e entregues por via postal ou outro serviço
de entrega de correspondência e encomendas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas nos arts. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  Convivemos  diariamente  com  elevados  números  de  cobranças  de

tarifas e impostos, em todas as nossas transações comerciais. Por isso, muitas vezes
essas cobranças nos passam despercebidas, como a tarifa cobrada por emissão de
boleto bancário ou carnê de pagamento.

Com essa proposição, pretendemos eliminar esse tipo de cobrança que nos parece
totalmente  descabido,  além  de  infringir  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do
Consumidor, que no inciso V do art. 39 e no § 3º do art. 40 estabelece:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas
abusivas:

(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
(...)
Art. 40 - (...)
§ 3º - O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes

da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio”.
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Portanto, a referida cobrança, sem que exista uma previsão contratual, é abusiva e
configura uma cláusula surpresa.

O Cadastro de Pessoa Física - CPF -, emitido pela Receita Federal, é o documento
exigido por todos os órgãos públicos e privados para fins de identificação e para a
realização de todo tipo de atividade comercial. Com um CPF, qualquer pessoa mal
intencionada pode abrir conta bancária, realizar compra a crédito, passar escrituras,
abrir empresas, além de realizar outras atividades em nome de terceiros.

O objetivo do projeto  é  resguardar  o  cidadão,  o  consumidor  e  o empreendedor
dentro do território mineiro, de forma a evitar, que pessoas inescrupulosas possam
causar, ao legítimo dono, prejuízos muitas vezes irreparáveis.

Pela iniciativa,  o Poder  Executivo  deverá tomar  as  devidas providências  para a
regulamentação  e  o  cumprimento  da  lei,  que  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Considerando a relevância social de que se reveste a matéria, contamos com o
apoio dos nobres pares 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 710/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.146/2011)

Dispõe sobre o controle e a fiscalização do acesso do público aos estádios  de
futebol  do  Estado  com  capacidade  superior  a  vinte  mil  pessoas  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estádios de futebol com capacidade superior a vinte mil pessoas

localizados no Estado obrigados a identificar o público frequentador e a implantar
sistema de monitoramento por imagens, conforme dispõem os arts. 18 e 25 da Lei
Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

Parágrafo único - A implantação do sistema de identificação e monitoramento será
de responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

Art. 2º - A identificação do público frequentador será realizada por meio de cadastro



2148
____________________________________________________________________________

preenchido  na  ocasião  da  compra  ou  disponibilização  do  bilhete  de  acesso  ao
estádio,  mediante  apresentação de documento  oficial  de  identidade  e  captura  da
imagem fotográfica da pessoa.

Parágrafo único - O cadastro e o registro fotográfico serão preservados e mantidos
sob  sigilo,  permanecendo  à  disposição  da  autoridade  de  segurança  pública  por
sessenta dias.

Art. 3º - O monitoramento a que se refere o art. 1º deverá abranger:
I - o campo de jogo e seu entorno;
II - a área reservada ao público, pagante ou não;
III - as áreas em que se localizam as catracas de controle de acesso do público;
IV - os acessos para a entrada e saída:
a) do estádio;
b) dos vestiários;
c) das cabines reservadas à imprensa;
d) dos demais recintos localizados nas dependências do estádio;
V -  as  áreas externas consideradas de interesse pela autoridade de segurança

pública.
§ 1º - Para efeitos desta lei, consideram-se entorno do campo de jogo os espaços

existentes entre ele e os limites impostos à circulação do público, como pistas de
atletismo, bancos de reservas e áreas gramadas e ajardinadas.

§ 2º  -  As imagens deverão ser  gravadas e ficar  à disposição da autoridade de
segurança pública por sessenta dias, a qual, requisitando-as, especificará as cópias a
serem produzidas.

§ 3º - As imagens geradas pelas emissoras de televisão poderão ser consideradas,
a critério da autoridade de segurança pública, sucedâneo de monitoramento para as
áreas referidas nos incisos I e II, desde que:

I - a cessão de imagens não represente ônus financeiro para o poder público;
II - seja possível o acompanhamento do evento em tempo real pela autoridade de

segurança pública.
§ 4º - O monitoramento previsto nesta lei deverá possibilitar a captura individual de

imagens das pessoas por ocasião de sua entrada no estádio.
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§ 5º - A Secretaria de Segurança Pública poderá fixar os padrões técnicos a serem
observados na captura a que se refere o parágrafo anterior de forma a compatibilizá-
los com seus sistemas próprios de identificação pessoal.

§ 6º - O monitoramento previsto no inciso V deste artigo somente será exigido nos
casos em que as câmeras possam ser fixadas à edificação do estádio.

Art. 4º - O público será informado da existência do monitoramento por imagens,
inclusive da captura individual a que se refere o § 4º do art. 3º, pelos seguintes meios:

I  -  quadros  informativos  localizados  em  todos  os  pontos  de  venda,  físicos  ou
virtuais;

II - ingressos emitidos ou seus sucedâneos;
III - quadros informativos em todos os portões de entrada do estádio;
IV - avisos sonoros emitidos pelo menos uma vez antes do início de cada etapa da

partida.
Parágrafo único - Os avisos sonoros previstos no inciso IV deverão ser audíveis em

todas as áreas reservadas ao público.
Art. 5º - Nenhuma partida de futebol será realizada em razão:
I - da inexistência ou do não funcionamento da central técnica de informações a que

se refere os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 2003;
II - do monitoramento insuficiente segundo os critérios de abrangência previstos no

art. 2º desta lei.
Art. 6º - Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, o descumprimento do disposto

nesta lei sujeitará o infrator à penalidade de multa, cujo valor não será inferior a 5%
(cinco por cento) do total arrecadado com a partida onde for apurada a infração.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art.  8º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei  é de suma importância,  pois tem por objetivo a
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implantação de um sistema de controle de acesso aos estádios de futebol, local onde
se realizam eventos esportivos com grande público.

Devido aos constantes episódios de violência, envolvendo torcedores em atividades
desportivas, é necessário criar instrumentos eficazes para inibir atos de violência e
vandalismo, e possibilitar a identificação de eventuais infratores.

Os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671 (Estatuto do Torcedor), de 2003, dispõem
que:

“Art. 18 - Os estádios com capacidade superior a vinte mil pessoas deverão manter
central  técnica  de  informações,  com  infra-estrutura  suficiente  para  viabilizar  o
monitoramento por imagem do público presente.

(...)
Art.  25  -  O  controle  e  a  fiscalização  do  acesso  do  público  ao  estádio  com

capacidade  para  mais  de  vinte  mil  pessoas  deverá  contar  com  meio  de
monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no art. 18 desta
Lei”.

Certo  é  que,  diante  dos  lamentáveis  episódios  de  violência  constantemente
presenciados nos estádios brasileiros, medidas rígidas e específicas de segurança
deverão ser adotadas.

Sendo assim, a identificação do público frequentador e a varredura completa por
imagens dos espaços internos e, se possível, das cercanias dos estádios é medida
que atende plenamente às finalidades ora almejadas.

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

-  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 711/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.213/2011)

Dispõe sobre a inclusão dos profissionais  das áreas de fisioterapia e de terapia
ocupacional no programa Saúde em Casa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os profissionais das áreas de fisioterapia e de terapia ocupacional passam
a integrar o programa Saúde em Casa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: O programa Saúde em Casa constitui um novo modelo de atenção à

saúde o qual visa a ampliar a cobertura assistencial à população e a possibilitar uma
maior aproximação dos profissionais de saúde da realidade das famílias mineiras.

A inclusão desses profissionais no referido programa possibilitará a incorporação de
um  saber  específico  que  poderá  ser  compartilhado  com  os  demais  profissionais
integrantes  das  equipes  multiprofissionais,  possibilitando  a  realização  de  ações
básicas de prevenção de incapacidades e de ações de reabilitação, ressocialização e
integração  social  de  pessoas  com  alguma  incapacidade  instalada,  o  que,  com
certeza, terá grande impacto sobre a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos
e da própria família.

Temos  a  convicção  de  que  contaremos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação  da  matéria  que  ora  apresentamos,  pelos  grandes  benefícios  que  tal
medida trará para a saúde da população brasileira.

- 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 712/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.207/2011)

Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A política  de  desenvolvimento  industrial  da  região  Centro-Nordeste  do

Estado  será  empreendida  mediante  programas  de  apoio  e  desenvolvimento  das
pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial e de atração e promoção
industrial, com a observância das seguintes diretrizes:

I - incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação
agropecuária e para a silvicultura, visando ao desenvolvimento econômico e social;
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II - atração de empresas para a ocupação de áreas industriais, onde existirem;
III  -  incentivo para que os Municípios criem áreas próprias para a instalação de

indústrias, especialmente as voltadas para o agronegócio;
IV  -  fomento  e  continuidade  no  processo  de  melhorias  e  reestruturação  das

estradas utilizadas para o escoamento de produtos da região;
V - ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a iniciativa

privada;
VI  -  participação  de  representantes  do  Poder  Legislativo  e  da  sociedade  civil

organizada  em  todas  as  fases  de  elaboração  dos  programas  da  política  de
desenvolvimento industrial.

Art.  2º - Na articulação da política de que trata esta lei, será respeitado o perfil
econômico  da  região,  privilegiando-se  os  projetos  relacionados  com  os  setores
agropecuário e da silvicultura, não se excluindo outras áreas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  A necessidade de conceder  tratamento  diferenciado às áreas mais

carentes do Estado e com dificuldades específicas fundamenta a criação de políticas
e programas com orientação básica no desenvolvimento regional, o que é de grande
importância  para  os  municípios  dessas  áreas  e  responderá  por  parte  das
oportunidades de desenvolvimento a serem geradas. O problema das disparidades
regionais e sociais é latente em um estado das dimensões de Minas Gerais, onde
algumas regiões concentram a quase totalidade do PIB estadual,  enquanto outras
não conseguem se afirmar em um cenário de desenvolvimento, que só será possível
a partir de uma política própria de incentivo.

O Centro-Nordeste é visto como região de baixo desenvolvimento, com deficiências
econômicas estruturais, o que torna necessário ao governo do Estado priorizar ações
para amenizar e combater os desequilíbrios regionais, sobretudo os sociais, pois na
região se encontram índices de desenvolvimento humano abaixo da média estadual,
segundo os últimos dados do IDH-PNUD. O Centro-Nordeste mineiro está encravado
entre as regiões Central, Rio Doce e Jequitinhonha, tendo como polo o Município de
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Guanhães.  Caracteriza-se  como  uma  região  de  forte  vínculo  com  as  atividades
agropecuárias e de silvicultura, com baixo grau de industrialização, o que de certa
maneira justifica uma política de industrialização para a região, de tal forma a poder
incentivar especialmente os empreendimentos do agronegócio, que possam agregar
valor à produção local, a partir da transformação industrial, sem contudo distanciar-se
de novas possibilidades em empreendimentos de outros setores.

Há de ressaltar que a orientação do ex-governador Aécio Neves, desde o início de
seu  mandato,  tem  sido  a  de  promover  ações  legais  e  efetivas  para  diminuir  as
desigualdades  regionais  no  Estado,  por  meio  da  promoção  das  regiões  menos
favorecidas.  Assim,  será  necessária  a  adoção  de  uma  política  específica  de
desenvolvimento  para  a  região,  especialmente  voltada  para  o  desenvolvimento
industrial, possibilitando no médio e longo prazo a transformação da realidade local
com a melhora dos índices sociais e da qualidade de vida nos municípios.

Por se tratar de uma proposta de alta relevância para o desenvolvimento do Centro-
Nordeste mineiro, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares na aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 713/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.355/2011)

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  9.944,  de  4  de  setembro  de  1989,  que  alterou
artigos das Leis nºs 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989, o

seguinte inciso VII:
“Art. 4º - (...)
VII - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada a emprego na

categoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prazo, nas condições e na disciplina de
controle estabelecidos em regulamento.”.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  necessárias  à  execução  do
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disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A medida  legislativa  que  ora  se  propõe visa  beneficiar  um  grande

número  de  trabalhadores  autônomos  em  todo  o  Estado,  notadamente  aqueles
residentes em municípios nos quais já está regulamentado o serviço de moto-táxi,
como é o caso de Uberaba, de onde partiu esta iniciativa, capitaneada pelo ilustre e
dinâmico vereador Antônio dos Reis Gonçalves.

Por  se  tratar  de  matéria  tributária,  regulamentada  pelo  art.  65  da  Constituição
Estadual, em observância do art. 155 da Constituição Federal, submeto à apreciação
dos nobres pares este projeto de lei, esperando merecer a acolhida de todos.

Esclareça-se,  por  oportuno,  que  os  proprietários  de  veículos  (automóveis  de
passageiros)  destinados  a  emprego  na  categoria  de  aluguel  (táxi)  já  gozam  da
isenção de ICMS há vários  anos,  em  todo o  território  mineiro.  Assim,  penso ser
razoável e justo estender o benefício aos outros trabalhadores que exercem a mesma
função, qual seja o transporte de passageiros.

Por  essas  razões,  espero,  mais  uma  vez,  contar  com  os  ilustres  colegas
parlamentares para a aprovação desta medida.

- 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 714/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.433/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso
de drogas e substâncias entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos
voltados para o público infantojuvenil realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  obrigatória  a  inserção  de mensagens  educativas  sobre  o  uso de

drogas e substâncias entorpecentes durante  shows,  eventos culturais e esportivos
voltados para o público infantojuvenil realizados no Estado.

Parágrafo  único -  As  mensagens  educativas  serão apresentadas  ao público  em
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material escrito, oralmente ou em forma de vídeos, devendo ser regulamentado pelo
chefe do Poder Executivo o recurso audiovisual a ser  utilizado para cada tipo de
evento.

Art. 2º - A confecção do texto informativo e seu conteúdo, bem como o controle e a
fiscalização do cumprimento  desta lei,  ficam a  cargo do órgão competente,  a ser
definido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.  3º  -  Os realizadores dos eventos de que trata esta lei  decidirão,  dentro da
programação, o momento em que as inserções serão executadas.

Parágrafo único - Os realizadores dos eventos comunicarão ao órgão de controle e
fiscalização a que se refere o art. 2º desta lei, com antecedência mínima de vinte
dias.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Os  estudos  relacionados  à  dependência  de  drogas  demonstram

claramente que grande parte da incidência do consumo de entorpecentes se inicia
exatamente  no  público  infantoadolescente,  e  este,  uma  vez  atingido,  encontra
maiores dificuldades em se libertar desse mal. O tratamento nem sempre se mostra
eficaz, além de representar alto custo e apresentar oferta reduzida.

O governo do Estado tem, nas suas ações administrativas, demonstrado sua nobre
preocupação com a prevenção do consumo de álcool, tabaco e drogas, ao criar a
Subsecretaria Antidrogas na sua estrutura administrativa.

Está  consignado  na  Constituição  Estadual,  no  art.  186,  caput  e  inciso  II  do
parágrafo único, e no art. 195, o seguinte:

“Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado,
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)
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II - acesso às informações de interesse para a saúde, obrigando o Poder Público a
manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas
de prevenção e controle;

(...)
Art.  195  -  A educação,  direito  de  todos,  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  com  vistas  ao  pleno
desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua
qualificação para o trabalho.”.

Medidas educativas se configuram na melhor forma de evitar o envolvimento do
referido segmento social com esse condenável hábito. Aproveitar as oportunidades e
os  ambientes  em  que  haja  boa  aglomeração  do  público  alvo,  como propõe  este
projeto,  é  tornar  possível  atingir  os  objetivos  da  mensagem  de  maneira  mais
interessante,  estabelecendo  um  elo  de  comunicação  com  o  público,  tornando  o
momento  prazeroso  para  a  juventude  em  uma  chance  para  reflexão  sobre  os
malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes, constituindo-se
assim, como uma alternativa de saúde preventiva à dependência de drogas.

Como visto, cabe ao Estado a nobre tarefa de elaborar políticas públicas que visem
a  garantir  aos  cidadãos  acesso  às  informações  de  interesse  para  a  saúde,
notadamente  aquelas  que  objetivam  informar  e  esclarecer  a  população  sobre  os
riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle.

Pelas mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de meus nobres pares
para a aprovação desta importante medida legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 715/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.471/2011)

Institui a disciplina educação fiscal na grade curricular dos ensinos fundamental e
médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A disciplina  educação  fiscal,  de  caráter  facultativo,  integrará  a  grade
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curricular  dos  ensinos  fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  e  privadas  do
sistema estadual de educação.

Parágrafo único - A disciplina de que trata o caput será ministrada aos alunos que
se  habilitarem  e  seu  conteúdo  incluirá  conhecimentos  sobre  a  legislação  fiscal,
visando  conscientizar  o  educando  sobre  a  necessidade  de  participação  no
acompanhamento  da  arrecadação  e  gastos  dos  recursos  públicos  e  incentivar  o
exercício de cidadania e a obtenção de informações sobre serviços prestados pelos
diversos organismos estaduais

Art. 2º - A orientação profissional e sugestão de conteúdo de que trata o art. 1º será
regulamentada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  com  a  colaboração  da
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  que providenciará  a  divulgação  de  textos  e  a
distribuição do material didático impresso correspondente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  Esta  proposição objetiva sensibilizar  os  alunos para o  exercício  da

cidadania, levando a eles informações sobre a prestação de serviços dos diversos
organismos estaduais voltados para a melhoria do bem comum, e despertá-los para o
correto  cumprimento  de  suas  obrigações  de  cidadãos,  bem  como  para  sua
participação no acompanhamento das receitas e aplicação dos recursos públicos.

A Secretaria de Estado de Fazenda já realiza a Semana da Cidadania, projeto piloto
ministrado em forma de minipalestras que visam levar informações sobre legislação
fiscal e tributária  para as diversas escolas  públicas e privadas da Capital,  e  seus
conteúdos  são  importantes  na  capacitação  de  professores  para  a  inserção  da
Educação Fiscal, de forma transversal, no currículo escolar.

Assim,  este  projeto  visa  dar  ressonância  ao  assunto  nos  estabelecimentos  de
ensino que compõem o nosso sistema estadual de educação, razão pela qual espero
contar  com  a  colaboração  dos  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  sua
aprovação.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 716/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.621/2011)

Altera  a  Lei  nº  17.506,  de  29  de  maio  de  2008,  que  dispõe  sobre  a  medição
individualizada do consumo de água nas edificações prediais verticais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 17.506, de 29 de maio de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 7º - As edificações prediais a serem construídas após cinco anos contados a

partir  da  data  da  publicação  desta  lei  deverão  prever,  na  planta  hidráulica,  a
instalação de hidrômetro para a aferição do consumo global de água do condomínio e
de um hidrômetro por unidade autônoma, para a aferição do consumo individual, de
acordo com as disposições desta lei, as portarias expedidas pelo Inmetro sobre a
matéria e demais disposições legais e técnicas aplicáveis.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade corrigir distorções em relação ao

efetivo  consumo e  ao  valor  pago  pela  água,  conferindo assim  aos  consumidores
maior  controle,  economia  e,  sobretudo,  a  utilização  adequada  e  responsável  do
recurso esgotável e essencial à vida, que é a água.

Primeiramente, cabe destacar o permissivo constitucional para que esta Casa se
pronuncie sobre a matéria, pois a Constituição Federal prevê, em seus arts. 23 e 24,
que  é  competência  comum  da  União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
municípios  cuidar da saúde e da assistência pública,  proteger  o meio ambiente e
promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, a defesa
do solo, dos recursos naturais e do meio ambiente e o controle da poluição.

No mérito, a justiça na cobrança pelo uso da água é o fator maior que impulsiona a
implementação  da  medição  individual  em  edifícios  de  apartamentos.  Como  as
unidades habitacionais  não têm o mesmo número de habitantes,  fica claro que o
rateio  da  conta  total  de  água  pelo  número  de  apartamentos  não  se  constitui  na
maneira mais justa e equilibrada para o consumidor.
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Além  disso,  tal  modelo  -  ultrapassado  -  incentiva  a  ação  de  pessoas
despreocupadas com os recursos hídricos, que utilizam este insumo tendo em mente
que seu desperdício será rateado por todos.

O sistema tradicionalmente utilizado para a medição de água nos apartamentos de
edifícios multifamiliares é injusto em virtude de a cobrança dos serviços ser efetuada
pelo consumo médio, obtido através do volume registrado no hidrômetro do ramal
predial do edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos. Além de injusto
socialmente, ele não incentiva a redução do desperdício de água, visto que, mesmo
que o usuário seja cuidadoso e tenha procedimentos compatíveis com a economia de
água, isso não se reflete diretamente na sua conta de água e esgotos.

Assim sendo, independentemente do consumo individual real de cada apartamento,
tenha ele uma ou dez pessoas, sempre a cobrança dos serviços é feita de forma
igual. E, o que é mais grave, mesmo que o consumidor viaje de férias e mantenha o
apartamento fechado, sempre pagará como se estivesse normalmente consumindo.

Com  o  sistema  de  medição  tradicional,  o  usuário  normalmente  não  se  sente
motivado a reduzir seu consumo, não é motivado para a utilização racional da água,
e, como resultado, o consumo do edifício fica 30% maior, chegando este aumento
algumas vezes a alcançar até 40% do consumo necessário.

Podemos  comparar  o  sistema de  medição  global  tradicionalmente  utilizado nos
edifícios à instalação de um hidrômetro na entrada da rede que abasteça um bairro
hidraulicamente isolado, com a cobrança de todas as contas pela média de consumo,
o que levaria a grandes injustiças.

Do lado do usuário, a medição individual do consumo de água nos apartamentos
induz  a  mudança  de  hábitos  de  consumo,  favorecendo  assim  a  redução  do
desperdício. Outro fator importante é que o consumidor se sente menos injustiçado, já
que pagará por seu consumo real.

Por outro lado, os custos crescentes da água no Brasil têm tornado necessária uma
metodologia de cobrança mais justa, razão pela qual muitos estados e municípios já
regulamentaram a exigência de instalação de hidrômetros em apartamentos, como é
o caso das cidades de Olinda, São Paulo, Porto Alegre e Vitória.

Técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA - afirmam que, além de economizar
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de 17% a 25% nas contas, a instalação da medição individualizada reduz e estimula o
uso  racional,  pois  acaba  com  o  rateio  do  prédio  entre  todos  os  condôminos,
garantindo que o consumidor saiba o valor exato de seu consumo.

Na proposição que apresentamos, não está em questão nenhum aspecto ligado ao
fornecimento  direto  de  água  aos  condomínios  já  existentes.  Pretende-se  que  o
fornecimento  de  água  aos  condomínios  em  geral  continue  o  mesmo,  através  do
trabalho da Copasa-MG ou de outras empresas concessionárias em atividade nos
Municípios deste Estado.

Fica bem claro na proposição ora apresentada que não se trata de alteração das
condições de concessão de serviços de abastecimento de água aos usuários da rede
pública, e, sim, apenas, das condições de edificação, para que medidores individuais
sejam planificados e instalados nas unidades autônomas de condomínios, em local
de fácil acesso, conjuntamente com o medidor do consumo global das edificações,
para a apuração do consumo da área comum.

A palavra de ordem é racionalizar o uso do bem mais precioso existente na Terra.
Vejamos alguns dados sobre os mananciais aquíferos nela existentes.

Hoje,  metade  da  população  mundial  (mais  de  3  bilhões  de  pessoas)  enfrenta
problemas de abastecimento de água. Muitas fontes de água doce estão poluídas ou
simplesmente secaram. Recife, capital de Pernambuco, é submetida durante vários
períodos do ano a um racionamento rigoroso; em outros períodos, não tem água. O
racionamento  também já chegou a  São Paulo,  podendo atingir  3  milhões dos 10
milhões de habitantes da capital paulista.

Da água existente no Planeta Terra, 97% é salgada (mares e oceanos), 2% formam
geleiras  inacessíveis  e  apenas  1%  é  água  doce,  armazenada  em  lençóis
subterrâneos,  rios  e  lagos.  Portanto,  existe  apenas  1% da  água  total,  distribuído
desigualmente pela Terra, para atender a mais de 6 bilhões de pessoas (população
mundial). E essa pequena quantidade de água está ameaçada.

É possível viver sem água? É evidente que não. Então, a saída é fazer um uso
racional deste recurso precioso e finito. A água deve ser usada com responsabilidade
e  parcimônia.  Para  os  consumidores,  isso  também  significa  menos  dispêndio  de
dinheiro, pois a conta de água no final do mês será menor. O mais importante, no
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entanto, é despertar a consciência para a contribuição efetiva com vistas à redução
do risco de matarmos a nossa fonte de vida, a água.

Não é à toa que técnicos, especialistas, estudiosos e governos de todas as partes
do mundo estão preocupados com o futuro do nosso planeta. O Ministério do Meio
Ambiente, por meio da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e
o  Instituto  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  -  Idec  -  colocam  o  assunto  em
discussão e dão as sugestões para que todos possam iniciar a mudança.

No âmbito mundial, foi editada a Declaração Universal dos Direitos da Água, que
reza:

“1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

2 - A água é a selva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e de todo
ser  vegetal,  animal  ou  humano.  Sem  ela  não  poderíamos  conceber  como são  a
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um
dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no art.
30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos,
frágeis  e  muito  limitados.  Assim  sendo,  a  água  deve  ser  manipulada  com
racionalidade, preocupação e parcimônia.

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e
dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente, para
garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular,
da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

5  -  A  água  não  é  somente  uma  herança  dos  nossos  predecessores;  ela  é,
sobretudo,  um  empréstimo  aos  nossos  sucessores.  Sua  proteção  constitui  uma
necessidade  vital,  assim  como  uma  obrigação  moral  do  Homem  para  com  as
gerações presentes e futuras.

6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: é
preciso saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem
escassear em qualquer região do mundo.

7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira
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geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se
chegue  a  uma  situação  de  esgotamento  ou  de  deterioração  da  qualidade  das
reservas atualmente disponíveis.

8  -  A utilização  da  água  implica  o  respeito  à  lei.  Sua  proteção  constitui  uma
obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não
deve ser ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado.

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as
necessidades de ordem econômica, sanitária e social.

10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o
consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra”.

No Brasil, o Dia Mundial da Água: Desafios do Uso Racional dos Recursos Naturais
possibilitou que, no início de 2006, o Ministério do Meio Ambiente apresentasse à
sociedade o Plano de Águas do Brasil. Elaborado ao longo dos três últimos anos, o
Plano  Nacional  de  Recursos  Hídricos  -  PNRH  -  foi  lançado  oficialmente  no  dia
3/3/2007, definindo metas para o destino da água no Brasil até 2020. O documento se
baseia na divisão hidrográfica brasileira para a elaboração de diagnósticos e definição
de metas e programas de investimento e de educação ambiental. O PNRH também
aponta a necessidade do uso sustentável da água em diversos setores, tais como
indústria, agricultura, setor elétrico e saneamento, e pelo próprio cidadão.

A falta  de  saneamento  básico,  juntamente  com  o  uso  inadequado  da  água  na
agricultura - considerada pela ONU a principal ameaça às reservas de água doce do
planeta -, aparece no Plano como os principais vetores da degradação dos recursos
hídricos  brasileiros.  O  Brasil  é  um  dos  primeiros  países  a  concluir  seu  plano  de
gestão de águas, recomendação da Organização das Nações Unidas na agenda da
Cúpula de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) e para as
Metas do Milênio.

O  PNRH  se  propõe  a  reduzir  as  disparidades  regionais  e  a  potencializar  as
oportunidades  de  desenvolvimento  no  País,  que  abriga  em  torno  de  12%  das
reservas de água potável do planeta. O Brasil, embora  privilegiado  em  suas
condições hídricas, vivencia situações de extremo contraste entre suas populações,
como as de escassez de água no semiárido e de abundância na região amazônica.
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Na  análise  de  José  Euclides  Stipp  Paterniani,  professor  da  área  de  engenharia
agrícola  da  Unicamp e  Conselheiro  do  PróTerra,  “os  gestores  do  Plano  terão  de
desenvolver programas que reduzam a desigualdade de disponibilidade hídrica, pois
a falta de água ainda é o maior entrave para o desenvolvimento de diversas regiões
do País”.

O desafio de gerir os recursos hídricos brasileiros exigirá uma atuação intensa por
parte do governo. "Serão necessárias políticas de uso e conservação dos mananciais,
tanto  superficiais  quanto  subterrâneos,  visando  garantir  ao  País  disponibilidade
hídrica adequada para seu desenvolvimento e, eventualmente, para poder 'exportar'
esse recurso, como forma de aumentar as divisas do Brasil, sempre, evidentemente,
baseado no conceito da sustentabilidade”, afirma o Conselheiro.

Para o professor, existem algumas alternativas para essa questão. “O ideal é que o
governo invista em programas educacionais e em investimentos de grande porte em
obras  de  revitalização  e  transposição  de  mananciais,  sempre  respaldado  por
embasamentos técnicos, econômicos e ambientais”, defende Paterniani.

A instalação da tubulação horizontal encarece um pouco a obra, mas esse custo se
paga rapidamente com a redução do consumo de água e,  consequentemente, de
energia elétrica, o que se refletirá num valor de condomínio mais baixo. No médio
prazo,  a  medição  individual  representará  um  diferencial  importante  na  venda  de
imóveis.

No Brasil, a solução chega com 20 anos de atraso em relação à Alemanha, por
exemplo. A instalação de hidrômetros individuais em cada apartamento acaba com
distorções,  como  o  pagamento  de  tarifas  iguais  para  um  condômino  que  mora
sozinho e para uma família de, digamos, cinco pessoas.

Estudos mostram que, quando a medição passa a ser por unidade, os usuários
reduzem  o  desperdício  de  água,  o  que  resulta  em  uma  diminuição  de  20%  no
consumo.  Essa  redução  se  deve  também  à  maior  facilidade  na  detecção  de
vazamentos. Atualmente, o consumo indiscriminado de água representa de 10% a
12% no preço das taxas condominiais.

Assim se manifesta Benjamin Souza da Cunha, vice-presidente do Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
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Comerciais  de  São  Paulo-Secovi-SP  -:  "Registramos  uma  mudança  de
comportamento:  o  fato  de  cada  um  pagar  individualmente  sua  conta  inibe  o
desperdício, o que pode gerar mais economia".

Hoje, em todo o País, na maior parte dos edifícios, a medição do consumo de água
dos apartamentos é feita coletivamente, ou seja, todo o gasto do edifício é rateado
entre os condôminos, o que escamoteia o desperdício. “Além do mais, existe muita
injustiça no rateio das despesas. Ninguém quer pagar pelo desperdício ou pelo uso
excessivo do vizinho”, afirma Benjamin Souza da Cunha.

“A implantação de medições individuais poderia trazer um pouco mais de justiça a
esse processo”, complementa.

Podemos destacar como objetivos específicos da medição individual de água em
apartamentos os efeitos obtidos com esta metodologia, a seguir listados: redução do
desperdício  de  água;  redução  do  consumo  de  energia  elétrica  pela  redução  do
volume  bombeado  para  o  reservatório  superior;  contas  de  água  e  esgotos  dos
apartamentos baseadas em consumos reais; identificação de vazamentos de difícil
percepção; maior satisfação dos usuários e redução do volume efluente de esgotos,
com benefícios ecológicos.

Do ponto de vista do consumidor: pagamento proporcional ao consumo, ou seja, um
apartamento  que só tenha um consumidor não pagará o mesmo que aquele que
tenha 6, 8 ou 10 pessoas; o usuário não pagará pelo desperdício dos outros; um
usuário bom pagador  jamais  terá a sua água cortada pela  irresponsabilidade dos
maus pagadores; redução do pagamento da conta de água, em alguns casos de até
50%;  redução  do  consumo  do  edifício  em  até  30%;  possibilidade  de  localizar
vazamentos internos nos apartamentos, os quais, às vezes, levam meses e até anos
para serem identificados; maior satisfação do usuário, já que ele passa a controlar
diretamente a sua conta de água.

Do ponto  de  vista  da  concessionária:  redução  do  índice  de  inadimplência,  pois
somente é cortada a água dos maus pagadores, e, na prática, estes passam a ser
bons pagadores; redução do consumo de água, que pode atingir 30%; redução do
número de reclamações de consumo, refletindo-se numa melhor imagem perante a
população.
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Do  ponto  de  vista  dos  construtores  e  projetistas:  projetos  elaborados
criteriosamente  para  a  medição  individualizada  tornam  mais  fácil  a  venda  dos
apartamentos.

Do ponto de vista da comunidade em geral: preservação dos recursos hídricos, com
reflexos positivos para o meio ambiente e o ecossistema.

Diante dos inúmeros benefícios acima relacionados,  espero poder  contar com o
apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a 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 717/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.469/2011)

Institui a Semana do Contribuinte Solidário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  do  Contribuinte  Solidário,  a  ser  realizada,

anualmente, na primeira semana do mês de maio.
§ 1º - Na semana a que se refere o caput deste artigo, o Poder Executivo, através

do seu órgão competente, promoverá palestras e campanhas educativas adotando o
slogan:  “Sou  contribuinte  solidário:  eu  exijo  nota  fiscal  e  garanto  benefícios  para
todos” e outras atividades com conteúdo que vise conscientizar a população sobre a
importância  da  função  socioeconômica  dos  impostos  e  sobre  seu  retorno  em
investimentos em obras e serviços públicos, o acompanhamento da aplicação dos
recursos públicos e a institucionalização da prática da educação fiscal para o pleno
exercício da cidadania.

§ 2º - O conteúdo de que trata o  caput será apresentado ao público em material
impresso, oralmente ou em forma de vídeos, devendo o recurso audiovisual a ser
utilizado ser regulamentado pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art. 2º - A confecção, a divulgação de textos informativos, bem como a distribuição
do material didático correspondente, o controle e a fiscalização do cumprimento desta
lei ficam a cargo do órgão competente, a ser definido pelo Poder Executivo.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data da sua publicação.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: Esta  proposição  tem  por  objetivo  orientar  a  sociedade  para  o

exercício  de  seus  direitos  e  deveres  em  matéria  tributária  e  mostrar  como  a
participação de cada cidadão é fundamental para a institucionalização da prática da
educação fiscal.

Técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda avaliam que a grande maioria da
população desconhece que uma parcela do valor pago nas compras corresponde ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS.

Esse imposto embutido no preço das mercadorias é cobrado do consumidor no ato
da  compra.  Portanto,  é  o  comprador  quem  suporta  o  impacto  financeiro  do
pagamento  desse  imposto,  que,  posteriormente,  deve  ser  recolhido  aos  cofres
públicos pelas empresas vendedoras. Sem a emissão da nota ou cupom fiscal,  o
valor  referente  a  esse  imposto  não  chega  aos  cofres  públicos,  diminuindo  a
capacidade do governo estadual de beneficiar a população com investimentos nas
áreas  de  educação,  saúde,  segurança  e  infraestrutura,  por  exemplo.  Assim,  ao
solicitar a nota ou cupom fiscal em suas compras, o cidadão garante o alcance de no
mínimo três  propósitos:  eventual  troca do produto adquirido e  assistência técnica;
recolhimento do  imposto ao  erário  público;  e  realização de obras e  prestação de
serviços públicos.

Com pouco tempo para se dedicar às compras, muitos consumidores deixam de
pedir a nota ou o cupom fiscal, comportamento que traz sérios prejuízos para si e
para  toda  a  sociedade.  A  oportunidade  de  instituir  anualmente  a  Semana  do
Contribuinte Solidário com o slogan: “Sou contribuinte solidário: eu exijo nota fiscal e
garanto benefícios para todos”, na primeira semana do mês de maio de cada ano, às
vésperas  do  Dia  das  Mães,  considerada  após  o  Natal  a  segunda  melhor  data
comemorativa  para  os  negócios  do  comércio  varejista,  possibilitará  sensibilizar  a
população para a função socioeconômica do ICMS, levar à sociedade conhecimentos
sobre a administração pública e incentivar o acompanhamento da correta aplicação
dos recursos públicos.
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Considerando, enfim, que esta proposição poderá oferecer significativa contribuição
para o processo educativo de conscientização do cidadão como consumidor e seu
efetivo engajamento na melhoria das ações do poder público, solicito o apoio dos
nobres pares desta Casa Legislativa para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 718/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.660/2011)

Declara de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II
- UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do

Bairro Planalto II - UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II - UDCBP II - é

associação  sem  fins  lucrativos,  com  personalidade  jurídica  própria  e  prazo  de
duração indeterminado. A instituição tem por finalidade unir todos os moradores do
bairro para possibilitar uma atuação conjunta no encaminhamento das reivindicações
por melhores condições de vida para os moradores. A UDCBP II representa e defende
os  interesses  dos  moradores  perante  os  órgãos  públicos  e  privados,  no  que  se
relaciona com a saúde, a educação, a cultura, o lazer, o transporte, a habitação, o
urbanismo, a segurança, a pavimentação, a água, a luz e a assistência social. Além
disso, conscientizam os moradores sobre os seus direitos e obrigações perante a
sociedade. Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe o título de
utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 719/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.742/2011)

Declara de utilidade pública a Cia. Cultural Raiz e Arte - Ciacra -, com sede no
Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cia. Cultural Raiz e Arte - Ciacra -,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A Cia.  Cultural  Raiz  e  Arte  -  Ciacra  -,  com  sede  no Município  de

Santana  do  Paraíso,  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,
filantrópica, que tem como objetivos promover o aprimoramento e o desenvolvimento
da cultura, apoiando, elaborando, executando e incentivando projetos que promovam
a cultura brasileira em toda sua diversidade. A documentação apresentada confirma
que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a
entidade  está  em  funcionamento  regular,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos
legais.  Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 720/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 735/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Portadores  de  Necessidades
Especiais de São Sebastião do Paraíso -  Integrar -, com sede no Município  de São
Sebastião do Paraíso.

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

Necessidades  Especiais  de  São Sebastião  do  Paraíso  -  Integrar  -,  com sede  no
Município de São Sebastião do Paraíso.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Portadores de Necessidades

Especiais de São Sebastião do Paraíso - Integrar - consiste em reunir pessoas com
qualquer  tipo de deficiência ou necessidade especial  sob a  égide  da  associação,
atuando na implementação de medidas que visem a obter melhoria em condição de
existência,  mediante  atuação junto  à  comunidade,  às  famílias,  às  entidades  e  ao
poder público, para ampliação da assistência, da reabilitação, da saúde, do amparo,
da  capacitação  profissional  e  do  aproveitamento  da  mão  de  obra  das  pessoas
portadoras de deficiência ou necessidades especiais, a fim de promover sua plena
integração e inclusão na sociedade.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 721/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 734/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Caminho da Serra, com sede no
Município de Lima Duarte.

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

Serra, com sede no Município de Lima Duarte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  Cultural  Caminho  da  Serra  é

trabalhar  pelo  resgate  e  valorização  dos  bens  culturais  de  Lima  Duarte,  como
artesanato,  culinária,  divertimento,  tradições,  costumes  e  manifestações  artísticas,
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bem  como  incentivar  iniciativas  de  geração  de  renda  não  agressivas  ao  meio
ambiente e autossustentáveis.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 722/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.913/2012)

Inclui o autista como pessoa com deficiência.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para fins de fruição dos direitos assegurados na Constituição do Estado,

fica  o  indivíduo  com  diagnóstico  de  autismo  reconhecido  como  pessoa  com
deficiência.

Art. 2º - Em decorrência do disposto nesta lei, ficam garantidos ao indivíduo com
autismo todos os benefícios e direitos das pessoas com deficiência, inclusive aqueles
previstos nos arts. 218, parágrafo único, e 224 da Constituição do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  equiparação  do  autista  às  pessoas  com

deficiência.  A  importância  desta  iniciativa  decorre  da  falta  de  previsão  desse
enquadramento,  o  que,  por  conseguinte,  limita  o  acesso  dos  autistas  a  serviços
públicos de saúde, educação e lazer.

De acordo com especialistas, o autismo é um transtorno neurológico que afeta o
indivíduo em três áreas: interação social, comunicação e imaginação. Não se sabem
exatamente  as  causas  que  levam  à  síndrome,  cujas  características  podem variar
muito entre os indivíduos. De modo geral, o distúrbio aparece antes dos três anos. O
portador tem dificuldade de manter contato social, de se comunicar espontaneamente
e de realizar tarefas cotidianas. A linguagem é atrasada ou não se manifesta, nos
casos mais graves, e o comportamento tende a ser repetitivo em áreas de interesse.
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Os pais e familiares de pessoas com autismo, nos últimos anos, vêm se organizando
em defesa dos direitos dos portadores da síndrome.

Enfim, este projeto de lei visa proporcionar aos autistas e seus familiares o direito à
atenção  integral  à  saúde  e  à  educação,  com  tratamento  multidisciplinar  e  apoio
psicológico  adequados  conforme  dispõe  os  arts.  218  e  224  da  Constituição  do
Estado.  Por  esses  motivos,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  colegas  para
aprovação desta proposição.

-  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 723/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.269/2011)

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações e Empreendimentos Voltados
para a Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica Instituída a Política Estadual de Apoio às Ações e Empreendimentos

Voltados para a Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL.
Art. 2º - São objetivos da política estadual de que trata esta lei:
I - promover estudos sobre os MDL e seus impactos como mercado para o Estado;
II - colaborar com o governo federal nas ações dessa natureza;
III - promover ciclos de debate com a sociedade civil, o meio acadêmico e empresas

do setor silvícola e outras sobre as possibilidades desse novo mecanismo econômico
ambiental;

IV  -  instituir,  no  que  couber,  linhas  de  crédito  voltadas  para  a  implantação  de
projetos de MDL no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: A mudança global do clima é um dos graves problemas ambientais

deste século. Nos últimos 100 anos, registrou-se um aumento de cerca de 1 grau
centígrado na temperatura média da terra. Esse problema vem sendo causado pela
intensificação do efeito  estufa,  que por  sua vez,  está relacionado ao aumento  na
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concentração,  na  atmosfera  da  terra,  de  determinados  gases,  principalmente  o
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O). Embora o clima
tenha sempre variado de modo natural, a velocidade e a intensidade observadas no
aumento da temperatura nesse período são incompatíveis com o tempo necessário à
adaptação natural da biodiversidade e dos ecossistemas.

A Convenção-Quadro das nações Unidas sobre Mudança do Clima - CQNUMC -,
adotada durante a Rio 92 e cuja retificação, aceitação e aprovação ou adesão foi feita
por 185 países mais a União Europeia, estabeleceu um regime jurídico internacional
para  atingir  o  objetivo  principal  de  alcançar  a  estabilização da concentrações  de
gases de efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma interferência antrópica
perigosa  no  sistema  climático.  Para  que  seus  objetivos  fossem  alcançados,  a
CQNUMC adotou, em 1997, o Protocolo de Quioto, que estabelece metas para que
as emissões antrópicas sejam reduzidas em 5,0% na média com relação aos níveis
verificados no ano de 1990. Essas metas são diferenciadas e deverão ser atingidas
no período entre 2008 e 2012, primeiro período do compromisso. As metas foram
atribuídas exclusivamente às partes relacionadas no Anexo I da Convenção, as quais
assumiram  um  certo  número  de  compromissos  exclusivos,  em  função  de  suas
responsabilidades históricas. Os países que não possuem meta de redução são, em
geral, países em desenvolvimento.

O Protocolo de Quioto estabeleceu, ainda, como complementação às medidas e
políticas domésticas das partes Anexo I, mecanismos adicionais de implementação
permitindo que a redução das emissões e o aumento da remoção de CO2 pelas
partes  Anexo  I  sejam,  em  parte,  obtidos  além  de  suas  fronteiras  nacionais.  Os
mecanismos  adicionais  de  implementação  incluem,  além  dos  Mecanismos  de
Desenvolvimento Limpo MDL, a implementação conjunta e o comércio de emissões,
também conhecidos como Mercado de Créditos de Carbono.

O propósito do MDL é prestar assistência às partes não Anexo I da CQNUMC, para
que  viabilizem  o  desenvolvimento  sustentável  através  da  implementação  das
respectivas atividades de projeto e contribuam para o objetivo final da Convenção e,
por  outro  lado,  prestar  assistência  às  partes  Anexo  I  para  que  cumpram  seus
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões de gases de efeito
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estufa.  Para  efeitos  do  MDL,  entende-se  por  atividades  de  projetos,  aquelas
integrantes de um empreendimento que tenham por objeto a redução de emissões de
gases de efeito estufa ou a remoção de (CO2).

Tendo  em  vista  a  grande  extensão  territorial  do  Estado  e  as  diversidades
encontradas neste território, entendemos como de grande viabilidade a implantação
de  Mecanismos  de  Desenvolvimento  Limpo  no  Estado,  especialmente  aqueles
relacionados às atividades da silvicultura, já bastante desenvolvida no Estado e que
possibilitarão o desenvolvimento sustentável de muitas regiões das Minas Gerais.

-  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 724/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.560/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado
no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  instalações  de  cabeamento  no  Estado  de  Minas  Gerais  serão

subterrâneas.
Parágrafo único - Ficam as concessionárias, empresas estatais e prestadoras de

serviços que operam com cabeamento no Estado obrigadas a tornar subterrâneo o
cabeamento ora existente.

Art. 2º - As operadoras a que se refere o art. 1º desta lei, bem como as que vierem
a sucedê-las, terão prazo para a conclusão dos trabalhos, na forma e nas condições
a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo  único  -  Aplica-se  o  disposto  nesta  lei  à  rede  elétrica,  aos  cabos
telefônicos e de TV a cabo e assemelhados.

Art. 3º - Nos locais onde forem removidos os postes atuais serão plantadas árvores,
na forma e condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente a nova forma de
iluminação pública, em substituição ao modelo atual.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  projeto  de  lei  aqui  apresentado  pretende  adotar  o  cabeamento

subterrâneo e obrigar todas as concessionárias, empresas estatais e prestadoras de
serviço que operam com cabeamento no Estado a torná-lo subterrâneo no prazo a
ser estabelecido em regulamento.

Atualmente, observamos que em cima dos postes existe um emaranhado de fios
elétricos, cabos telefônicos e de TV por assinatura, gerando uma enorme poluição
visual, além de ser extremamente perigoso, pois na época das chuvas, com a caída
de arvores e ventos fortes alguns cabos se rompem e provocam acidentes graves,
muitos com vítimas fatais, como temos acompanhado nos noticiários.

Desta forma, ressaltamos a importância desta proposição, pois além de melhorar o
aspecto visual da cidade, evita acidentes que muitas vezes fazem vítimas fatais.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de
lei.

-  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 725/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 842/2011)

Institui a Semana do Consumo Consciente e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  no  Estado  a  Semana  do  Consumo  Consciente,  a  ser

comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 15 de março.
Parágrafo único - Na semana que compreende a data instituída por esta lei, o poder

público, através da Secretaria de Governo e dos seus órgãos de proteção e defesa do
consumidor,  desenvolverá  atividades  de  conscientização  para  sensibilizar  a
sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo
sustentável.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  A facilidade  de  crédito  e  o  consumo  desenfreado  há  tempos  vem

causando diversos problemas na sociedade contemporânea. O consumidor que não
consegue adequadamente cuidar do orçamento familiar, que não sabe a hora certa
de investir, nem sobre fazer a escolha na hora de comprar ou movimentar a sua conta
bancária, além de trazer problemas financeiros para si e sua família, acaba, por seus
atos de consumo, comprometendo toda a sociedade, gerando reflexos negativos na
economia e no meio ambiente.

Em  casos  extremos,  os  especialistas  alertam  que  o  consumo  desenfreado  ou
compulsivo pode até mesmo ser considerado uma doença. O consumidor que não se
satisfaz  com  o  objeto  da  compra,  mas  sim  com  o  ato  de  comprar  sofre  de
oniomanipatia, um distúrbio que já atinge 1% da população mundial, segundo dados
da Organização Mundial de Saúde - OMS.

Diante desse quadro, pretendemos, com este projeto, despertar o Estado para a
necessidade da implementação de ações para incutir na consciência de cada cidadão
mineiro a importância do consumo equilibrado e sustentável.

Para tanto, propõe-se que o poder público, com a ajuda da Secretaria de Governo -
Segov  -  e  dos  seus  órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor,  desenvolva
atividades em várias frentes de atuação, com a divulgação de conceitos básicos em
publicações na internet, em jornais de grande circulação, palestras em comunidades,
confecção de panfletos,  entre outras  ações  que tenham por  escopo disseminar  o
debate sobre o uso sustentável e adequado do dinheiro junto à sociedade.

Nessa missão, será de suma importância a atuação efetiva da Segov, que além da
sua  função  primordial  de  coordenação  e  articulação  política  do  governo,  tem,
também, por  competência,  de desenvolver ações e políticas públicas atinentes ao
direito do consumidor, conforme determina o art. 2°, inciso X, do Decreto nº 44.988,
de 2008, que dispõe sobre a organização e as atribuições desta Secretaria.

Outrossim,  por  ser  a educação e  a  divulgação sobre o consumo adequado um
direito básico do consumidor (art. 6°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor), a
data proposta para o desenvolvimento dessas atividades é a semana que contenha o
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dia  15  de  março,  data  em  que  se  comemora  o  Dia  Mundial  dos  Direitos  dos
Consumidores.

É certo que a matéria em comento se insere na competência legislativa do Estado,
conforme disposto no art.  24,  inciso VIII,  da Constituição da República,  pelo  qual
compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre
direito do consumidor.

Assim, não havendo óbice de naturezas legal e constitucional para a aprovação
deste projeto, aliado ao fato de que o fomento ao consumo consciente é um dever do
Estado e um direito básico do consumidor, pugna este Deputado pela aprovação do
projeto que ora submete à apreciação desta augusta Casa Legislativa.

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

REQUERIMENTOS
Nº 338/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Srs. Duarte Severino Gomes, Guerino Cardoso e Julimar
Marques da Rocha,  vereadores da Câmara Municipal de Curvelo, por sua eleição
para os cargos, respectivamente, de presidente, vice-presidente e secretário dessa
casa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 339/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  o  Sr.  Edson  Durão  Judice  pelo  recebimento  da  Medalha
Sociedade  Mineira  de  Engenheiros  e  do  título  Engenheiro  do  Ano de 2014.  (-  À
Comissão de Educação.)

Nº 340/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Saúde pedido de informações acompanhado de cópia do contrato que
rege a utilização de veículo de clínica do Estado de São Paulo para prestação de
serviço oftalmológico ambulante do programa Ver Minas, do governo do Estado. (- À
Mesa da Assembleia.)

Nº  341/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  19/3/2015,  em  São  João  do
Manteninha,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  munição;  e  seja
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encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  342/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 18/3/2015,  em Montes Claros, que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, quantia em dinheiro e na prisão de
um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  343/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/3/2015,  em  Piranguinho,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  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  344/2015,  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 18/3/2015, em
Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo,  drogas,  balança  de
precisão, um rádio transmissor 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  345/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/3/2015, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro e na prisão de
duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  346/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na
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ocorrência,  em  25/7/2014,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  prisão  de  seis
pessoas.

Nº  347/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela  atuação  na
ocorrência, em 21/3/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de armas,
munição,  drogas,  balança  de  precisão,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  um
homem. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  348/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de
providências com vistas a que sejam realizadas obras emergenciais na Rodovia MG-
290, que liga o Município de Pouso Alegre à divisa com o Estado de São Paulo, via
Ouro Fino. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 349/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado aos
secretários de Educação e de Transportes pedido de informações sobre o processo
de restauração do Palacete Santa Mafalda, que abriga atualmente a Escola Estadual
Delfim Moreira, em Juiz de Fora. (- À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 769/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 84/2011.
Nº 770/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 87/2011.
Nº 771/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 89/2011.
Nº 772/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 93/2011.
Nº 773/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 321/2011.
Nº 774/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 324/2011.
Nº 775/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 329/2011.
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Nº 776/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 369/2011.

Nº 777/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 426/2011.

Nº 778/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 427/2011.

Nº 779/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 430/2011.

Nº 780/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 433/2011.

Nº 781/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 571/2011.

Nº 782/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 907/2011.

Nº 783/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 931/2011.

Nº 784/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 935/2011.

Nº 785/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.358/2011.

Nº 786/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.492/2011.

Nº 787/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.832/2011.

Nº 788/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.833/2011.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Esporte, de Transporte, de Turismo e de Direitos Humanos.
Oradores Inscritos

O presidente (deputado Braulio Braz) - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
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O deputado Carlos Pimenta* - Até que enfim. O negócio aqui está difícil. A tribuna e
o pinga-fogo da Casa estão concorridos. Isso é muito bom.

Quero  cumprimentar  o  nosso  presidente  e  amigo,  deputado  Hely  Tarqüínio,  e
registrar a tranquilidade da antessala do Plenário. Parece que as medidas tomadas
foram importantes, porque víamos muito mais curiosos do que deputados aqui. Isso é
bom  para  o  andamento  da  Casa.  Quero  cumprimentar  cada  um  de  vocês  pela
presença: funcionários, pessoas presentes nas galerias, povo de Minas Gerais.

Há muitos assuntos a serem tratados no pinga-fogo. Aqui é o espaço democrático
do povo  de  Minas,  onde discutimos  problemas  sérios.  Mas  eu queria  começar  a
minha fala fazendo um comunicado ruim, de uma decisão tomada não sei por quem.
É uma decisão da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está interrompendo
gradativamente os voos da Pampulha. Vários voos para Montes Claros partiam da
Pampulha e, a partir de abril, serão operados apenas pelo Aeroporto Internacional de
Confins, ou seja, a quase 50km do Centro de Belo Horizonte.

Acho que tudo que está acontecendo, principalmente quanto a essas empresas
aéreas, caro deputado Dilzon Melo, se refere a decisões que vêm para prejudicar o
povo, o usuário. Interessante é que não há ninguém para dar informação sobre isso.
São decisões monocráticas,  ditatoriais  que essas empresas tomam, e,  a partir  de
abril, não há mais voo da Pampulha para Montes Claros. E não é só Montes Claros.
Estão interrompendo os voos para várias cidades.

Há aqui companheiros de várias cidades. A Azul suspende voos da Pampulha para
Montes Claros, Ipatinga, Uberlândia e Governador Valadares. Não haverá mais voos
da Pampulha para essas cidades a partir  de 1º de abril.  Esses voos estão sendo
transferidos para o Aeroporto de Confins. Permanecerão os voos da Pampulha para
Brasília e São Paulo. É uma incoerência. Acho que os voos interestaduais deveriam
ser  de  Confins,  e  os  voos  regionais  deveriam  ser  mantidos  na  Pampulha.  Estão
interrompendo esses voos da Pampulha a partir de 1º de abril.

Não  aceitaremos  calados  uma  decisão  dessa  natureza.  Quero  procurar  o
presidente da comissão temática específica - Comissão de Transporte, Comunicação
e  Obras  Públicas  ou  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  -  para
chamarmos esse pessoal e o governo aqui, porque a Azul praticamente opera única e
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exclusivamente como empresa de transportes na Pampulha. Não se vê outra. De vez
em quando há um voozinho da Passaredo, e mais nenhum outro. É um aeroporto
público, que foi reformado com recursos públicos, no centro de Belo Horizonte. Então,
pelo contrário, mais empresas deveriam ser incentivadas a operar na Pampulha. A
Pampulha é exclusiva da Azul; e a Azul, de repente, diz que já não quer esses voos,
já não lhe interessam. Isso causou um mal-estar muito grande em Montes Claros e
toda a região.

É uma cidade com sete ou oito voos diários, que operam praticamente lotados. É
uma luta, uma briga para se conseguir uma vaga. É preciso ficar na lista de espera.
Então não dá prejuízo, o prejuízo é da população. Deixo a minha indignação, o meu
repúdio e a certeza de que vamos reagir, vamos convidar o pessoal da Azul para vir
aqui,  nesta Casa. O governo investe recursos públicos,  recursos nossos, do povo
brasileiro,  na  recuperação  dos  aeroportos;  pagamos  as  taxas  de  embarque  e
passagens  caríssimas,  para  fazermos  esse  transporte  aéreo.  Se  se  compra  a
passagem com antecedência, o preço é razoável, mas se se compra para Montes
Claros, Bosco, muitas vezes, com 24 horas de antecedência, já vi isso, a passagem
custa cerca de R$1.800,00. Enquanto que o valor normal, o valor médio é cerca de
R$200,00.

Concedo aparte ao meu colega, deputado Isauro Calais, de Juiz de Fora, que deve
estar  satisfeito  com os voos agora da Gol  para a sua cidade.  É uma cidade que
merece um  tratamento  diferenciado.  Não  desanime,  não  fique  muito  alegre,  não,
porque esse pessoal dá com uma mão e puxa com a outra. Então a gente tem de
estar sempre com um olho na caça e o outro no caçador.

O  deputado  Isauro  Calais  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Pimenta,  obrigado.
Agradeço-lhe o aparte. Quero me dirigir a V. Exa., deputado importante do Norte de
Minas, que está brigando para que os voos cheguem na Pampulha, principalmente os
voos regionais,  de  perto  de Belo  Horizonte,  dizendo que V.  Exa.  está coberto de
razão.

No caso de Juiz de Fora, não tínhamos voo. Uma cidade do porte de Juiz de Fora
não tinha voo, a Azul deixou de operar lá. Agora a Gol entrou, começou ontem. A Gol
está saindo de Juiz de Fora às 6h55min e chegando em Confins às 8h. Temos um
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voo por dia e vamos para Confins. Saímos de automóvel de Juiz de Fora e vamos
fazer o translado até aqui praticamente no mesmo tempo que gastamos de voo até
Confins e até a Assembleia Legislativa. Gastamos de Juiz de Fora até Goianá 40
minutos de voo. Há também o embarque e a decolagem, aí já dá 1h15min. Vamos
aterrissar em Confins, sair do aeroporto e tem o translado de Confins até aqui, na
Assembleia  Legislativa,  que,  dependendo do dia,  dá  40 minutos,  meia  hora,  uma
hora. Ou seja, é quase mais fácil vir para Belo Horizonte de automóvel do que de
avião. Está sendo pouco interessante o avião de Juiz de Fora até Belo Horizonte.
Mas é óbvio que está começando e vai melhorar.

Escutamos que, no governo passado, queriam que levassem os voos para Confins.
A Azul dizia, em Juiz de Fora, que não podia aterrissar na Pampulha. Então temos de
pedir ao governador Pimentel que os voos, principalmente os de cidades importantes
de Minas Gerais, como as do Norte de Minas, da Zona da Mata e do Sul de Minas,
possam aterrissar na Pampulha, porque fica muito mais fácil. Aqui é a nossa capital,
aqui temos de ter facilidades, e não dificultar para os pobres mineiros. Muito obrigado
pelo aparte.

O deputado Carlos Pimenta* - Quero convidá-lo, meu caro deputado, para fazermos
um movimento forte, trazendo aqui representantes do governo do Estado, da Azul, da
Gol e da TAM, para discutirmos sobre o transporte aéreo em nosso estado, que é
fundamental.  O que não pode acontecer  é  chegar  a  Montes  Claros,  e  o pessoal
perguntar:  “E  aí,  vocês  deixaram  tirar  o  voo  da  Azul?”.  São  três  voos  diários
importantes,  e  estão  tirando.  Nem  garantiram  a  permanência,  nesses  mesmos
horários,  no  Aeroporto  de  Confins.  Estão  tirando.  Acho  que  esse  debate  vai  ser
importante.

O  deputado  Hely  Tarqüínio  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Pimenta,  quero
parabenizá-lo pela oportunidade em que V. Exa. está demonstrando o seu zelo, a sua
vigilância pela sua região e também observando, como representante do povo, todos
os acontecimentos.

Na verdade, também quero corroborar com sua fala, trazendo o nosso problema do
Alto Paranaíba. A Azul tem uma linha que vai primeiramente a Campinas. Depois vai
para Patos e volta para Campinas. Em seguida, retorna para Belo Horizonte. Isso não
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facilita a vida de forma alguma. O pessoal acaba não tendo demanda nesse sentido.
Agora, pior ainda: mudaram o voo para Confins.

Tenho também, às vezes, me deslocado para Uberlândia por meio de avião. Eles,
em cima da hora, cancelam os voos. Está um caos esse voo doméstico de Minas
Gerais na mão da Azul. Estamos com V. Exa. no pensamento de formar uma frente
para conversar com os interessados pela linha. Os interessados somos todos nós.
Parabéns por sua fala. Somaremos esforços com V. Exa.

O deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, Dr. Hely. Hoje transporte aéreo não é
luxo, mas necessidade. Se você vai  por terra, corre o risco de não chegar ou de
morrer, tal a precariedade do transporte terrestre. Se se vai por cima, de avião, tem
de enfrentar  essa falta  de  consideração.  As empresas  não cumprem papel  social
coisíssima nenhuma. Elas visam, única e exclusivamente, ao lucro financeiro. Não
querem saber  se os governos federal  e estadual  têm feito  investimentos ou se a
população está pê da vida. Esta é a verdade: a população está pê da vida. Agora dão
esse golpe mortal contra Montes Claros, Uberlândia, Valadares e Ipatinga.

O deputado Dirceu Ribeiro (em aparte)* - Meu caro deputado, também gostaria de
fazer parte dessa comissão. Fui prefeito de Ubá, e, naquela ocasião, construímos um
aeroporto, que teve participação dos governos estadual e federal e da Prefeitura de
Ubá. Esse aeroporto está parado, e precisamos colocar nele a linha regular:  Belo
Horizonte, escala em Ubá, Rio. Rio, escala em Ubá, Belo Horizonte. Não é possível
deixarmos  uma  obra  de  R$31.000.000,00  abandonada.  Estou  aqui  defendendo
aquela região, defendendo o Município de Ubá.

Gostaria de fazer parte da sua comissão para que possamos lutar juntos em favor
deste projeto, o projeto do interior de Minas, o projeto que revolucionará o interior de
Minas  e  fará  com  que  as  empresas  tenham  respeito  para  com  os  passageiros,
tenham  respeito  para  com  o  nosso  povo.  Espero  que  possamos  fazer  aqui  um
trabalho transparente e aberto para todos. Muito obrigado.

O deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, deputado. Pode ter certeza de que
as notas taquigráficas desta reunião chegarão às mãos do pessoal  da Azul.  Eles
verão esse posicionamento da Assembleia. Não estou falando em causa própria, não
tenho avião.  Uso o  transporte  regular,  comercial,  daqui  para  Montes  Claros.  São
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quase quatrocentos e cinquenta quilômetros. Caso se vá por terra, o que se percebe
é uma precariedade  muito  grande.  Agora,  vemos esse golpe  contra  a  população
norte-mineira.

Vamos recebê-lo de braços abertos, deputado Dirceu,e mostrar a indignação desta
Casa.

O deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, quero, neste aparte,
dizer  que  V.  Exa.  nos traz  um assunto  extremamente  importante,  sobretudo para
Minas Gerais. Refiro-me à questão da aviação aérea que atende a quase todas as
regiões mineiras. É muito importante a participação do Estado na definição dessas
linhas  porque  a  Azul  Linhas  Aéreas,  por  exemplo,  segundo  informações  que
recebemos  de seu diretor,  Sr.  Veras,  está discutindo com o  setor  competente  do
Estado um redimensionamento das linhas já existentes e das futuras. Entendo que V.
Exa. traz, num momento muito oportuno, essa fala.

Gostaria também de me colocar à disposição para compor uma comissão dentro
desta Casa, juntamente com V. Exa. e com os demais deputados que o apartearam,
para que possamos trazer para as comissões pertinentes da Casa uma participação
mais efetiva nessa discussão com as empresas de linhas áreas, no caso a Azul e a
Gol, entre outras, e o governo do Estado.

Nós, em Araxá, não estamos tão diferentes daqueles que estão em Montes Claros.
Tínhamos  três  voos  diários,  dois  para  Belo  Horizonte  e  um  para  São  Paulo.
Tínhamos, tão somente, um voo para Belo Horizonte, com pouso no Aeroporto da
Pampulha, depois passamos a ter voos para Confins. Estamos na mesma situação.
Gastamos muito tempo de Confins até o Centro - não só este parlamentar, mas todos
aqueles que utilizavam esse voo diariamente. Temos o Aeroporto da Pampulha, de
excelência, de qualidade, que precisa ser otimizado. Gostaria de cumprimentá-lo e de
me colocar à disposição.

O deputado Carlos Pimenta* - Obrigado, deputado Bosco.
O deputado Roberto Andrade (em aparte)* - Obrigado, pelo aparte. Darei apenas

uma  informação.  Fiz  uma  proposta  no  início  da  nossa  legislatura,  que  já  foi
encaminhada pelo presidente da Assembleia ao governador,  para a concessão de
título de cidadão honorário ao fundador da Azul, David Newman. Ele é brasileiro, filho
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de americano; tem cidadania brasileira e americana. Viveu aqui até os 5 anos, depois
saiu do Brasil, retornando posteriormente. Se ele aceitar receber o título de cidadão
honorário será uma ótima oportunidade. O trâmite para isso é encaminhar o pedido
ao governador e, em seguida, o governador convidá-lo. Ele tem feito um bom trabalho
no  Brasil.  Agradeço  o  aparte.  É  uma  oportunidade  que  temos  de  falar  com  o
proprietário da empresa.

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Eu  tinha  quatro  assuntos  para  tratar  aqui,  o
movimento do sindicalista contra a perda dos direitos, o abono salarial,  o seguro-
desemprego e o auxílio-doença, ao qual vou me referir em outra situação.

Neste minuto, queria apenas cumprimentar a Câmara dos Deputados e o Senado
pela postura correta e forte de obrigar o governo federal, a presidenta Dilma, a trocar
o indexador das dívidas dos Estados.  Pode passar despercebido, mas eles estão
dando muito mais importância à briga do PMDB com o governo federal que a esse
projeto.  Isso foi  votado no ano passado, antes das eleições,  facilitando a vida de
municípios e de estados. Depois que as eleições se passaram, a presidenta Dilma
disse que não poderia cumprir o que foi determinado por lei. Parabéns à Câmara e ao
Senado pela postura de  independência e de  fazer  valer  o que foi  votado no ano
passado.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Gustavo

Valadares.
O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  vou  conceder  1  minuto  ao

deputado Antonio Lerin, antes de iniciar meu pronunciamento.
O  deputado  Antonio  Lerin  (em  aparte)*  -  Obrigado,  nobre  deputado  Gustavo

Valadares.  Reforçando a reivindicação do nobre deputado Carlos  Pimenta,  queria
reiterar aqui a proposta de,  em vez de formatarmos uma comissão para ir  à Azul
saber sobre os problemas, esta Casa convidar os diretores da empresa a virem aqui.
Então, proporei à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por meio
de requerimento, que solicite a presença dos diretores da Azul Linhas Aéreas, para
fazerem aqui uma explanação do serviço que está sendo prestado em Minas Gerais.

É um absurdo pagarmos, na cidade de Uberaba, R$250,00 por uma passagem para
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vir  a  Belo  Horizonte,  considerando-se  que,  se  andarmos  100km,  até  Uberlândia,
pagaremos R$69,00. Essa é uma diferença grande, e temos ouvido os anseios da
população de nossa região com relação a esses preços exorbitantes  e diferentes
entre as cidades de Uberaba e Uberlândia.

Obrigado, deputado, pelo aparte.
O deputado Gustavo Valadares* - Sou eu quem agradece, deputado Antonio Lerin.

V. Exa. me emprestou a caneta para eu fazer minhas anotações, deu-me munição
para o meu pronunciamento de hoje.

Na verdade,  Sr.  Presidente,  alguns assuntos me trazem hoje  à tribuna.  Nós do
Bloco Verdade e Coerência, bloco de oposição, teremos ainda uma tarde e uma noite
para  discorrer  a  respeito  do  orçamento,  portanto  pularei  esse assunto  e entrarei,
primeiro,  no  que  considero  o  mais  importante  do  dia  de  hoje,  25  de  março:  o
aniversário  do  Clube  Atlético  Mineiro,  deputado  Duarte  Bechir.  São  107  anos  de
muitas  conquistas  e  glórias.  Então,  deixo  aqui  os  meus parabéns  a  esse grande
clube, um dos maiores - senão o maior - do Brasil e um dos maiores do mundo, com
uma torcida apaixonada. Em nome do presidente Daniel Nepomuceno, queria abraçar
a todos os atleticanos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Assim como há, em
qualquer evento esportivo espalhado pelo mundo afora, um brasileiro com a camisa
do  Brasil,  sempre  vemos  uma  pessoa  com  a  camisa  do  Galo.  É  inacreditável,
impressionante. Esse era o primeiro assunto.

O segundo deles é o seguinte: nós do Bloco Verdade e Coerência tivemos, agora
há pouco, um almoço com um ex-colega desta Casa, o ex-deputado Antônio Júlio,
hoje prefeito de Pará de Minas, que pertence às fileiras do Partido do Movimento
Democrático  Brasileiro,  PMDB,  e  que  é  candidato  à  Presidência  da  Associação
Mineira dos Municípios - AMM. Assumimos o compromisso de caminharmos com ele
nessa eleição que está próxima: dia 31 de março. Somos 22 parlamentares e, com
alguns emprestados de outros blocos, chegamos a 23, 24. Haverá mais? Serão todos
muito  bem-vindos.  Em  nome  desses  parlamentares,  quero  fazer  um  pedido  aos
nossos nobres prefeitos, que serão os eleitores nessa eleição do dia 31.  Fora os
arrependidos,  diz  aqui  o  deputado  Dilzon  Melo.  Se  formos  considerá-los,  esse
número  passará  de  30.  Então,  queria  pedir  o  voto  para  o  nosso  candidato  a
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presidente da AMM, ex-deputado Antônio Júlio, atual prefeito de Pará de Minas. Ele é
um municipalista acima de tudo, e, a meu ver, essa tem que ser a principal e a maior
de todas as características de um presidente da AMM. Ele sempre foi um defensor
dos  pequenos,  médios  e  grandes  municípios,  independentemente  da  situação
financeira de cada um deles, enquanto foi deputado aqui na Assembleia Legislativa,
por 22 anos.

Em nome do nosso bloco de oposição, o Bloco Verdade e Coerência, peço aos
nobres prefeitos, nobres companheiros que caminhem com o Antônio Júlio. Estejam
aqui no dia 31 para votar  -  o  prefeito ou o vice-prefeito  precisa vir  aqui  votar -  e
caminhem com o Antônio Júlio.

Antes  de  entrar  no  terceiro  assunto,  concederei  um  aparte  a  esse  grande
companheiro  que é  um dos  emprestados que temos.  O  empréstimo do deputado
Duarte Bechir só vencerá no final deste mandato, quando o devolveremos ao bloco
de  origem;  assinamos  o  empréstimo  por  quatro  anos.  Esse  é  fiel.  Então,  em
homenagem à lealdade, à coerência do discurso, passarei a palavra a essa grande
figura do deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Gustavo Corrêa...
O deputado Gustavo Valadares* - O deputado Gustavo Corrêa está atrás de V. Exa.

Estou gostando da confusão porque o deputado Gustavo Corrêa tem mais cabelo que
eu.  Já  é  o segundo que me confunde.  Não sei  se  é  a idade,  deputado Gustavo
Corrêa; o deputado Dilzon Melo confundiu, e agora o deputado Duarte Bechir. Deve
ser a questão de idade, a pessoa começa a variar.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - V. Exa. nos estimula a, antes do assunto da
candidatura da AMM, falar um pouco do que foi dito a respeito do nosso trabalho.
Veja bem, deputado Gustavo Valadares. Nesses últimos quatro anos,  no mandato
anterior, tivemos aqui na Casa um trabalho de muita responsabilidade com o governo
Anastasia e, no último ano, com o governo Alberto Pinto Coelho.

Participamos  aqui  na  Assembleia  da  liderança  do  governo,  e  vários  deputados
também  estiveram  ao  lado  do  governo  que  terminou.  A  secretaria  de  Estado
contribuiu diretamente com esse governo. Não há como deixar de lado uma história
construída principalmente com honradez e muito trabalho. No meu entendimento, não
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abandonamos companheiros políticos em decorrência de uma situação que possa
melhorar a vida de um parlamentar, os dias de um parlamentar, em detrimento de
uma história  criada  com respeito  e  ética.  O  que  Deus  prepara  vem  de qualquer
maneira,  não  precisamos  mudar  de  lado  para  sermos  aquinhoados  com  algum
benefício e deixarmos uma história construída com muita ética e responsabilidade.
Com toda certeza, meu posicionamento nesta Casa será para construir Minas com
muita responsabilidade. Sou companheiro daqueles que terminaram o mandato,  o
Alberto,  o  Aécio  e  o  Anastasia,  com  muito  prazer  e  convicção  de  que  estou  no
caminho certo. Não irei desvencilhar-me por nenhum benefício que queiram oferecer-
me no momento em que estiver na oposição.

Quero dizer a V. Exa. que Antônio Júlio representa para os municípios de Minas, e
quiçá para todo o Brasil, uma das vozes mais importantes do municipalismo. A sua
história nesta Casa foi escrita com muita luta e sempre com uma posição marcante,
que  ganhou  respeito  e  credibilidade  de  todos  nós.  Não  tenho  dúvida,  já  estou
trabalhando, ligando para os prefeitos, para as nossas lideranças, colocando o nosso
trabalho a favor de Antônio Júlio, por entender que ele será uma voz de coerência e
de responsabilidade. Os municípios atravessam um momento de muita dificuldade.
Não vemos mais os prefeitos que surgiam para lutar, engrandecer as nossas cidades,
em virtude da falência delas, sob os olhares da irresponsabilidade do governo federal.
Antônio Júlio significa para nós, munícipes, e para todos nós que lutamos nesta Casa
pelo fortalecimento dos municípios uma representação digna, justa e talvez a mais
preparada para dirigir  a  Associação dos Municípios de Minas Gerais - AMM - nos
próximos quatro anos. Somos seus eleitores por entendermos que ele reúne as mais
completas condições para representar os municípios nesse momento de muita luta,
que certamente será de muitas vitórias após a sua eleição.

Compartilho com V. Exa. desses dois sentimentos, registrando, ao final, meu apoio
à candidatura do ex-deputado Antônio Júlio à presidência da AMM.

O deputado Gustavo Valadares* - Muito obrigado, deputado Duarte. Tem sido um
prazer ser seu colega e companheiro nesta Casa. Tenho aprendido muito com a sua
coragem e lealdade, acima de tudo com a forma responsável com que atua e faz
política.
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O terceiro assunto que me traz a esta tribuna talvez seja menos importante do que
o Dia do Atlético, do Galo, hoje, 25 de março. Mas também é um assunto importante.
Na segunda-feira, recebemos na Comissão de Fiscalização Financeira os secretários
de Planejamento e de Fazenda, do governo do PT em Minas. Discutimos em ótimo
nível  a  reestimativa  do  orçamento.  Dizem  os  petistas  que  o  orçamento  foi
superestimado  nas  receitas  e  nas  despesas.  Apresentamos  nossos  argumentos
contrários,  fizemos  questionamentos.  Eu  mesmo  questionei  as  promessas  de
campanha, se o governador irá  cumpri-las. A princípio isso não ocorrerá.  Usam o
argumento de que a situação do Estado é lastimável, que receberam uma herança
maldita.  E o homem é economista. O Sr.  Fernando do PT da Dilma é economista
formado,  tem  pós-graduação  até  na  UFMG,  salvo  engano.  Por  sinal,  a  nossa
universidade federal receberá a visita de alguns deputados nos próximos dias, porque
está passando dificuldade para pagar conta de água e luz. Também está mandando
embora funcionários da área de segurança de um campus daquele tamanho.

Convido os que ainda não conhecem o campus da UFMG a estarem conosco nessa
visita. A UFMG está passando muito aperto em virtude dos cortes de Dilma Mãos de
Tesoura e de Fernando Pimentel, o Fernando do PT, o Fernando da Dilma. Até isso
copiou de sua pupila. Dilma Mãos de Tesoura cortou o orçamento das universidades
federais  do  Brasil  afora,  fazendo  com  que  a  nossa  gloriosa  UFMG  não  tivesse
condições  de  pagar  água  e  luz.  Essa  universidade  teve  de  dispensar  seus
seguranças. É bom que fique claro - o deputado Tito sabe disso - que a Polícia Militar
não entra no campus da UFMG. Quem faz a segurança é a contratada pela reitoria e
pela  universidade.  O  que está  acontecendo  é  que já  temos  inúmeros  casos...  O
deputado João Leite é de Belo Horizonte e sabe disso. Ele tem lá... Eu ia falar sua
idade, mas não vou falar, João. Você tem uma boa caminhada, mais de 700 jogos
pelo Atlético e sabe quantos crimes já foram cometidos dentro do campus da UFMG,
pelo seu tamanho e pela dificuldade em ser policiado, ser bem vigiado. Contrariando
essas  necessidades  da  UFMG,  Dilma  Mãos  de  Tesoura  corta  o  orçamento  das
universidades federais. A nossa universidade, que é a mais importante do Estado,
referência em diversas áreas para todo o Brasil, e por que não, para o mundo, tem
dificuldade para pagar funcionários da área de segurança, água,  luz e tudo mais.
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Deputado Duarte Bechir, há um requerimento meu e de V. Exa. para fazermos uma
visita ao reitor e nos solidarizarmos. Vamos, ao menos, chorar juntos as mágoas de
quem está sendo maltratado de maneira inoportuna pela gestão trapalhada de Dilma
Mãos de Tesoura.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  deputado  Gustavo  Valadares.
Teremos copiado em Minas Gerais - já está sendo feito isso - o que está sendo feito a
nível federal. Quanto a todas as promessas do PT na campanha, passados já quatro
meses de governo, lamentavelmente não houve cumprimento de nada. O Estado de
Minas  Gerais  está  em  moratória.  Fornecedores  não  recebem.  Obras  estão
paralisadas.  Servidores  estão  perdendo  seus  direitos,  como  também  os
trabalhadores,  mas não adianta falar.  Eles  se lembram até  do  caos de 1929 nos
Estados Unidos.  Começam a lembrar  de  Getúlio  Vargas e  de Fernando Henrique
Cardoso.  Aliás,  amam  Fernando  Henrique  Cardoso.  Amam  Aécio  Neves.  Todo
momento querem falar  deles.  Mas,  infelizmente,  chegará o momento em que vão
tentar nos calar.

Ontem tivemos aqui uma manifestação bonita. Os alunos do balé do Palácio das
Artes,  deputado  Gustavo  Valadares,  vieram  procurar  os  deputados  porque
Fernandinho  de  Dilma  Mãos  de  Tesoura  cortou  o  balé  jovem  de  lá.  Imaginem,
R$20.000,00 por mês para os adolescentes, jovens carentes fazerem...

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  E  comprando  um  helicóptero.  Deixou
R$20.000,00 de fora por mês, e está comprando um helicóptero de R$28.000.000,00.

O deputado João Leite (em aparte) - Os jovens vieram aqui porque esta é a Casa
do Povo. Eu os chamei até para serem apresentados. Eles chegaram até a porta.

Hoje o ouvidor de polícia tentou entrar aqui, mas não pode mais. Está censurado.
Não pode entrar  mais  aqui.  Se o  povo vier,  não pode mais.  Justo o partido  que
colocou gente aqui dentro. Não podíamos nos reunir na Assembleia porque o PT tinha
colocado  pessoas  aqui  dentro.  A  Assembleia  não  podia  abrir  porque  pessoas
estranhas ao trabalho dos deputados estavam dentro deste Plenário. Imagino que vai
chegar um tempo...

Presidente, já vou concluir.  Vou encerrar meu pensamento e devolvo a palavra.
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Deputado Gustavo Valadares, queria dizer o pior: o chamado Minas sem Censura, na
verdade, caiu na real, pois agora começou a censurar a imprensa mineira.

Imaginem que o PT exigiu a saída do Sr. Márcio Doti, que tem 41 anos de Rádio
Itatiaia e era editor  dessa rádio.  Aprendi com meu pai  a ouvir  os comentários do
Márcio  Doti  na  Rádio  Itatiaia  pela  manhã.  Não  existem  mais.  Mais  um  corte  de
Fernandinho. O Fernandinho de Dilma Mãos de Tesoura foi visitar a Rádio Itatiaia e
cortou. O Minas sem Censura agora é o Minas com Censura, censurando a imprensa,
censurando a entrada das pessoas aqui. Está chegando a verdade sobre o PT.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - V. Exa. tem 1 minuto para terminar.
O deputado Gustavo Valadares* - Acho que gastarei menos do que isso, presidente.

A deputada Ione Pinheiro está chegando para  fazer  seu pronunciamento,  ela é a
próxima inscrita.

Quero parabenizar o deputado João Leite e me solidarizar com ele relativamente às
questões que levantou.

Para terminar, deputado Dilzon Melo, eu nunca tinha sido oposição. Diz um ditado
que, aqui na Casa, permeava o seguinte discurso: “Deputado da base não fala, vota”.
Fiquei  12  anos  aqui  doido  para  falar  e  não  conseguia,  porque tinha de  deixar  a
oposição falar e, por isso, ficava quieto. Ouvia contrariado, mas ouvia. Agora estou
mal-acostumado, deputado Dilzon Melo, esse tempo de 15 minutos para mim está
sendo pouco para falar da quantidade de defeitos desse governo com menos de 100
dias à frente do Estado. Estou querendo agora é discutir projeto, deputado João Leite.
Dê-me 1 hora, 60 minutos. Estou ficando mal-acostumado, presidente.

Um  aviso  às  senhoras  e  aos  senhores  servidores  da  Casa,  em  especial  à
taquigrafia: vão cansar de ouvir minha voz, porque o que vou vir aqui para apontar
defeito desse governo não está no gibi. Um abraço, muito obrigado a todos. Fiquem
com Deus.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro.
A deputada Ione Pinheiro* - Boa tarde, presidente e nobres colegas. Hoje estou

muito feliz, primeiramente porque recebi a visita dos alunos da Escola Vila Ideal, de
Ibirité. E agora, na hora do almoço, tivemos a surpresa de receber o Antônio Júlio,
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nosso companheiro, ex-deputado e líder municipalista. Que Deus o abençoe. Queria
pedir aos nobres colegas o voto, porque ele tem de ser pedido. Ele é um homem de
coragem, um homem lutador, guerreiro, que já mostrou aqui nesta Casa para que
veio.  Ele  é  candidato  a  presidente  da  Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM.
Quero  pedir  o  empenho  dos  nobres  colegas  na  eleição  de  Antônio  Júlio  como
presidente da AMM.

Hoje  os  municípios  vêm  passando  por  dificuldades,  por  diminuição  de  gastos,
principalmente  nas  áreas  da  saúde  e  educação.  Presidente,  em  Ibirité,  estamos
sofrendo. Há mais ou menos um ano o governo federal não paga o dinheiro referente
a 45 leitos em Ibirité. É, isso mesmo. Deputado João Leite, meu companheiro, não
podemos aceitar isso mais.

Desde que nasci  escuto  falarem que a  saúde no Brasil  não anda bem.  O que
realmente foi feito pela saúde de nosso país? Nada. Então, temos de lutar, temos de
dar as mãos. Estou ouvindo falar em crise de água. Realmente estamos com essa
crise. Cada gota tem de ser economizada. E o dinheiro? Dinheiro também tem de ser
economizado, ele faz falta. Sem dinheiro não podemos comprar remédio. Fico vendo
em  Brasília  essa  roubalheira  que  virou  a  Petrobras.  Corrupção  sempre  existiu
mesmo,  mas  nessa  dimensão  nós,  brasileiros,  nunca  vimos.  A verdade  é  que  a
Petrobras é do povo brasileiro. Comeram nosso queijo, e com isso estão prejudicando
a saúde do nosso Brasil,  estão retirando a educação dos nossos filhos. Quero,  e
tenho certeza que vocês, meus nobres amigos e companheiros também querem, um
Brasil melhor e mais justo para os nossos filhos.

O  deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Deputada,  é  lógico  que  a  senhora
elegante como é não quis tocar na perseguição feita pelo governo federal a Minas
Gerais,  principalmente a Ibirité.  O polo da Petrobras que ia  para lá  foi  retirado e
levado para onde? Ninguém sabe,  ninguém viu, mas sabemos quem realmente o
tirou.

Estávamos gravando um debate  sobre  saúde ali  agora.  Realmente  a  saúde no
Brasil vai muito mal. Nos últimos 10 anos, o governo federal diminuiu sua participação
no financiamento deste programa maravilhoso, o SUS, que é um direito das pessoas
pelo qual lutamos tanto, de 54% para 44%. Como é que o governo federal fez isso?
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Ele  toca  a  bucha  em  cima  dos  prefeitos  e  dos  hospitais  que  estão  falindo,  na
agiotagem  oficial  da  CEF.  Para  o  Eike  Batista  cobra  juros  de  5%;  dos  hospitais
filantrópicos,  santas  casas,  Baleia,  Luxemburgo,  Santa  Casa  de  Montes  Claros,
Dilson Godinho e mais de 300 hospitais que devem mais de R$2.000.000,00 cobra
20%.

Estava nesse debate lembrando: a saúde vai mal, mas o povo e a Prefeitura de
Ibirité construíram e equiparam um hospital, e o governo federal não o credencia. Por
que o governo federal quer tratar tão mal o povo de Ibirité e da região? Será que ele
tem raiva dos pobres? Parece um tempo antigo. Queria saber quem estão sendo os
Joaquins Silvério dos Reis, aqueles que traíram muito o Brasil e que traem o povo na
educação e na saúde.

Ontem vimos as coitadas, as 79 mil pessoas que estiveram aqui e que confiaram,
na época, em todos os deputados, inclusive nos do PT, que votaram a Lei nº 100.
Agora, é preciso votar a PEC nº 3. Precisamos reunir o pessoal para votar a PEC.
Dessa maneira é perseguir, é ser o Joaquim Silvério dos Reis na educação. Agora
mesmo estamos sabendo que num estado pobre, paupérrimo, como o do Maranhão,
que o PT muito xingou na dinastia Sarney, entrou um governador que mandou um
projeto para a assembleia recompondo 13,01% dos salários. Esse foi o piso dado lá.
Mas eles não pagam, quem paga é o governo. Agora, o governo pobre do Maranhão
já está com os 13,01%. O governador de Pernambuco já mandou os 13,01% também.
Aqui,  o governo não manda projeto,  e quando a gente propõe uma emenda para
reajustar o salário dos efetivos e dos designados em 13,01%, que foi o piso dado lá,
eles vetam.

A promessa  do  Joaquim Silvério  dos  Reis  era  de  duplicar,  aumentar  o  salário,
dizendo que os R$8.000.000.000,00 que o governo escondeu da outra vez, não iria
esconder mais. Agora a gente vê isso. Sabe o que os Joaquins Silvério dos Reis
estão  fazendo?  No  orçamento  que  foi  mudado,  mudaram  a  Constituição.  Eles  já
definiram que a PEC nº 3, no Supremo, vai ser inconstitucional. Vamos ver se vão
falar, quem sabe talvez não falem.

Quem sabe alguém não provoque. Mas a gente fica preocupado, porque, além de
tratar mal o povo da educação e os usuários do SUS, o que fizeram? No orçamento
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estão tirando quase R$90.000.000,00 do Ipsemg. Esse Ipsemg do qual recebi um
livro dos seus 100 anos. O pessoal do sindicato do Ipsemg está com cabelo em pé.

João Diniz, autor desse livro sobre os 100 anos do Ipsemg, mostra os absurdos que
têm acontecido e as lutas. Nós vimos que o governo terá um excesso de arrecadação
por causa do ICMS alto da Cemig. E essa bandeira vermelha que está na conta,
principalmente na dos mais pobres, está aumentando em 83% a conta de luz.

A vaca tossiu, e quero conhecer essa vaca, porque a vaca tosse e o coitado do
povo fica triste. Ontem estive com um deputado federal do PT que sempre acreditou
quando a presidenta falava que iria diminuir a conta de luz. E ele me disse: “Arlen,
não vou arredar o pé”. Esse não está agindo como Joaquim Silvério dos Reis, ele
prefere brigar com seu partido e ficar ao lado do povo, diferentemente de outros, que
precisamos identificar, o Joaquim Silvério dos Reis, que prometia uma educação de
boa qualidade, mas agora quer tratar os professores com o chicote.

É por isso que, por meio dos microfones e da TV Assembleia, queremos lembrar
aos professores que o dia 31 de março é um dia de luta. O que o Sind-UTE quer
fazer? O que os efetivados vão fazer? Será que vai haver paralisação? Vamos olhar,
mas quem sabe o governo acabe lembrando que hoje não tem Minas sem Censura,
mas podem continuar censurando os nossos professores, serviçais.

Queremos,  deputada Ione,  que  seja  vista a  questão da tabela  do  SUS.  Vamos
completar  13  anos  do governo federal,  e  a  consulta  do  SUS é  o  mesmo preço.
Lembramos como recentemente  o  Ministério  Público  Federal  fez uma intervenção
importantíssima contra o governo federal para garantir o Fies dos estudantes, para
garantir o pagamento do Pronatec. Queremos que o Ministério Público Federal entre
também contra o Ministério da Saúde para fazer a recomposição da tabela do SUS,
que  paga  R$23,00  por  uma retossigmoidoscopia,  R$6,55  por  uma radiografia  do
tórax. Qual hospital, qual prefeito vai dar conta? É por isso que estamos pedindo aos
nossos prefeitos para estarem com um democrata,  o deputado do PMDB Antônio
Júlio, hoje prefeito de Pará de Minas. E vamos votar com ele para que o grito de
Minas Gerais, a voz de Minas se levante.

Achávamos que, quando o governo daqui fosse ligado ao governo de lá, os bilhões
de reais viriam para cá. Aqueles bilhões negados no passado por causa do nosso
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querido governador, do nosso senador Aécio Neves. Pensávamos que perseguiam o
povo mineiro  e  não mandavam os recursos.  E agora,  como vão fazer? Não vão
mandar?  Mas  a  arrecadação  vai  subir.  Vai  subir  no  ICMS  da  luz,  no  ICMS  da
gasolina,  que  está  lá  em  cima.  Ontem  o  nosso presidente  da  câmara,  deputado
Eduardo  Cunha,  do  PMDB,  partido  aliado  da  Dilma,  colocou  em  votação  a
renegociação - que já havia sido votada - dos valores dos indexadores dos estados.
Isso vai aumentar, e muito, a arrecadação de Minas Gerais, e não haverá motivo de
ficar sem poder fazer o que foi prometido na campanha com os professores.

Deputada Ione, a senhora está vendo o sofrimento de um hospital que a prefeitura
de Ibirité tem de aguentar sozinha, está vendo que a Petrobras levou o polo de Ibirité,
está  vendo  essa  falência  do  SUS,  e  agora  está  vendo  a  perseguição  sobre  os
efetivados, e dos juristas, que infelizmente definem que o Supremo será contra a PEC
nº 3. Caros professores, identifiquem, enviem e-mails para que possamos sensibilizar
aqueles deputados que prometeram tanta coisa boa para o povo da educação, mas
que,  infelizmente,  parecem querer  dar  um abono de R$40,00 por  trimestre.  Muito
obrigado, deputada Ione Pinheiro, e parabéns pelo seu pronunciamento.

A deputada Ione Pinheiro* - Obrigada, deputado, por lembrar que tiraram o polo de
Ibirité e transferiram parte da Fiat de Betim, e hoje mais de mil funcionários da Fiat já
foram demitidos. Será que é esse o Brasil que queremos? Essa é a Minas Gerais que
queremos? Temos  de pensar  em que Brasil  estamos construindo,  deputado João
Leite.

O deputado João Leite (em aparte) - Isso mesmo, deputada Ione Pinheiro, a quem
agradeço a concessão do aparte.

Gostaria de apoiar a manifestação da deputada Ione Pinheiro em defesa daquele
povo  carente  de  Ibirité.  Muitas  daquelas  pessoas  são  trabalhadores  da  Fiat,
dependem dela e tinham esperança no polo acrílico que foi assinado. Foi o presidente
da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que hoje está com seus bens bloqueados pela Justiça,
que tirou o polo acrílico de Ibirité e o levou para a Bahia, pensando em ser candidato
a governador daquele estado. Depois ainda tiraram a produção do Jeep Renegade,
de que vemos propagandas atualmente, da nova empresa da Fiat -  de Betim, na
divisa com Ibirité, perto do Petrovale. Conheço aquela região. Há ali uma igreja nossa
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-  a Igreja Batista Central -,  onde estive há poucos dias, e sei que aquele povo é
carente e trabalhador. Mas o PT impediu a expansão da Fiat de Betim e de Ibirité e a
levou para Pernambuco. Foi uma maldade muito grande com o povo de Ibirité e de
Betim. Então, quero apoiar a reclamação que V. Exa. faz em nome da população de
Ibirité.

Peço ao presidente que conceda ao menos 1 minuto para que a deputada Ione
Pinheiro possa concluir, já que tomamos o seu tempo com aquela discussão entre
amigos que travamos aqui.  Por favor, conceda à deputada 1 minuto para que ela
possa concluir seu raciocínio.

A deputada Ione Pinheiro* - Obrigada. Também gostaria de parabenizar o deputado
João Leite, lembrando que faço parte dessa luta pela educação. Portanto, quero estar
com o deputado e os demais colegas na defesa dos servidores da Lei nº 100, pois
sabemos que estão sendo prejudicados. Podem contar com meu voto e meu apoio à
PEC nº 3. Obrigada, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Cristina Corrêa.
A deputada Cristina Corrêa* - Boa tarde. Quero dizer inicialmente que para mim é

motivo de muito orgulho fazer parte desta Casa. Venho de uma família de sete irmãs
e um único irmão. Meu pai sempre incentivou as filhas a se prepararem para ser
professoras. Das sete mulheres, quatro são professoras, e eu estou entre elas.

Gostaria de falar um pouco sobre a Lei nº 100. Fiquei no Estado por nove anos,
como professora, trabalhando em vários municípios da região metropolitana - muito
tempo em Santa Luzia, minha cidade, com passagens por Contagem, Belo Horizonte
e Ribeirão das Neves.

Percebo  que,  nos  últimos  anos,  faltou  muito  respeito  com  os  profissionais  da
educação. Essa Lei nº 100 significa mais um desrespeito que o governo do Estado
praticou com os profissionais da educação. O desrespeito culminou na criação dessa
lei, que só veio prejudicar esses profissionais. Muitos deles não se prepararam para
concursos públicos, muitos não fizeram outros concursos acreditando que estavam
seguros, mas foi  criada uma lei totalmente inconstitucional;  o Ministério Público já
declarou  sua  inconstitucionalidade.  Então,  essa  PEC  nº  3,  para  mim,  é  um
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desrespeito ao professor que estuda, que se prepara para fazer concurso público e
que luta, todos os dias, para ter um lugar e ser respeitado na área da educação de
Minas Gerais.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputada Cristina Corrêa, antes de mais
nada, quero aqui fazer um elogio à presença de V. Exa. nesta Casa - uma presença
marcante, feminina, de história do PT, de compromisso com a caminhada do povo.
Parabéns. Tenho a certeza de que a sua presença aqui marcará, assim como tem
marcado a presença da bancada do PT.

É interessante, eu tenho 20 anos aqui, como oposição na Assembleia, e eu sempre
usei como máxima que o bom cabrito não berra. O bom cabrito aceita o resultado
eleitoral. Mas a gente vê nas intervenções anteriores a mágoa pela derrota. Olhem,
aquela comemoração até às 19h50min, quando o senador do Rio de Janeiro achava
que era presidente da República, deixou marcas profundas. Mas ele foi derrotado nos
seus dois estados, no Estado onde ele nasceu, Minas Gerais, e no Estado onde ele
mora, Rio de Janeiro, o que prova que quem conhece não vota. Foi derrotado no
primeiro e no segundo turnos. Aí a gente vê que a situação de orfandade e viuvez dói,
dói muito, dói muito; porém, temos de deixar bem claro que a nossa presença aqui
será sempre uma presença crítica.

E dizemos que Fernando Pimentel tem orgulho de ter lutado junto à Dilma - e ser
amigo dela - na época da ditadura militar, quando muitos que fazem uso da palavra
tiveram parentes parlamentares no passado que estavam compromissados com essa
ditadura militar. Fernando foi fundador do PT. Ele tem orgulho de ser amigo da Dilma
e de ser do PT. Isso, quem acha e fala, Cristina, como se fosse um demérito, está
muito enganado, é o orgulho, é o orgulho que tem. E outra coisa, a Lei nº 100 é
demagogia, é demagogia daqueles que sempre atacaram a educação.

V. Exa. disse que teve 10 anos de professora. Eu tenho 34 anos de professor no
Estado, 38 anos de professor da rede pública. E olhe: o que sempre vimos aqui é
que, se você queria um partido inimigo da educação, era o PSDB. O PSDB e o DEM
entraram com ação no Supremo contra o piso nacional dos professores, e hoje vêm
fazer demagogia. Demagogia é o que eles fazem. Mas, com certeza, um testemunho
como o de V.  Exa. aqui  muito nos alegra.  Podem tirar  foto.  Os partidos contra a
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educação são o DEM e o PSDB. São inimigos da educação, inimigos do avanço e do
crescimento do Brasil. Parabéns pela sua intervenção.

A deputada Cristina Corrêa* -  Obrigada, deputado Durval.  O povo brasileiro e o
povo mineiro sempre lutaram para ter um governo democrático, e hoje nós temos
esse governo.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Obrigado, deputada. Também quero
cumprimentá-la pela postura, pelo posicionamento, pela grande contribuição que tem
dado, nesta Casa, compondo a bancada feminina, que, lamentavelmente, representa
apenas 10% da composição de todos os deputados.

Eu queria dizer, deputada Cristina, que a gente percebe uma grande energia em
alguns  debates  feitos  aqui,  na  Assembleia;  percebem-se  posturas  incisivas,
contundentes,  muito  preocupadas  com  a  situação  de  Minas  Gerais,  mas  não  se
percebeu essa mesma postura nos últimos 12 anos.

Já tive a oportunidade de dizer, na Assembleia, que, se essa mesma energia por
parte  de  alguns  colegas  tivesse  sido  depositada  nos  debates  e  na  luta  pelos
interesses do povo mineiro, metade dos problemas pelos quais estamos passando e
que o governador Fernando Pimentel está herdando não estaria acontecendo.

É impossível que se faça, então, ainda a completar 90 dias de governo, tudo aquilo
que nem os nossos eleitores estão radicalmente nos exigindo e a oposição...

A deputada Cristina Corrêa* - É isso que digo. São dois meses e meio de governo e
querem cobrar do governo do Estado que resolva todos os problemas que foram
criados durante esses 12 anos. Agora o nosso governador Fernando Pimentel tem de
resolver todos os problemas em dois meses e meio.

O  deputado  Cristiano  Silveira  (em  aparte)*  -  Exatamente,  deputada.  Se  essa
mesma postura enérgica estivesse presente quando Minas, por exemplo, se tornou o
Estado  pentacampeão  em  desmatamento,  seria  um  problema  que  já  teríamos
resolvido.  Em relação ao aumento  escalonado da violência em Minas Gerais  nos
últimos cinco anos, não vi também alguns posicionamentos que poderiam ter sido
expostos. Sucateamento das estruturas policiais. Destacaremos aqui a Polícia Civil.
No ano passado, lemos nos jornais que o IML de Montes Claros, para fazer autópsia,
tinha de utilizar utensílio de cozinha. Um dos compromissos do nosso governo é a
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recuperação das forças policiais, inclusive a Polícia Civil.  Se tivéssemos, deputada
Cristina, tido essa mesma veemência, a economia mineira não estaria tão fragilizada
como está e sempre alicerçada somente no setor primário. Muitos aqui falam sobre a
redução da carga tributária de Minas para a produção. Onde estava esse discurso
nos últimos anos?

Então, não será o governador Fernando Pimentel, que fez um contrato com o povo
mineiro... Digo que o voto é um contrato para quatro anos. Explicarei, deputada, de
uma maneira simples para que todos entendam. A V. Exa. vai à loja e compra um
guarda-roupa. O vendedor dirá o seguinte: “Deputada, vou entregar-lhe esse guarda-
roupa em uma semana”. Depois de dois dias V. Exa. retorna à loja e pergunta: “Onde
está o guarda-roupa?”. Ele lhe responde: “Não. Tenho até uma semana para entregá-
lo”. O voto que damos ao candidato para um mandato de quatro anos é um contrato
no qual ele tem esse período para entregar o plano de governo que foi aprovado.

A vantagem é que o povo mineiro é sábio. Esse mesmo povo mineiro, como bem
disse o deputado Durval Ângelo, fez a escolha pela mudança e derrotou o projeto que
vinha governando, pelo seu esgotamento e fracasso. O povo mineiro sábio sabe da
situação que estamos encontrando e recebendo em Minas Gerais.

Aqui fala-se sobre tudo, educação e, ao mesmo tempo, Petrobras. Gente, falando
sobre educação e Petrobras, foi no nosso governo, ou seja, no governo do PT, que
houve a corajosa decisão de destinar 75% dos royalties do petróleo e do pré-sal para
a  educação  e  25%  para  a  saúde.  Estamos  assinando  o  futuro  do  Brasil  com
investimentos vultosos. Isso, é claro, se a oposição não acabar com a Petrobras para
privatizá-la e entregá-la para o capital estrangeiro. É isso que eles querem. Aquilo que
se  tornou  o  nosso  passaporte  para  o  futuro  se  tornará  objeto  de  venda  de
privatização. É isso que eles querem. Não é contra o PT, mas a favor da venda da
Petrobras.

É claro, deputada Cristina, que sabemos da situação das casas de saúde. Uma
parte dos problemas é financiamento, mas outra, sem dúvida nenhuma, é gestão.
Conheço casas de saúde que têm feito boa gestão mesmo diante do cenário mais
difícil. O nosso governo, o governo do PT, nos últimos 12 anos, é quem mais sinalizou
para a saúde. Se hoje, neste Brasil afora, temos rede Samu - urgência e emergência
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-, foi no nosso governo. Se as pessoas conseguem compra de remédio mais barato,
inclusive o fornecimento de alguns gratuitos nas farmácias populares, foi no nosso
governo.  A ampliação  das  equipes  de  Saúde  da  Família  e  a  unidade  de  pronto
atendimento foi tudo no governo do PT. Se há compromisso com a saúde, deputada,
o PT conhece e conhece bem. Obrigado pelo aparte.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputada Cristina, em primeiro lugar, quero
saudar a coragem de V. Exa. de vir para este Parlamento participar de uma eleição e
ter  a  coragem  de  discutir  os  problemas.  Ficamos  ouvindo  alguns  discursos  e
imaginamos que essa turma que discursa aqui ainda mora naquela Minas Gerais das
propagandas da televisão. Aquela Minas Gerais da fantasia, que não convenceu nem
o eleitor...

A deputada Cristina Corrêa* -  Aquelas mesmas propagandas dos comerciais de
margarina, não é?

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Do paraíso, não é? O que acontece? Nem o
eleitor  eles  conseguiram  convencer  com  aquele  paraíso.  Tanto  que  tomaram  um
couro nas urnas. Foi literalmente um couro.

Quando  vejo  alguns  deputados  aqui  falarem  de  educação,  parece  que  eles
esquecem que os professores fizeram 111 dias de greve no governo deles. Tem uma
resposta que nenhum deles teve a coragem de vir aqui dizer. Por que o governo que
saiu deu um calote nos servidores do prêmio de produtividade? Ninguém responde.
Já fiz essa pergunta nas comissões, deputado Durval  Ângelo e deputado Rogério
Correia.  Espere aí,  os  funcionários  públicos  deveriam ter  recebido,  em março de
2014,  um  prêmio  de  produtividade,  que  era  o  14º  salário.  Aí,  quando  chegou  a
eleição,  disseram assim:  “Não,  vamos  pagar  em três  parcelas:  em junho,  julho e
agosto”. Veio a eleição, e não pagaram. Saiu o governo, mas não pagaram. Deram o
maior tombo nos servidores, e eles não falam nada, ficam caladinhos.

Então  esperem  aí.  Será  que  essa  turma  vive  ainda  naquela  Minas  Gerais  da
televisão, com aquela imagem: “Tudo bem; olha, Minas Gerais não tem problema de
saúde; Minas Gerais não tem problema de educação; Minas Gerais tem um delegado
em cada comarca”. Gente,  que balela,  que mentirada!  O povo que vive na Minas
Gerais da realidade não comprou essa ideia, por isso tomaram um couro nas urnas.



2201
____________________________________________________________________________

Portanto é natural que existam essas viúvas, porque eles querem que façamos, em
dois meses, o que eles não fizeram em 12 anos.

Deputada,  V.  Exa.  está de  parabéns,  pois  vai  para o embate para  mostrar  que
moramos na Minas Gerais da realidade, essa que tem R$6.000.000.000,00 de rombo
no caixa, que vamos consertar. Parabéns.

A deputada Cristina Corrêa* - Obrigada, deputado. Hoje percebo que vivemos em
um estado que foi construído para o povo. O nosso governador tem tido o tempo todo
essa ação de atender às demandas populares, que são muitas, porque é um anseio
do povo que um governo popular assumisse o nosso estado, assim como assumiu o
nosso  país.  E  hoje  essas  demandas  estão  sendo  atendidas,  também  com  os
profissionais da educação. Percebo todo um compromisso do nosso governador em
ouvir  - coisa que nunca aconteceu. Como professora digo isso, pois nunca fomos
ouvidos. Hoje o governo se abre para ouvir os profissionais, a fim de tentar resolver
todas as demandas e atender às expectativas, cumprir o piso salarial, trabalhar para
a melhoria do plano de carreira. Esse é o compromisso do nosso governador.

Tenho muito orgulho de fazer parte desse governo e fico muito feliz de ter hoje o
Pimentel  no  governo  do  Estado  de  Minas,  trabalhando  pelo  povo,  assumindo  o
compromisso com a população mineira, o que foi assumido na campanha. Vemos que
isso antes não acontecia. Infelizmente a população mineira era deixada ao relento, ao
descaso,  sem  nenhum  compromisso  dos  governos  anteriores.  Mas  o  governo
Pimentel tem buscado atender a todas as demandas da população.

Quero agradecer muito aos meus companheiros de bancada, companheiros que me
receberam e me acolheram muito bem aqui, e a todas as pessoas que me apoiam e
que  me  mandam  sugestões.  Estou  aqui  para  trabalhar  para  a  população,
principalmente para as mulheres mineiras, porque o nosso compromisso da bancada
feminina  é  trabalhar  pelas  demandas  femininas,  trabalhar  pelas  demandas  das
mulheres, das famílias, dos filhos, pois sabemos como isso hoje é importantíssimo.
Sabemos da necessidade de se ter representação pelas famílias mineiras. Quero ser
uma representante de Minas aqui. Então aqui estou representando todas as mulheres
mineiras, minhas amadas irmãs e minha mãe. Muito obrigada a todos vocês.

* - Sem revisão do orador.
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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.

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

nesta reunião pelas Comissões:
de  Esporte  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  24/3/2015,  dos

Requerimentos  nºs  197/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  e  277/2015,  da
deputada Rosângela Reis;

de Administração Pública - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 24/3/2015, do
Requerimento nº 299/2015, do deputado Braulio Braz;

de  Transporte  -  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  24/3/2015,  dos
Requerimentos nºs  164/2015,  do  deputado Douglas  Melo,  254/2015,  do deputado
Duarte Bechir, e 276/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel;

de  Turismo  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  24/3/2015,  dos
Requerimentos nºs 274/2015, do deputado Fábio de Avelar, e 275/2015, do deputado
Celinho do Sinttrocel;

e de Direitos Humanos - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 25/3/2015, dos
Requerimentos nºs 280 e 281/2015, das deputadas Celise Laviola, Cristina Corrêa,
Geisa Teixeira, Ione Pinheiro, Marília Campos e Rosângela Reis (Ciente. Publique-
se.).

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 769, 770, 771, 772,
773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 786, 787 e 788/2015, do
deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei
nºs 84, 87, 89, 93, 321, 324, 329, 369, 426, 427, 430, 433, 571, 931, 935, 1.358,
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1.492,  1.832  e  1.833/2011,  respectivamente,  e  o  Requerimento  Ordinário  nº
782/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 907/2011.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Presidente, solicitei a palavra, em questão de ordem,

para  fazer  uma  comunicação  importante,  em  especial  aos  trabalhadores  e
trabalhadoras da educação. O governo anunciou, no dia de ontem, em negociação
com o Sind-UTE, que acabou a restrição dos educadores se alimentarem na escola.
Isso ficou  para o  passado.  A partir  de abril,  essa restrição não  existirá  mais.  Os
professores poderão fazer isso, com uma simples ordem do governo de disponibilizar
recurso  próprio  para  a  alimentação  dos  trabalhadores  da  educação.  Falei  desta
tribuna, inúmeras vezes, que uma professora não podia se alimentar na escola. Você
se lembra,  presidente? E eles diziam: “é lei  federal,  a culpa é da Dilma”. A Dilma
continua lá, e o governo novo que entrou resolveu o problema. Agora, em abril, os
professores já poderão se alimentar. Lembram que eu dizia que não era culpa da
Dilma, que a culpa era do governo do Estado? Eu tinha razão, não é? Agora os
tucanos  estão  achando  pouco  as  professoras  se  alimentarem  na  escola,  mas
proibiram-nas de se alimentar. Se era pouco, por que proibiram? Queria que algum
deputado tucano  dissesse  o  seguinte:  “Não deixávamos  elas  se  alimentarem por
maldade,  porque  não tínhamos  dó das  professoras,  porque elas  fizeram greve e
tinham que ser punidas. Por isso elas tinham que ser punidas na escola”. Só pode ser
isso, presidente. Respondam-me por que agora uma professora poderá alimentar-se
na escola, mas antes não podia. Diziam que era lei federal, mas a lei federal é a
mesma. A presidenta é a mesma, é a Dilma; mudou o governo do Estado. Quem é
que  impedia  as  professoras  de  se  alimentarem  na  escola?  Por  que  elas  eram
fiscalizadas? Deputado Hely Tarqüínio, presidente, a coisa era feia. Vinha uma ordem
da  Secretaria  de  Educação,  que  devia  vir  do  governador  do  Estado,  para  as
inspetoras escolares e para as superintendentes, que eram indicadas pelo governo, e
elas ordenavam às diretoras que fiscalizassem as professoras. Se as professoras
estivessem  se  alimentando,  punição.  Então  as  professoras  ou  se  alimentavam
escondido - muitas falavam que a fome era grande e se alimentavam escondido -, ou
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não havia jeito. E é difícil. Já falei isso aqui muitas vezes. Deputado Wander, não é
fácil. O professor dá três aulas e tem 15 minutos de intervalo, exatamente para se
alimentar. Há alimentação escolar, e o professor se assenta na cantina com o aluno,
ou a cantineira leva até a sala dos professores uma panela de arroz feita no dia.
Agora a alimentação está melhor,  porque há recurso do governo federal  que não
havia antes. Melhorou desde que o Lula instituiu o Programa Nacional de Alimentação
Escolar.  Então os alunos têm uma alimentação melhor.  O deputado Douglas sabe
disso, é de Sete Lagoas e conhece as escolas de lá. A alimentação melhorou. Essa
alimentação ia para o professor, e ele tinha lá um feijão, um arroz. É bom. Ele deu
três aulas, deputado Douglas; é difícil. Aí vinham duas aulas, e era melhor o professor
se alimentar. De repente veio uma ordem do governo tucano de que as professoras
não comiam mais; e também não comiam mais as cantineiras, que fizeram a comida.
Funcionava assim. Agora eles estão achando pouco o que o Pimentel fez. Também
acho  que  é  obrigação  do  governo  do  Estado tirar  um  dinheirinho  para  alimentar
professor. Acho pouco. Acho que isso devia ter sido feito nos 12 anos de governo
tucano.  Mas  não  faziam.  Por  que  não  faziam?  Por  falta  de  recursos,  tirar  a
alimentação de uma pessoa? Então, quando vejo aqui deputado tucano prometendo
que  vai...  Agora  eles  vão  dar  11%,  12%,  13%,  15%,  50%,  100%.  Tem  deputado
tucano dizendo que agora vai efetivar professora sem concurso público, como Aécio
Neves prometeu e não cumpriu. Agora estão prometendo: “Vamos efetivar”. É fácil
falar, não é, presidente? Já pensou se eu pudesse amanhã fazer uma lei e efetivar
todo mundo? “Todo mundo em Minas vai ter emprego”. Numa canetada só. “Vamos
fazer um projeto de lei: Minas Gerais inteira vai ser efetivada às custas do governo do
Estado, e não precisa de concurso público”. Fazer demagogia é muito fácil. Eles vêm
aqui com uma chuva de malfeitos, uma chuva de maldades. Cada hora vem com um
assunto diferente para não deixar que se aborde o assunto concreto. Mas vamos
resolvendo concretamente. A alimentação está resolvida. Agora vamos atrás do piso
salarial,  que é  um compromisso.  O  Pimentel  vai  cumprir  o  compromisso com  as
professoras de, durante o seu governo, pagar o piso, que os tucanos diziam que já
pagavam. Já pagavam o piso? Nunca pagaram. Mas nós vamos começar a pagar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, solicitei questão de ordem porque vi
que foi permitido ao deputado Rogério Correia, mas ele não usou a palavra para os
efeitos regimentais em questão de ordem. Prestei atenção nas palavras do deputado
Rogério Correia e me preocupei com uma coisa. Ele está dizendo que vai voltar a
alimentação escolar para as professoras. Acho isso, sem dúvida, louvável.  O meu
temor, presidente, é que as cantineiras, sendo despedidas - estão na iminência de
serem -, elas fiquem sem alimentação por falta de cantineiras. O meu temor é quanto
a isso. Ele disse também, deputado Duarte Bechir, que será cumprida a palavra do
governador Fernando Pimentel, do PT, quanto ao pagamento do piso salarial. Agora
estão pedindo prazo de quatro anos. Mas, nas promessas de Fernando Pimentel, isso
seria rapidinho, seria imediato. Agora estão pedindo quatro anos. Eles estão dizendo
assim: “Pimentel vai fazer isso, vai fazer aquilo”. Minha preocupação é que fique igual
a Dilma. Durante toda campanha, a Dilma, presidenta da República, prometeu tudo e
não  cumpriu  nada.  Agora  90% do  povo  está  contra  ela.  Mais  de  60%  do  povo
brasileiro está considerando a presidenta uma pessoa falsa. Por quê? Porque mentiu
ao  povo  brasileiro.  Tenho  preocupação  de  que  aconteça  a  mesma coisa  com  o
governador  Fernando  Pimentel,  porque  seus  deputados  estão  prometendo  muita
coisa  aqui.  Enquanto  o  deputado  Rogério  Correia  falava,  eu  prestava  atenção
também  no  celular.  Quero  fazer  uma  comunicação  para  complementar  a
comunicação  do  deputado  Rogério  Correia  porque  ele  se  esqueceu  disso.  Ele
comunicou aqui  que  a  alimentação escolar  voltou  para  as  professoras.  Como eu
disse, é louvável, e todos nós aplaudimos, mas ele se esqueceu de ler o restante da
comunicação da presidente do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, que tanto nos visitou no
ano  passado  e  agora  anda  sumida.  Está  aqui  na  comunicação  dela:  “Acabou  a
reunião de negociação com o governo. O relato estará no site do sindicato. Mas, de
concreto, nada avançou sobre salário e carreira. O atual governo repete as mesmas
ladainhas do governo anterior sobre piso salarial e carreira. Lamentável um governo
eleito com tanta esperança ser tão incompetente para lidar com uma rede tão sofrida.
Conversamos com pessoas que não sabem a realidade da rede estadual.  Fazem
pegadinhas durante  as  reuniões  e  fingem desconhecer  o  texto da  Lei  Federal  nº
11.738/2008. Quando não se tem argumento para contrapor o debate, se desqualifica
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o outro. É a minha opinião”. Assinado, Beatriz Cerqueira, presidente do Sind-UTE.
Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento Ordinário nº 740/2015, da Comissão de Saúde, em
que solicita seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
pedido de informações sobre a inobservância da Lei  Federal nº  12.994/2014, que
institui  piso  salarial  profissional  nacional  e diretrizes  para o plano de carreira dos
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Em votação,
o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 767/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado ao Dnit pedido de informações sobre as obras de recuperação da
Ponte Velha, situada sobre o Rio Piracicaba, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 768/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado à Tim Telefonia e à Oi Telefonia pedido de providências para a
instalação  de  torres  de  transmissão  para  telefonia  móvel  no  Bairro  Achados,  no
Município de Santana do Paraíso. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Questão de Ordem
O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta

a  V.  Exa.  No  primeiro  mandato  da  legislatura  passada,  nesses  quatro  anos,
conseguimos aprovar poucos projetos de deputados nesta Casa. Já estou iniciando
este  mandato  com uma preocupação muito  grande.  Será  que terminaremos  este
mandado sem aprovarmos os projetos de lei de iniciativa dos deputados? Pelo que
estou vendo, as discussões realizadas nesta Assembleia estão muito cansativas. Os
argumentos  são  muitos,  mas  em  quantidade.  Em  qualidade,  não  estamos
aproveitando praticamente nada. As discussões são polarizadas com condenações
de políticos e de partidos. Infelizmente, o povo não está inserido nessas discussões.
Defender hoje partidos políticos e administrações passadas está-se tornando muito
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inútil  para  nós,  desta  Casa,  porque  não  há  santo  em  nenhum  governo,  nem  no
governo do PT nem no do PSDB. Não há santo neste país. Ninguém foi capaz de
enfrentar as dificuldades que hoje as pessoas estão vivenciando. Gostaria de saber
dos deputados quem é que está preocupado com aquele paciente que está lá no
hospital,  com  algo  simples.  Refiro-me àquele  paciente  que  está  lá,  por  exemplo,
sofrendo com cálculo renal. O SUS não permite a ele realizar o tratamento desse
cálculo renal porque o que o SUS paga para realização do procedimento não cobre
sequer os instrumentos usados na cirurgia. É isso o que está acontecendo. Muitos
pacientes estão lá sofrendo, e o SUS fazendo de conta que está pagando pelo seu
tratamento. O tratamento não está sendo pago. O paciente fica internado e volta para
casa sem fazer o tratamento proposto pelo médico. Quero saber se estamos aqui
hoje pensando em todo esse sofrimento da população, em todas essas dificuldades.
As  discussões  desta  Casa  têm  se  tornado  defesa  de  partidos  e  de  governos,
condenando administrações passadas. Quero saber,  presidente, se conseguiremos
dar respostas a essa sociedade que acreditou em nosso trabalho. Temos aqui hoje,
por exemplo, uma publicação do jornal Estado de Minas. As mulheres hoje têm risco
aumentado de sofrer câncer,  mas há um teste para diagnosticar  esse risco,  essa
possibilidade de a mulher desenvolver câncer.  Esse teste já existe há mais de 10
anos, mas no Brasil ele ainda não foi incluído na tabela do SUS. Milhares de pessoas
poderiam ter acesso a esse teste e tratar da doença antes que ela aparecesse. Foi
dito aqui por uma paciente que hoje sofre de câncer: “Se pudesse voltar no tempo,
teria me livrado antes dos desgastes da quimioterapia, da perda dos cabelos e da
angústia de ter enfrentado todo o processo de um tratamento de câncer”. Nós já nos
propusemos,  no  mandato  passado,  a  um projeto  de  lei  que dá garantia  a  essas
pessoas que têm possibilidade de ter  alterações genéticas de ter  acesso a testes
para que possam cuidar precocemente da doença. Esse projeto de lei  está nesta
Casa,  ficou  aqui  o  mandato  todo,  ficou  durante  quatro  anos,  e  não conseguimos
aprová-lo.  Temos  outro  projeto,  que  dispõe  sobre  a  reconstrução  mamária  nos
hospitais públicos do Estado de Minas Gerais. Esse projeto finalizou-se na legislatura
passada, sem ter sido aprovado. Agora ele está tramitando novamente nesta Casa.
Há  aqui  projetos  importantíssimos  de  nossa  iniciativa,  de  importância  para  a
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sociedade.  São  essas  questões  que  me  preocupam.  Infelizmente  não  damos
prioridade ao trabalho dos deputados aqui nesta Casa e nos limitamos a discussões
medíocres relacionadas às eleições que já passaram, sobre o governo do PT ou do
PSDB. O PSDB também ficou 12 anos em Minas Gerais. Quais as mudanças que ele
nos trouxe? O PT está há 12 anos no governo federal, caminhando para 16 anos, e o
que vimos foi o maior julgamento de corrupção da história brasileira,  o mensalão.
Agora  um  outro  julgamento  supera  aquele,  o  petrolão.  Até  quando  nós  vamos
trabalhar  aqui,  pensando  apenas  em  discutir  essas  coisas?  Espero  que  nossos
projetos  caminhem  nesta  Casa.  Pelo  menos  cumprimos  com  nosso  papel  de
deputado para com essa sociedade que confiou o voto em nosso trabalho.

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 - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.496/2014,  do  governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano
Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  2015.  A
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as
Emendas nºs 32 e 33, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 36 a
38,  40,  42  a  45,  47  a  54,  56  a  58  e  61  a  82,  apresentadas  pela  Comissão  de
Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55,
59  e  60  e  com  as  Emendas  nºs  84  a  144,  que  apresenta;  e  pela  rejeição  das
Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar, e as
Emendas nºs 39, 41, 46, 55, 59 e 60, apresentadas pela Comissão de Participação
Popular, ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas subemendas. A Emenda
nº  1  fica  prejudicada  pela  aprovação  da  Emenda  nº  52;  a  Emenda  nº  2  fica
prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26 fica prejudicada pela
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60. As Emendas nºs 27 a 30 foram
retiradas pelo autor. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o
deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de 20 minutos e 13 segundos.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, depois do debate desta tarde, vou
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colocar no  site do Minas sem Censura uma enquete trepidante para que o nosso
eleitor possa se posicionar. Os deputados não me responderam por que o governo
passado não deixava uma professora se alimentar na escola. A lei federal é a mesma,
a presidente é a mesma, o que mudou foi o governo do Estado. No governo anterior,
proibiam a professora de se alimentar na escola, mas agora ela pode. Por que o
tucano  não  deixava  a  professora  se  alimentar  na  escola?  Enquete,  Doutor  Jean
Freire: 1º) maldade? 2º) vingança, porque elas fizeram greve? 3º) choque de gestão -
corta-se a merenda das professoras? 4º) regime obrigatório? 5º) todas as questões
anteriores.  Fica  aí  a  pergunta.  Se  alguém  souber  por  que  o  PSDB não  deixava
professora se alimentar na escola, responda, por favor, a nossa enquete. Realmente
não conseguimos entender se foi o choque de gestão ou a vingança relacionada com
a greve.

Fiquei, na parte da manhã, de responder à questão da Lei nº 100. Aliás, o STF hoje
está julgando embargos com relação à Lei nº 100. Muitos ainda têm a ilusão - ou
passam essa ilusão para as pessoas - de que o Supremo poderá ainda determinar
contrariamente  ao  que  dispôs  há  tempos  e  permitir,  a  partir  dessa  decisão,  a
efetivação desses professores ou a concessão de estabilidade a eles sem o concurso
público. Isso não está em julgamento. Vai-se manter a inconstitucionalidade da Lei nº
100, decretada pelo STF. Diferentemente do que dizem alguns deputados, isso não
foi feito apenas por 1 ministro, mas por todos os 11, ou seja, foi um placar de 11 a 0
na  ocasião.  Portanto,  como  sabíamos,  reafirmou-se  o  princípio  constitucional  do
concurso público. Por isso, uma PEC ou uma lei não podem agora alterar o resultado
do Supremo. Sinceramente, gostaria de ter o poder de aprovar uma lei que tivesse
validade para efetivar pessoas, mas isso não é possível, pois existe o pré-requisito do
concurso público. Isso, portanto, não acontecerá.

Citei o exemplo de alguém que está morrendo afogado, precisa de qualquer coisa
para se salvar, e alguém lhe joga uma folha de bananeira. A pessoa se agarra àquela
folha  como se fosse se salvar,  mas afunda com ela.  Isso  é  o que o PSDB está
fazendo agora com os professores da Lei nº 100, ou seja, estão jogando para eles
uma mentira, uma folha de bananeira, como se agarrar-se a ela fosse a salvação. A
pessoa não será salva por uma outra lei igual à que o Supremo não permitiu. Uma
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emenda à Constituição ou uma nova lei não farão retornar o direito de estabilidade
nem efetivarão sem concurso público. Essa questão precisa ficar clara.

Como,  então,  resolveremos  esse  problema  injusto  que  se  coloca  para  essas
professoras e trabalhadores da educação e que foi criado a partir de uma ideia do
senador  Aécio  Neves,  na  época governador  do  Estado,  que enviou  a  esta  Casa
Legislativa um projeto de lei que prometia a efetivação sem concurso público? A lei
agora  fracassou,  e  o  PSDB volta  com o  mesmo remédio  amargo que não curou
ninguém, dizendo, com um grave defeito a mais, que vai repetir a mesma fantasia e
ilusão que aplicou antes.

Essa é a discussão que estamos fazendo claramente com a população mineira,
com os trabalhadores da educação, mas, ao mesmo tempo, precisamos encontrar
uma saída.  O  governador  Fernando Pimentel  esteve pessoalmente  em Brasília  e
solicitou que o prazo estabelecido pelo Supremo para o fim da validade da Lei nº 100,
no dia  31,  fosse estendido  até  o  final  do  ano.  Essa  é  uma solicitação feita  pelo
governador  Fernando  Pimentel  a  fim  de  termos  tempo  de  analisar  melhor  essa
questão, não interromper o ano letivo e as pessoas não serem mandadas embora.
Compreendendo isso, o próprio governador esteve no STF para conversar sobre o
assunto  e  o  fez,  de  maneira  solidária  ao  povo  mineiro  e,  de  maneira  geral,  aos
trabalhadores  em  educação,  porém sabedor  de  que não poderá  alterar  o  que  já
determinou a Constituição Federal: a entrada por meio do concurso público.

O governador Fernando Pimentel não é demagogo, não vai ao Supremo fingir que
efetivará as pessoas, como, no passado, o outro governador fez. Esse é o quadro
que está posto. Ora, o que pode ser feito, a partir de então, para que se minimizem os
problemas, esses professores continuem nas escolas e, no futuro, possam adentrar a
carreira seja por concurso público, seja como designados?

O governo do Estado fará o concurso público e já tem debatido com o Sind-UTE a
possibilidade  de  ser  contabilizado,  para  efeito  de  desempate,  como  o  Supremo
permite,  o  tempo  de  serviço  trabalhado  na  contagem  de  títulos,  o  que  facilita,
evidentemente, a entrada daqueles que já têm tempo de serviço no Estado.

Em  segundo  lugar,  vem  a  questão  previdenciária:  todo  servidor  tem  direito  à
previdência; ele não perde e não poderá perder esse tempo, e o governo do Estado,
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obviamente,  compromete-se  a  fazer  todo  o  acordo  de  contas  para  que  o  direito
previdenciário  seja  garantido.  Então,  se  um  professor  ou  um  trabalhador  em
educação têm 20 anos  de  serviço,  esse tempo será  contabilizado para  efeito  da
previdência. Esse é um direito do trabalhador.

Foi dito aqui sobre uma cantineira. No ano passado, não deixamos votar um projeto
enviado pelo ex-governador Alberto Pinto Coelho,  que terceirizava,  nas escolas, o
serviço das cantinas, das faxineiras e dos auxiliares de serviço. A ideia era terceirizá-
lo,  mas  não  permitimos  a  votação,  pois  não  temos  ideia  de  terceirizar  o  serviço
dessas cantineiras,  que continuarão designadas e,  assim, contarão seu tempo de
serviço para a aposentadoria no INSS e poderão se aposentar sem perda de poder
aquisitivo. Elas, completando o tempo - e elas não recebem mais de R$4.500,00 ou
R$4.600,00  -,  terão  a  integralidade  da  aposentadoria,  ou  seja,  não  perdem  na
aposentadoria se complementarem o tempo como designadas. E não faremos aquela
proposta  que  o  governo passado  fez  e  que  não  permitimos  que fosse  votada:  a
terceirização do serviço de cantina.

Então, nesse caso, o que se pensa é designar esses trabalhadores até que tenham
sua aposentadoria garantida. É preciso também, além de garantir a previdência, olhar
para  as  pessoas  que  adquiriram  doença  no  serviço,  de  forma  que  lhes  sejam
garantidos os direitos. Esse é outro aspecto fundamental a ser tratado pela Lei nº
100.

Vejam bem: estamos analisando os problemas vindos da Lei nº 100, que repito, foi
enviada  a  esta  Casa  pelo  senador  Aécio  Neves,  e  o  seu  resultado,  que  foi  a
inconstitucionalidade  julgada  pelo  STF.  Abro  aqui  um  parêntese.  Alguns  dizem:
“Agora, o STF já julgou a inconstitucionalidade da Lei nº 100”. Sinceramente, é óbvio
que  se  ela  é  inconstitucional,  qualquer  outra  do  mesmo  teor  também  é
inconstitucional. Como relator da emenda que chamo de PEC da demagogia, o que
pretendo fazer é remetê-la ao STF, para que faça uma análise sobre se é possível ou
não efetivar sem concurso público trabalhador de qualquer área. Ora, se o Supremo
disser que pode, que permitirá, tudo bem, discutiremos a matéria,  isso poderá ser
feito.  Mas  é  óbvio  que  o  Supremo  responderá:  “Deputados,  vocês  não  podem
cometer  o  mesmo  erro  praticado  em  2007,  não  podem  efetivar  sem  concurso
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público”. Então, não podemos lançar uma folha de bananeira para uma pessoa que
está  se  afogando,  para  que  se  abrace  a  ela  como  se  fosse  um  barco,  porque
afundará. Precisamos dar um caminho seguro às pessoas, com garantia do trabalho.
É isso o que estamos buscando. Seria muito fácil para as bancadas do PT, do PMDB,
do bloco,  para o governo ou qualquer  deputado fazerem coro com uma proposta
demagógica e fingirem que resolverão o problema por meio de uma lei já considerada
inconstitucional. É muito fácil, mas não resolve.

Ontem, saí da reunião de Plenário e conversei com algumas lideranças da Uemg,
que viam outras possibilidades. Elas me disseram claramente que a PEC nº 3 não é a
solução, elas têm consciência disso. O caso se tornou mais uma bandeira política do
PSDB do que uma solução. E é isso o que não podemos discutir, porque transformar
algo em ilusão, e não resolver o problema, não é algo a ser feito pela Assembleia
Legislativa.  Devemos  verificar  quais  são as soluções  reais.  É  disso  que estamos
tratando.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, compartilho
com V. Exa. a preocupação do debate, do curso que, às vezes, alguns colegas da
Casa tentam dar para o episódio da Lei nº 100. A grande verdade é que os deputados
aqui sabem que a PEC nº 3 é inconstitucional. Por mais que alguém diga: “Vocês não
são ministros do Supremo para afirmar categoricamente que ela é inconstitucional”.
Essa resposta já foi dada. O Supremo já deu essa resposta.

Deputado Rogério Correia, o que me preocupa é a falsa expectativa que se cria
para  esses  trabalhadores,  é  a  falsa  sensação de segurança  ou de resolução do
problema.  Ao  final  do  processo,  até  mesmos  os  deputados  que  defendem  essa
proposta sabem que essa solução não se efetivará.  Via  de regra,  as  galerias  da
Assembleia  Legislativa  são preenchidas  por  vários  professores  que são,  de  certa
forma, induzidos a acreditar que a Assembleia tem condições de aprovar uma PEC
que irá resolver seu problema. A exemplo do que aconteceu no Acre e na Bahia,
sabemos que o resultado final será a desvinculação.

O que o governo fez - V. Exa. teve oportunidade de ser o relator da proposta do
destaque que votamos - foi criar uma medida que, ainda que não fosse a medida dos
sonhos desses  trabalhadores,  foi  a  medida  possível  para  garantir  esses  mesmos
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direitos e para garantir a continuação do trabalho até o final do ano. Foi uma medida
para aqueles que têm prazo para requererem sua aposentadoria e, na perspectiva de
novos concursos, pleitear essas vagas, aproveitando o tempo contado do período em
que estiveram no sistema. Vejam o exemplo do que ocorreu na Unimontes: mais de
80% dos trabalhadores da Lei nº 100 agora se tornaram efetivos. É isso que têm de
buscar. Pela nossa Constituição promulgada em 1988, o ingresso no serviço público
se dá através de concurso. Ainda que alguém propusesse uma PEC no Congresso
Nacional,  no  meu  entendimento  ela  seria  inconstitucional.  Como  o  ingresso  na
carreira pública é originário da Assembleia Constituinte, seria necessário uma outra
para reformar a Constituição, e que isso fosse possível, mas não é o caso.

O deputado Rogério Correia -  Aliás, deputado Cristiano, o deputado Rodrigo de
Castro, no final do ano passado, prometeu que ia efetivá-los através do Congresso
Nacional. Antes da campanha, fez festa e disse que ia efetivar todo o mundo por lá.
Foi um alvoroço. Todo o mundo pedindo para aprovar a PEC do Rodrigo de Castro.
Ele ganhou voto, fez a maior demagogia. Agora cadê o Rodrigo de Castro com a
proposta de PEC? Ela foi enterrada. Ela foi colocada junto a outra, cujo parecer já é
pela inconstitucionalidade da PEC nacional. Isso não vingou lá.

Agora o nosso deputado federal Andrada, que é de Barbacena e pai do deputado
Lafayette  de  Andrada,  apresentou  uma  outra,  em  que  propõe  dar  os  direitos
previdenciários do tempo em que essas pessoas ficaram trabalhando, dar o fundo de
garantia, etc. Em Brasília, eles já não estão insistindo na efetivação sem concurso
público. Até lá já se há a jurisprudência da inconstitucionalidade. É a mesma PEC lá,
por isso ela não resolverá aqui. Tanto que o próprio deputado federal Andrada já está
com outra visão, que é dar aos que trabalharam esse tempo o direito de receber
fundo de garantia  e outros  direitos trabalhistas de CLT,  ao ingressarem no INSS.
Mesmo o PSDB em Brasília,  sabendo da inconstitucionalidade lá,  já não faz esse
esforço - eu chamo aqui de demagogia - de aprovação de algo que todo o mundo
sabe que não se pode fazer.

Foi bom V. Exa. ter se lembrado disso. Foi um caso que vimos e a promessa do
Rodrigo de Castro acabou não existindo.

O que estamos tentando? Hoje, se o Supremo tiver uma definição - como foi pedido
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pelo governador Pimentel - até dezembro, de manter a validade e alterar o prazo da
saída dos efetivados no dia 31 de dezembro, será ótimo. Caso contrário, aprovamos
a emenda aqui, na reforma administrativa, designando automaticamente, exatamente
para que esses trabalhadores da educação não percam o cargo no meio do ano.
Assim teremos tempo de ir solucionando suas questões.

Em todos os casos, conversei com o deputado Durval Ângelo e vou pedir a ajuda
dele, como líder do governo, para, deputado Durval Ângelo, fazermos uma consulta
oficial da Assembleia Legislativa - e eu, como relator, estou querendo aprovar isso
como pedido de diligência na comissão especial - ao STF para que ele nos dê uma
opinião sobre essa PEC especificamente, se ela, sendo idêntica à Lei nº 100, terá o
mesmo destino dessa lei ou se existe outra possibilidade. Isso é até para que fique
claro o posicionamento do STF e para que não venham tentar, no futuro, dizer que
não funcionou porque não foi aprovado. O STF certamente vai se dignar a nos dar
uma opinião sobre isso. Acho que é nossa obrigação fazer isso, e não fingir estar
resolvendo um problema,  e  depois  não  resolvê-lo.  Dizem:  “Isso  vai  demorar  sete
anos”. Não é assim que funciona. Como já foi decidido, se uma PEC dessas fosse
aprovada, coisa muito difícil - ela não será aprovada, não é a posição do governo
aqui, não vamos mentir aos trabalhadores -, ela iria ao STF novamente. E o STF não
tem de fazer o julgamento dela. O que o STF vai fazer é colocá-la como assemelhada
à outra e imediatamente sustar seus efeitos. Não vai valer tempo de aposentadoria
porque esse tempo é aquele da publicação da ata, quando se julgou. A não ser que
hoje  o  STF  também  estenda  esse  prazo  da  aposentadoria,  quem  sabe?,  até
dezembro. Se fizer isso, poderão aposentar-se até dezembro. Isso o STF vai decidir
daqui a pouco, as professoras provavelmente estão atentas à pauta do Supremo.

Em todo o caso, hoje acho que definitivamente se enterrará essa ideia. Acho que
para alguns ela é de boa-fé, mas para muitos é de má-fé, é para tratar a questão
como um caso de disputa política, e não de solução, como foi o caso da merenda
escolar, e aqui termino voltando a ela. A merenda tanto era algo de definição política,
que agora, com os recursos próprios do Estado e mesmo com corte e orçamento
ainda não aprovado, o governador Pimentel já orientou, e em abril as professoras se
alimentarão na escola. Isso foi uma decisão política, com impacto financeiro, é óbvio,
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mas uma decisão  política.  A decisão  política  do  governo  anterior  era:  “De  forma
alguma não pode, a lei é federal, a culpa é da Dilma”. E se fazia uma disputa, como
se a  presidenta  Dilma fosse culpada  de  os  professores  estarem  proibidos  de  se
alimentarem,  deputada  Geisa  Teixeira.  Isso  é  o  que  era  dito  aqui.  E  agora?  A
presidenta Dilma é a mesma, a lei  federal  é a mesma, e as professoras poderão
alimentar-se na escola.

Assim como essa definição foi dada pelo governador Pimentel, daremos também as
soluções para resolver a questão da Lei nº 100 nas possibilidades reais, e não na
disputa política, demagógica, que muitas vezes se expõe aqui.  Queria deixar isso
bastante claro para que esse assunto da Lei nº 100 fosse tratado aqui, atendendo a
um  apelo  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  não  como  um  embate  político-
ideológico, mas com a concretude. Como se resolve? Pode o Parlamento passar por
cima do STF e determinar que as pessoas serão efetivadas sem concurso público?
Deputado Doutor Wilson Batista, V. Exa. é médico, mas sabe que não, sei que não,
todos sabem que não. Uma PEC dessas não resolve o problema, ela apenas aguça a
disputa  política.  O que precisamos é resolver  as  questões,  como bem lembrou o
deputado Doutor Wilson Batista.

Muito  obrigado,  presidente.  Espero  que  façamos  esse  debate  agora  à  luz  da
concretude, de como resolver esse problema deixado pela decisão do STF. Isso é
importante porque essas professoras estão angustiadas, elas nos escrevem, querem
entrar também, porque fizeram concurso. É uma questão polêmica, que não pode ser
tratada  com  falsas  promessas,  tem  de  ser  tratada  dentro  da  realidade.  Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos

aqui para discutir o PPAG e o projeto relativo ao orçamento anual. Primeiramente,
queremos externar,  apesar  de  já  dito  por  nossas lideranças,  que vamos  votar  de
forma favorável ao orçamento feito no governo Alberto Pinto Coelho e que agora sofre
algumas modificações no governo de Fernando Pimentel, do PT. Nós vamos votar
esse  orçamento  porque  não  podemos  servir  de  justificativa  para  que  o  governo



2216
____________________________________________________________________________

Pimentel não faça qualquer obra. Nós da oposição não podemos servir de argumento,
não podemos dar essa desculpa ao governo Fernando, do PT. O governo Fernando
Pimentel,  do  PT,  suspendeu  inúmeras  obras  em  Minas  Gerais,  inclusive  as  dos
hospitais  regionais,  da  maior  importância,  em  uma  das  áreas  extremamente
importantes,  a  da  saúde.  O  governo  de  Minas,  na  época  de  Antonio  Augusto
Anastasia, entendeu por bem construir hospitais regionais em cidades-polos de Minas
Gerais. Entres elas estão: Governador Valadares, Teófilo Otôni, Conselheiro Lafaiete,
Sete Lagoas, Uberaba e assim por diante. Esses hospitais foram criados dentro do
programa de urgência e emergência para conter a demanda das cidades do interior
que buscavam recurso na capital, que já não tinha mais condições. De Governador
Valadares para Belo Horizonte, os pacientes, principalmente aqueles mais pobres e
sem  recursos,  trilhavam  a  perigosa  Rodovia  da  Morte,  a  BR-381,  em  busca  de
tratamento. Muitas vezes padeciam de um sofrimento enorme e não encontravam
esse tratamento.

Presidente Doutor Wilson Batista, médico ilustre, a solução era naturalmente achar
recurso na própria região, que foi encontrado por meio dos hospitais regionais. O de
Governador Valadares, deputado Duarte Bechir, está praticamente pronto, 80%, e o
governo  Fernando Pimentel,  do  PT,  suspendeu  as  obras.  Ao  suspender,  ele  está
sacrificando muita gente pobre que não tem plano de saúde e está sujeitando a obra
a depredações, como as outras também. O que é mais grave é que o governo do PT
põe a culpa na Assembleia Legislativa. Ele fala que suspendeu porque a Assembleia
não votou o orçamento.

Não podemos governar com a mentira. É por isso que a presidente Dilma Rousseff
despencou, está com 90% da opinião pública contra ela, dois meses e meio depois
de reassumir o governo. Por quê? Por causa da mentira. O povo não aceita mentira.
O governo Fernando Pimentel não podia jamais jogar a culpa na Assembleia porque
nós, deputados, quisemos a todo custo votar o orçamento em dezembro, e a base do
Fernando Pimentel obstruiu e não deixou. Esta é a grande verdade: não conseguimos
votar o orçamento. Nós estávamos cumprindo a Constituição Federal e a Constituição
do Estado de Minas Gerais, respectivamente, nos seus arts. 166, §5º, e 160, §1º. O
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orçamento tem de ser votado em um ano para vigorar no ano seguinte. Mas não
conseguimos isso.

Agora, eles argumentam que as obras estão paralisadas porque a Assembleia não
votou o orçamento. Isso não é justo e não é verdade. Então, vamos votá-lo o quanto
antes, para evitar que deem essa desculpa e que não prossigam com as obras dos
hospitais regionais e tantas outras em Minas Gerais. É bom que esteja presente o
líder  de  governo,  deputado  Durval  Ângelo,  porque  falamos  aqui  que  qualquer
modificação no orçamento era inconstitucional e queremos provar.

Vou pedir à assessoria que nos forneça a Constituição do Estado de Minas Gerais.
Queremos, à luz da nossa Constituição, repetir  o texto da Constituição Federal,  e
vamos mostrar com toda a clareza possível, para todos os deputados e toda a Minas
Gerais, por que falamos que qualquer modificação é inconstitucional. Agradeço que
esteja à mão a Constituição Federal, mas vamos abrir a nossa Constituição. (- Lê:)
“Art. 160: os projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretrizes orçamentárias,
ao  orçamento  anual  e  a  crédito  adicional  serão  apreciados  pela  Assembleia
Legislativa,  observado  o  seguinte:  §  1º  -  o  governador  do  Estado  poderá  enviar
mensagem à Assembleia Legislativa para propor modificação nos projetos a que se
refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão a que se refere o inciso I, a
votação da parte cuja alteração for proposta.”.

Ora, a votação foi iniciada no ano passado, no início de outubro. Em dezembro,
deputado Durval Ângelo, já havia o parecer e já havia sido votada na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então não podia mais entrar emenda nem
modificação, de acordo com o texto claro da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Hoje V. Exa. argumentou que, no governo Fernando Henrique, foi feito assim, que, no
Congresso Nacional,  foi  feito assim. Porém o processo legislativo do Congresso é
diferente do processo da Assembleia Legislativa. O regimento interno do Congresso
difere do nosso. E ainda que não diferisse, no Congresso, Fernando Henrique ou
quem fosse também estaria infringindo a Constituição.

Repito o que disse, estou falando em cima da letra clara da Constituição Federal. O
princípio do latim diz Interpretatio cessat in claris, qualquer interpretação cessa diante
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da clareza  da  lei.  Estamos  querendo demonstrar  a  verdade  do  que sustentamos
ontem.

Voltando ao mérito do orçamento, queremos demonstrar, deputado João Leite, o
quanto  o  projeto  de  modificação  do  governador  Fernando  Pimental,  do  PT,  está
tirando recursos importantes de áreas de igual importância em Minas Gerais. Retira
12,5 milhões do meio ambiente; retira 50 milhões do Hemominas; corta 418 milhões
da educação. E aqui queremos demonstrar que a educação é essencial.  Vejamos
como  aconteceu:  a  proposta  original  enviada  por  Alberto  Pinto  Coelho  para  a
educação  foi  no  valor  de  R$7.103.250.256,00;  a  proposta  do  PT  é  de
R$6.684.359.418,00.  Houve  uma  redução  de  R$418.890.838,00  na  área  da
educação. Por isso queremos observar que fica mais difícil para o governo Pimentel,
do PT, cumprir o piso salarial. Por isso ele está falando que poderá cumprir em quatro
anos, diferentemente do que falou na campanha eleitoral, ou seja, que o povo de
Minas Gerais, especialmente os ditos trabalhadores da área da educação, mereciam.
Eles acreditaram à época, e agora estão surpresos.

Mas, quando falamos em corte, o que nos surpreende é que houve cortes no meio
ambiente, na Hemominas, na educação e na comunicação. Aqui é interessante que
se faça um comentário.  Os deputados do PT falam muito que os governos Aécio
Neves,  Anastasia  e  Alberto  Pinto  Coelho  gastaram  muito  com  publicidade.  No
entanto, deputado João Vítor Xavier, no orçamento de Fernando Pimentel constam
R$97.000.000,00 para  publicidade,  ao  mesmo tempo em que houve corte  para a
Hemominas, a educação e o meio ambiente. Por que isso é uma incoerência? Porque
no governo passado -  parte  de  Anastasia,  parte  de  Alberto  Pinto  Coelho  -  foram
gastos R$79.000.000,00, embora o orçamento previsse R$42.000.000,00. Hoje um
deputado disse aqui  que o orçamento previa R$70.000.000,00.  Não é verdade;  o
orçamento  previa  R$42.000.000,00  e  foram  gastos  R$79.000.000,00.  Agora,  o
governo Fernando Pimentel do PT manda uma proposta de R$97.000.000,00 para a
publicidade. Como podem censurar o gasto de R$79.000.000,00, se mandam mais?
Não  podemos  concordar  com  essas  situações,  até  porque  elas  não  podem  ser
confrontadas com a realidade, com os números que estamos mostrando aqui.

Mas também queremos falar de outras questões importantes. Veja, deputado Arlen
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Santiago, que temos aqui uma ação de cobrança de empréstimo do Banco do Brasil.
No ano passado votamos aqui autorizações de empréstimos em valores aproximados
de R$8.000.000.000,00 a R$9.000.000.000,00. Esses empréstimos eram para fazer
inúmeras obras, entre elas as do programa Caminhos de Minas e outras nas áreas de
segurança  e  saneamento  básico.  Mas  o  Caminhos  de  Minas,  por  exemplo,  que
beneficiaria  cerca  de  230  municípios  do  Estado,  ficou  altamente  prejudicado.  As
ligações entre  inúmeros municípios  mineiros,  que abrigam cidadãos  mineiros  que
estão nos  acompanhando  agora,  não foram feitas  porque o  Banco do Brasil  não
cumpriu o contrato feito com o governo de Minas Gerais e, desde agosto de 2014,
deixou de repassar R$1.100.000.000,00. O governador Alberto Pinto Coelho, como
era do seu dever, entrou na Justiça para cobrar esse recurso do Banco do Brasil, e
pasmem, deputados e deputadas, conseguiu uma liminar estabelecendo uma multa
de R$1.000.000,00 por dia de atraso do Banco do Brasil.

Mas  agora  o  governo  Fernando  Pimentel,  do  PT,  desiste  dessa  ação,  pede  a
suspensão  dessa  ação,  como  se  Minas  Gerais  não  precisasse  desse  dinheiro,
falando que vai trilhar outros caminhos. Como, se já há uma ordem judicial para que o
dinheiro seja depositado,  sob pena de multa diária  de R$1.000.000,00? Qual  é o
melhor caminho? Será que ele vai conseguir esse dinheiro mais rapidamente e com
mais  multas?  Ele  renunciou  à  pressão  do  Judiciário,  mas  não  podia  fazer  isso,
deputado Duarte Bechir, porque a ação é de um governo. A ação não é de Alberto
Pinto Coelho, mas do governo do Estado de Minas Gerais. Ele estava fazendo isso
em nome do povo do Estado de Minas Gerais,  e o Judiciário  determinou que se
repusessem os direitos do povo do Estado de Minas Gerais. Então, ele não podia
fazer isso.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Deputado  Mourão,  agradeço  a
oportunidade  do  aparte.  Temos  de  destacar  que  há  uma grande  diferença  entre
governar  e  falar.  Nós  governamos  o  Estado  durante  12  anos,  com  números
expressivos,  com  avanços  importantes  do  Estado.  Era  muito  fácil  para  nossa
oposição passar o tempo todo aqui falando, falando... Agora está na hora de governar
e de colocar em prática o que prometeram.

Eu disse hoje ao líder do governo que recebi ligação de uma educadora pedindo
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que eu pedisse à liderança do governo na Casa, ao PT, uma sugestão do que ela vai
fazer com os R$40,00 que ela vai ganhar de aumento. Ela vai ganhar R$40,00 de
aumento, deputado Mourão. O que ela vai fazer com isso? Não vai dar para pagar
nem a taxa de iluminação que D. Dilma aumentou; nem a taxa da luz que a Dilma
aumentou vai dar para pagar com o aumento que foi mandado para os educadores do
Estado. E nós já estamos vendo nas redes sociais a repercussão disso. Porque nós
já  vimos,  por  exemplo,  a  Beatriz,  que  partidarizou  e  aparelhou  o  sindicato  dos
educadores  a  favor  do  PT  tendo  de  calçar  a  cara,  porque  o  PT,  que  ela  tanto
defendeu, agora não cumpre o que prometeu com muita facilidade, porque prometer
é fácil, o difícil é cumprir.

Mas estamos vendo esse caos, deputado Mourão, pelo Brasil afora. O retrato disso
foi mostrado no último dia 15, quando a população do Brasil foi para as ruas para
cobrar um país diferente, porque ninguém aguenta mais um país de vive de mentiras.

Hoje pela manhã ouvi uma entrevista na Rádio Itatiaia, no programa Rádio Vivo, da
economista Rita Mundim. E poucas vezes tive oportunidade de ouvir tanta verdade na
minha vida como disse a Rita Mundim. Ela disse que o governo Lula e o governo
Dilma passaram os últimos 12 anos jogando fora tudo aquilo que foi construído pelo
presidente  Fernando  Henrique  e  ainda chamando  de herança maldita.  A herança
maldita dita pelo PT, maldita do ex-presidente Fernando Henrique, foi o que sustentou
a nossa economia nos últimos 12 anos, que agora nós estamos vendo a realidade.
Eu vou repetir a frase dita pela Rita Mundim: “O Brasil viveu como rico, mas tendo na
conta dinheiro de pobre”.

Agora está vindo a dor de barriga,  agora está vindo a conta para pagar.  Quem
ganhou dinheiro no governo PT foram os bancos, com financiamentos espalhados
pelo  Brasil  inteiro.  Quem  ganhou  dinheiro  no  governo  PT  foram  os  grandes
magazines, com a linha branca sendo fomentada, foram as montadoras de carros.
Agora o trabalhador está lá, com um boleto de 48 prestações para pagar, seja da
máquina de lavar, seja do carro, porque nosso país não investiu no que precisava. O
caminhão,  como  muito  bem  lembrado  pelo  deputado  Duarte  Bechir.  Os
caminhoneiros que tanto lutam não tiveram, em contrapartida, o que eles precisavam
de verdade, que eram as obras de infraestrutura. Cadê a nossa BR-381, deputado
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Mourão? Eu, que sou da minha querida Caeté, V. Exa. que foi o maior prefeito da
história de Governador Valadares, e cadê a nossa BR-381? Na época da campanha,
a Dilma colocou máquina  lá,  começou a  terraplanagem. É propaganda para  tudo
quanto é lado.  É o  ministério  da propaganda enganosa,  mas não há propaganda
enganosa que sempre dure, porque as pessoas começam a comparar a realidade. E,
infelizmente, o brasileiro está sentindo no bolso o perverso governo do PT contra o
povo do nosso país,  a perversidade de um governo que toma conta da máquina
pública, de um governo que aparelha o Estado em função de um partido político.
Quebraram a Petrobras. E é só o começo porque,se olharmos para tudo quanto é
lado o que eles fizeram, com a lupa que deve ser olhada, nós vamos descobrir o pior:
que não quebraram só a Petrobras, quebraram o Brasil. O PT quebrou o Brasil, um
país  que  era  para  ser  hoje  a  bola  da  vez  na  economia  mundial,  que  se  tornou
referência de responsabilidade fiscal por projeto feito pelo PSDB e que o PT votou
contra, que se tornou referência em política econômica moderna com o Plano Real.
Eles estão conseguindo jogar tudo fora.

Nós,  deputado Mourão,  aprendemos no interior  de Minas,  com muita facilidade,
que,  quando  se  planta  e  se  colhe,  você  precisa  plantar  de  novo  para  continuar
colhendo. E o problema foi esse.

Eles não plantaram durante 12 anos. O que estão colhendo agora? Nada, porque
não há o que colher. Nada fizeram pelo povo do Brasil nos últimos 12 anos. Foram 12
anos  gastando  as  reservas  econômicas  do  Brasil,  vendendo  ilusão  para  o  povo
brasileiro e arrebentando o sistema financeiro e tributário do nosso país. Não tem jeito
de uma nação sobreviver com tamanha irresponsabilidade. Só houve uma coisa que
cresceu nestes 12 anos: o PT. Esse está maior porque vai mamando todos os dias
nas tetas do Estado e da Petrobras, criando um país, infelizmente, cada vez mais
pobre e um partido cada vez mais rico e maior.

Só que o nosso país  é soberano e começa,  deputado Mourão,  a responder  de
maneira soberana autônoma e verdadeira àquilo que os últimos anos nos mostraram:
a irresponsabilidade do PT. O Brasil ainda dará a volta por cima. Somos maiores do
que  o  PT,  do  que  esse  partido  que  está  acabando  com  o  nosso  país.  O  povo
brasileiro, que é lutador e trabalhador, acordou e foi para as ruas. Não é como aquela
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manifestação  de  2013,  deputado  Mourão,  quando  disseram  que  o  brasileiro
reclamava contra tudo, contra todos os governos e todo o mundo. Não é. O povo
brasileiro hoje se manifesta contra os desmandos, a má gestão e a irresponsabilidade
do PT, que quebrou a Petrobras e está quebrando o Brasil e que vende ilusão para o
povo brasileiro e não a cumpre. Todos se lembram, deputado Mourão, da presidente
Dilma, em cadeia nacional, no horário político de rádio e televisão, dizendo que, nem
se  a  vaca  tossisse,  ela  mexeria  nos  direitos  trabalhistas.  Há  muito  petista
envergonhado.

Acredito, deputado Mourão, que existem pessoas corretas e honestas em todos os
partidos. Há gente de bem em todos os campos e em todas as correntes. Tenho
amigos e conhecidos que militam historicamente no PT, alguns de correntes históricas
do partido,  que têm vergonha na cara e são pessoas  de bem. Esses estão  com
vergonha porque lutaram a vida inteira pelos direitos trabalhistas e veem agora a
vaca  tossindo,  voando  e  acabando  com  o  direito  do  trabalhador  brasileiro.  A
presidente Dilma passou toda a campanha, Mourão, dizendo que o futuro presidente
do Brasil, senador Aécio Neves, iria mexer no arrocho das contas públicas e que o
PSDB só sabe fazer arrocho. Olhem quem está arrochando o povo brasileiro.

Tenho 15 anos como profissional, deputado Mourão, e 7 anos de mandato público.
Nunca recebi na minha vida tantos pedidos de emprego. Todos os dias sou procurado
por 5 ou 6 pessoas me pedindo emprego. Sabe por que, deputado Mourão? Como
homem experiente que é, grande homem público e um pilar desta nossa oposição
que será muito firme e combativa, V. Exa. sabe muito bem. As pessoas estão pedindo
emprego porque a recessão está batendo às portas do Brasil e a mentira do PT serve
para  programa eleitoral,  mas  não  para  mudar  balanço  e  a  realidade  econômica,
controlar  o  câmbio  do  Brasil  e  diminuir  a  gastança  e  a  roubalheira  que  está
endividando o nosso país.

Então, precisamos cair na real e viver o País real. O Brasil não vai viver mais no
País da mentira do PT. Vamos viver o País real, mas juntos. Daremos a volta por cima
e vamos virar essa infeliz página de um partido que roubou e quebrou a Petrobras e
está quebrando o Brasil. Muito obrigado pelo aparte, deputado.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Obrigado,  deputado  João  Vítor  Xavier.
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Continuaremos o nosso raciocínio e, assim que o terminarmos, abriremos a palavra
para  que os  colegas,  deputado Dilzon  Melo  e  outros,  participem conosco dessas
apreciações sobre o PPAG e o orçamento anual.

Dentro das suas observações, deputado João Vítor, há a questão do desemprego.
Temos aqui uma anotação. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
Caged - no Brasil constatou que, no último ano, perdemos 80 mil postos de emprego.

Agora, no mês de fevereiro, o índice de desemprego já disparou de novo e vai
disparando. Então, o índice de desemprego está alarmante.

Mas,  como  o  deputado  João  Vítor  Xavier  abordou  também  a  questão  dos
professores,  queremos  lembrar  aqui  tantos  embates  contra  a  PEC  nº  3,  tantos
embates  a  favor  da  designação;  só  que  a  designação  é  inconstitucional  também
porque a porta de entrada para o serviço público é o concurso público. Vem essa
designação  propondo  um  tempo  predeterminado  para  designar  e  em  dezembro
realizar o concurso. Muito bem. E essas 78 mil pessoas? Será que todos vão passar
no concurso? Porque hoje já não se pode mais dar pontos por tempo de serviço,
então, qual é a proposta? É esperar chegar dezembro, e aqueles que não passarem
perderão o cargo?

Ora, é preciso lembrar aqui por que muitos deputados querem jogar a culpa em
Aécio Neves. Por que essa marcação permanente diuturna contra ele? Deputado Gil
Pereira,  em 2007, quando foi  votada a Lei  nº  100 -  repito pela terceira vez -,  os
deputados do PT votaram favoravelmente a ela. Então, agora vamos colocar a culpa
em Aécio Neves? Ele propôs a Lei nº 100 para resolver  o problema de inúmeros
educandos de Minas Gerais, cantineiras e assim por diante, mas ele não é jurista por
formação,  não  é  ministro  do  Supremo,  não  é  desembargador,  não  é  juiz,  não  é
advogado.  Ele  não tinha obrigação maior  de saber  que o  Supremo iria  no futuro
declarar aquela inconstitucionalidade.

O deputado Durval Ângelo - Um aparte, deputado.
O deputado Bonifácio Mourão - Ele estava buscando uma solução daquela questão

grave para o povo, para o pessoal da educação de um modo geral.
Então, Aécio Neves buscou a solução e teve o apoio, na época, dos deputados do

PT, como dos demais deputados aqui da Assembleia. Eu não estava aqui naquela
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época, em 2007, porque era prefeito, mas sei que a atual prefeita de Valadares, que é
do PT, na época era deputada aqui e votou favoravelmente, como todos os outros
votaram. Então, a meu ver, não há sentido nessa espécie de crítica.

Deputado Durval  Ângelo,  vamos lhe conceder um aparte desde que seja breve,
porque queremos concluir o raciocínio para continuar concedendo os apartes.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - O nosso relator da Constituinte Estadual,
de forma tão brilhante, sabe muito bem que o art. 19 da Constituição Federal,  de
5/10/1988, consagrou uma norma segundo a qual só poderiam ser efetivados aqueles
que até aquela data da promulgação tinham cinco anos de efetivo trabalho no serviço
público. E a Constituição Estadual traduziu exatamente esse mesmo dispositivo, não
houve nenhum tipo de exceção. Então, quero deixar bem claro aqui que o Estado não
quis resolver a situação dos servidores da educação na Lei nº 100. Quis resolver o
seu problema.

Estávamos  aqui  aprovando  empréstimo  na  Assembleia,  inclusive,  empréstimos
externos e, por duas vezes, o governo do Estado do Aécio teve de recorrer a liminar
na Justiça Federal para ter a certidão, as CNDs. Foi essa a questão, foi para resolver
o  problema  do  Estado  dos  empréstimos,  e  não  para  resolver  o  problema  dos
servidores.

Quando João  Leite  diz  que  faltam  sete  dias  para  que  milhares  de  educadores
estaduais percam o direito trabalhista, ele deveria levar esse cartaz no Supremo, que
decidiu por 11 votos a 0; a não ser que ele entenda que Minas Gerais é uma república
independente e onde não precisemos seguir orientações do Supremo.

Sobre  o  assunto  que  V.  Exa.  abordava  -  só  terminarei  -,  citei  quatro  leis
orçamentárias  de  Fernando Henrique  Cardoso que  foram aprovadas  no exercício
financeiro em curso. Citei uma da época em que ele era ministro da Fazenda do
Itamar - a Lei nº 8.933, de 9/11/1994. Durante 10 meses, quase 11 meses, o Brasil
ficou sem lei orçamentária. No caso da de 1994, a lei já tinha um parecer dado em
1993,  e foi  modificada em 1994.  Então acho que nós  aqui  não estamos fazendo
inconstitucionalidade. A verdade se impõe de forma tranquila, cristalina.

Agradeço ter-me concedido o direito de fazer um aparte a V. Exa.
O deputado Bonifácio Mourão* - Obrigado, deputado Durval Ângelo. Só que quero
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lembrar  aqui:  se o  PT considera  inconstitucional  a  Lei  nº  100,  por  que só  agora
levanta  a  inconstitucionalidade?  Por  que,  na  época  da  votação,  não  levantou  a
inconstitucionalidade? Aí que está a questão. A proposta do governador Aécio Neves,
hoje nosso grande senador, gerou efeitos favoráveis aos educandos, às cantineiras, e
assim por diante, porque milhares já se aposentaram com base nessa própria Lei nº
100. Então ela trouxe efeitos positivos.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Serei  muito  breve,  deputado
Bonifácio  Mourão.  V.  Exa.  sempre  nos  inspira,  com seu conhecimento  de  direito,
jurista que é, relator da nossa Constituição. Para mim é uma honra aparteá-lo.

Quero  apenas  lembrar  que,  na  reforma  administrativa  encaminhada  pelo
governador  a  esta  Casa,  tivemos  a  oportunidade  de,  de  uma  vez  por  todas,
resolvermos  essa  questão.  Eles  não  quiseram.  Tentamos  conceder  aumento  aos
servidores, repondo os índices da inflação. A bancada do PT e do PMDB, obviamente
por ordem do palácio, votou contra e não permitiu. Lembrando, tentamos aqui votar o
aumento para a educação, que sempre foi a bandeira da liderança do PT nesta Casa,
que os índices de aumento para a educação fossem os mesmos concedidos pelo
governo federal. Obviamente toda a comunidade escolar, os professores e servidores,
tinham a convicção de que agora, sim, seria o momento desse tema ser aprovado. O
PT votou contra nesta Casa. O PT e o PMDB.

Portanto, deputado Bonifácio Mourão, percebemos, a cada dia, com mais clareza,
de  maneira  mais  límpida,  a  verdadeira  cara  do  PT.  De  trabalhador  não  tem
absolutamente nada. Para defender o trabalhador,  não há absolutamente nenhum.
Hoje pude ver, no Facebook da Sra. Beatriz Cerqueira, presidente da CUT em Minas
Gerais, e que foi presidente do Sind-UTE por muito tempo, críticas ao governo do PT.
Não  direi  que  estava  xingando,  mas  fazendo  duras  críticas,  dizendo  que  estava
desapontada  e  decepcionada  com  a  maneira  com  que  o  PT  vem  conduzindo  a
educação no Estado de Minas Gerais.

Portanto, deputado Bonifácio Mourão, parabéns pelas suas palavras. V. Exa., como
nosso líder  que foi  e  como nossa referência,  nosso decano da bancada e nosso
grande poço de cultura, siga firme, porque suas palavras são sábias, palavras que
todo o povo de Minas Gerais deve ouvir. Muito obrigado.
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O deputado Bonifácio Mourão* - Obrigado, ilustre deputado Lafayette de Andrada,
que honra as tradições de sua família. Queremos continuar, deputado Dilzon Melo, e
concederemos aparte a V. Exa. oportunamente.

Mas vejam V. Exas., execução de investimentos em operações de crédito. Estou
falando sobre a proposta de orçamento de Fernando Pimentel, do PT. Para 2015 está
prevista uma receita de R$2.950.000.000,00 de fonte de operações de crédito, e uma
despesa de  apenas  R$1.700.000.000,00.  Mas  tem  que ser  destacado que essas
operações têm destinações específicas, estabelecidas em suas leis autorizativas e
detalhadas em seus contratos.

Não é possível utilizar receitas de operações de créditos para pagar nada que não
seja aquilo que se encontra estritamente previsto. Assim, como se explica a manifesta
intenção de reter R$1.250.000.000,00 de investimentos previstos para 2015? Reter,
mas não pode aplicar em outra coisa, a não ser que seja para comprar helicópteros e
coisas semelhantes. Mas não pode. E como vão se justificar perante o Tribunal de
Contas, por exemplo? A lei  é clara. Os empréstimos foram contraídos nos nossos
governos, sobretudo no governo Antonio Augusto Anastasia.

Queremos  também  fazer  alusão  sobre  a  estimativa  da  Cide.  A presidente  da
República  já  anunciou  que  a  Cide  está  voltando,  e  voltará  brevemente.  Todos
lamentamos,  mas  ela  quer  que volte.  Ao voltar  a  Cide,  serão mais,  pelo  menos,
R$100.000.000,000 nos cofres públicos do governo do Estado de Minas Gerais. E aí,
para que deixar ir embora esses 79 mil educandos, cantineiros e assim por diante, se
o  dinheiro  da  Cide  é  de  mais  R$100.000.000,00  nos  cofres?  Já  falamos  sobre
algumas observações importantes.

Deputado João Leite, antes de conceder aparte a V. Exa., gostaríamos de abordar
um assunto que queríamos falar ontem, em aparte a V. Exa, mas o tempo se esvaiu e
não deu. Queremos nos referir  à dívida pública do Estado de Minas Gerais. Essa
matéria tem sido objeto de muita demagogia. Temos ouvido discursos aqui, em que
dizem que os governos do PSDB, Aécio Neves, Anastasia e outros,  quebraram o
Estado de Minas Gerais por causa da dívida pública. Isso não é verdade. Precisamos
olhar o que houve, na realidade, em relação à dívida pública.

Ontem vimos o Congresso Nacional derrotar novamente a presidente da República,
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com 389 votos contra 2. Por quê? Porque o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro,
não se conformou com a situação da dívida do seu município. Aí procurou o vice-
presidente da República, fez uma reunião, entrou na Justiça e ganhou a liminar. Por
que ele ganhou a liminar? Porque a presidente da República sancionou a lei  que
mudava o indexador  de IGP-DI para IPCA. A presidente a sancionou,  mas não a
regulamentou, engavetou-a. Ao engavetar, as dívidas dos municípios brasileiros e dos
27  estados  brasileiros  foram  aumentando  assustadoramente,  até  que  a  Justiça
começou a conceder liminar. Se o Fernando Pimentel entrar na Justiça, também vai
ganhar a liminar. Já foi ouvido o Dr. Marco Antônio, secretário de Fernando Pimentel,
do PT, e ele está dizendo que precisa estudar melhor para ver se entra na Justiça.
Ora, se o prefeito do Rio já ganhou liminar... Se, com essa votação do Congresso
Nacional,  o  indexador  for  mudado,  Minas  Gerais,  de  cara,  ganha
R$10.000.000.000,00. Então por que não entrar na Justiça?

É preciso lembrar, deputados presentes e todos que nos ouvem, que a dívida do
Estado de Minas Gerais, como a de todos os estados brasileiros, foi feita através de
um  contrato.  Ela  vem desde 1960.  Em  1998,  quando era  governador  o  Eduardo
Azeredo,  foi  assinado  um  contrato,  baseado  em  uma  lei,  que  passou  pela
Assembleia, para a negociação da dívida de Minas Gerais. Na época, o indexador
melhor era o IGP-DI. Vejam, V. Exas., que em 1998 o IGP-DI mais 7,5%, que eram os
juros contratuais,  dava 9,3%; a Selic  era  de  28,8%.  Em 2012,  quando foi  feito  o
cálculo, o IGP-DI mais 7,5% - em 2014 dá mais - dava 16,2%; e a Selic, 8,5%.

Vale dizer que, quando foi feito o contrato, a Selic era três vezes maior que o IGP-
DI mais 7%. Hoje a Selic é a metade do IGP-DI mais 7,5%. Daí a razão por que todas
as dívidas públicas, de todos os Estados, aumentaram assustadoramente, de forma
incontrolável. Isso se deu por causa do indexador, porque o governo, principalmente a
partir de 2003, não quis, em hora nenhuma, negociar a dívida pública. Agora, quando
quiseram  trocar  o  indexador  de  IGP-DI  para  IPCA,  a  presidenta  da  República
engavetou tudo. Assim as dívidas crescem cada vez mais. Essa é a explicação, a
meu ver, do porquê de a dívida pública estar dessa forma.

Por que o Fernando, do PT, não faz um acordo ou não entra na Justiça para aliviar
os cofres de Minas Gerais? Com R$10.000.000.000,00,  quantas obras se poderia
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fazer  neste Estado? Aliviaria inteiramente a responsabilidade do Estado diante da
dívida pública. Diminuiria assustadoramente. Podemos fazer a conta do que se pode
fazer com R$1.000.000.000,00, em termos de construção de postos de saúde, de
escolas, de estradas etc.

O deputado João Leite (em aparte) - Como sempre, deputado Mourão, V. Exa. deu
uma aula.  V.  Exa.  é  muito didático.  Eu,  que tenho uma certa  dificuldade com os
números, o entendi perfeitamente.

Eu estava aqui quando votamos. Votamos porque o Estado de Minas Gerais, em
1998, não conhecia nem a quem devia. Houve um acerto, um entendimento para que
a União assumisse essa dívida. Lembrava-me de que aquele indexador era o melhor
naquele  momento.  Todavia,  lamentavelmente,  durante  esses  anos,  não  tivemos
mudanças, o que penalizou o Estado de Minas Gerais e outros estados e municípios
também.

É importante dizer que falta apenas um detalhe para fechar. V. Exa. não entende
por que o governador não ingressa na Justiça também para beneficiar a população de
Minas Gerais. Isso ocorre porque, além de ser o Fernando do PT, ele é também o
Fernando da Dilma. Ele quer fazer parte desse show que é o Brasil hoje. Eles tentam
vender  à  população  brasileira  a  ideia  de  que  está  tudo  bem,  de  que  não  há
problemas.  Por  isso cada vez que a presidenta  aparece na televisão as pessoas
correm e pegam as panelas. Elas não querem ouvir mais o que a presidenta tem a
dizer. Ninguém acredita no que a presidenta fala.

Lamentavelmente, é isso o que o PT vai herdar em Minas Gerais também. O que o
PT plantou, durante todos esses anos, na oposição a Aécio Neves, a Anastasia e a
Alberto Pinto Coelho? Muito ódio, muito ódio contra o senador Aécio. A maneira como
eles se dirigem e fazem referência ao senador Aécio Neves é lamentável. Falta até
educação ao tratarem de um ex-governador do Estado, de um senador da República.
Considerando a maneira como eles  falam dos governos Anastasia e Alberto Pinto
Coelho  -  V.  Exa.  foi  líder  do  governo  Anastasia,  sabemos  da  seriedade  desses
homens -, eles não podem colher outra coisa aqui neste Plenário e no governo deles
que não o insucesso, o que é lamentável para todos nós e para Minas Gerais.

Torcemos para que dê tudo certo. V. Exa., aliás, dá uma grande contribuição ao
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governo. Faz uma oposição propositiva,  dando sugestões.  Governador,  entre com
uma ação, com uma liminar, para que Minas Gerais se beneficie. O ex-governador e
hoje senador Anastasia, recentemente, na rede, no Twitter, disse que a União cobra
dos estados da Federação juros dignos de agiotas. É agiotagem.

Esses cortes de Fernando Mãos de Tesoura são terríveis, são cortes na saúde e na
educação. Pasmem. V. Exa. denuncia, e é denúncia mesmo. Corte no Hemominas,
no sangue, que é vida. Agora nos aproximamos da Semana Santa. Lamentavelmente,
na  BR-381,  que  vai  para  sua  querida  Valadares,  ainda  não  temos  duplicação  e
devemos ter acidentes, lamentavelmente. Será necessário o sangue do Hemominas.
Como cortam o sangue essencial para a vida? Como cortam a vida dos servidores da
educação,  deputado  Mourão?  Alguns  deputados  do  PT  tratam  essa  questão
ridicularizando. Eles não sentem a dor, deputado Mourão, dessas mães, desses pais,
dessas pessoas que servem o Estado? Eles as jogam para o INSS e para o SUS.
Eles não têm direito ao Hospital da Previdência, não têm direito ao Ipsemg, vão ter de
buscar outro caminho. O PT trata essas pessoas com total desinteresse. V. Exa. se
lembrou muito bem que é apenas uma letra fria da lei. É o sangue do Hemominas, é a
vida dos servidores da Lei nº 100 que eles tratam dessa maneira.

Deputado Mourão, concordo com V. Exa. Não vai dar certo esse governo. Não dá
certo o governo que corta o sangue, o governo que corta as vidas e que ridiculariza
esses servidores que, há mais de 20 anos, servem às nossas escolas. Que governo é
esse do PT? Que governo é esse que começa dessa maneira desastrada?

Parabéns, obrigado pela aula, professor. Entendi muito bem.
O  deputado  Bonifácio  Mourão*  -  Obrigado,  deputado  João  Leite,  pela  sua

colaboração rica de conteúdo. Com muito prazer, vamos conceder aparte ao nosso
grande companheiro e amigo, ilustre deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo (em aparte) - Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela
ampla explanação que vem fazendo, meu relator da Constituinte, Bonifácio Mourão.
Não sei se você tem notado, Mourão, que o PT está totalmente desorientado. Ele vem
aqui e apresenta uma quantidade de números, como se pudesse, mais uma vez, iludir
o eleitor ou o telespectador que está vendo a TV Assembleia. Apresenta um monte de
bobagens,  um  monte  de  números  que  não refletem  a  realidade,  e  você dá  uma
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explicação  lógica  dos  orçamentos  carimbados,  onde  deveriam  ser  aplicados  os
números concretos, mostrando que o orçamento do Estado está comprometido.

Lembrava com o deputado Arlen que, de 1990 a 1994, havia aqui um deputado do
PT que falava que éramos miquinhos amestrados. Não sei do que posso chamar hoje
os militantes do PT que estão nesta Casa. Já estamos há 90 dias com novo governo,
e não vi o digníssimo governador mostrar a cara uma vez sequer em público para
justificar  alguma coisa.  Será  que é  vergonha? Será  que ele  está com medo dos
eleitores? Ele começa a colocar os testas de ferro para dizer um monte de asneiras,
inclusive, deputados neófitos nesta Casa, para falar das conquistas sociais que o PT
possibilitou  ao  longo  desse  tempo.  Conquistas  sociais  são  aquelas  conquistas
perenes  e  não  mentirosas.  Será  que  eles  estão  se  esquecendo  de  que  foi  a
presidente  que  tirou  o  direito  dos  trabalhadores,  recentemente,  com  o  salário-
desemprego?

Será que não sabem que foi a presidente que tornou oportuno fazer investimentos
na Petrobras com o dinheiro do fundo de garantia dos trabalhadores, para depois
derrubá-los, colocando lá embaixo uma empresa falida, roubada e assaltada? Será
que não foi ela que veio a público dizer que agora tem que tampar os buracos que ela
mesma oportunizou na campanha fraudulenta para comprar eleitores necessitados,
pobres, carentes, até de espírito? Será que eles não viram que a bolsa-família subiu
70% à época das eleições, e agora estão fazendo um novo cadastramento porque ela
não tem peito para dizer que vai cortá-las daqueles pobres coitados que acreditaram
nas vãs promessas eleitorais? Isso é conquista social?

Fico  indignado,  porque  estou  aqui  desde  1990  e  sei  que  há  o  direito  ao
contraditório, mas nunca ouvi tanta bobagem de uma vez só de um governo que não
mostra a cara. Nas eleições, foram milhares de promessas sem estabelecerem um
prazo, e agora vêm aqui os deputados estabelecendo-o: durante o governo, serão
concluídos; durante o governo, serão realizados. Esse é o caso do piso salarial, que,
segundo falam, será concluído em 2018.  Ora,  sabemos que o eleitor  não é mais
ingênuo, ele está por dentro, principalmente ouvindo a mídia eletrônica, o rádio e a
TV, a respeito dos assuntos dinâmicos de cada dia. Em 2018, haverá novamente
campanha eleitoral. Quando eles protelam para 2018 o piso salarial dos professores,
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isso  acontece  para,  mais  uma  vez,  mentirem,  descarada  e  publicamente,  que
realizarão o sonho desses trabalhadores.

Fico  indignado  porque  vejo  agora  os  arautos  da  moralidade  dizendo  da
inconstitucionalidade da Lei  nº  100.  V.  Exa.  foi  relator em 1989 da Lei  Magna do
Estado de Minas Gerais; eles se esquecem de que, em 1988, muitos foram colocados
na  função  pública  pela  Constituição.  Quantos  foram  colocados  em  1989  pela
Constituição  Mineira?  Quantos  foram  colocados  em  1992  por  emendas
apresentadas? Entretanto, em nenhum desses momentos, o PT fez oposição e disse
que era inconstitucional. Agora, para salvarem um governo que fez promessas e não
conseguirá cumpri-las, vêm dizer da inconstitucionalidade.

É bom que o eleitor, principalmente o telespectador da TV Assembleia, saiba por
que estamos discutindo a Lei nº 100: houve um traíra em Minas Gerais que fez a
denúncia dessa lei no Supremo, por isso a julgaram. A Lei nº 100 que prevalece em
São Paulo é  ipsis litteris  a de Minas Gerais e está valendo, ou seja, lá as pessoas
estão garantindo seu direito de trabalho, aposentadoria e saúde. Mas aqui um traíra -
e  certamente  ele  não  estava  do  nosso  lado  -  foi  apresentar  a  denúncia  de
inconstitucionalidade.

Fico muito indignado. Outro dia, em uma comissão, estavam deputados do atual
governo, que coloca aqui os bonecos para falar em seu nome para depois dizer: “Não
fui eu que falei; eu não autorizei falar”. Deixei de lado minha condição de deputado e
estava falando como um cidadão, cristão que sou. Interpelei um deputado, dizendo:
deputado,  certamente  o  senhor  tem  mãe,  tia,  pessoas  idosas  na  família,
trabalhadores,  pessoas de bem que,  às  vezes,  sentem-se desamparadas.  O meu
propósito  era  sair  do  lugar  comum da inconstitucionalidade e  colocar,  na  cabeça
deles, pelo menos o sentimento cristão de que estamos com uma questão social à
nossa  frente,  uma  questão  de  cristandade,  de  temor  a  Deus  para  com  esses
humanos, que deveriam receber de nós respeito e gratidão.

Disse isso a ele para sensibilizá-lo, para que apresentasse relator, encaminhasse à
comissão criada para avaliar a nossa PEC nº 3, com um sentimento mais humano. É
preciso ver que os trabalhadores não são pessoas de 18, 19 anos, mas de 57, 58, 60
anos. São avós que criam netos, mães que sequer têm marido para ajudar na criação
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de  seus  filhos  e  sustentam  sozinhas  essa  carga,  pessoas  sem  a  formação
necessária, que se iludem na promessa de novo concurso público. Isso é conversa
para boi dormir. Temos um adágio popular que diz que o uso do cachimbo faz a boca
ficar torta. As professoras que lecionam há 15, 17, 20 anos uma só matéria seriam
incapazes  de  passar  num  concurso  público  -  perdoem-me a  franqueza  -  porque
certamente aquelas que se formaram ontem, no ano passado ou retrasado teriam
mais  condições  de  passar.  Quando  permitimos  edital  de  concurso,  diversas
professoras fizeram prova e tomaram o lugar das cantineiras, que queríamos proteger
e dar-lhes direitos. Foi esse o motivo da Lei nº 100. Só que essas professoras não
estavam dispostas a lavar panelas e pratos, como fazem as cantineiras. O concurso
foi  suspenso,  criamos  a  Lei  nº  100 para  protegê-las.  Agora,  eles  vêm  com essa
demagogia.  Na  verdade,  é  uma  hipocrisia  dizerem  que  a  lei  é  inconstitucional.
Inconstitucional é deixar  as pessoas passarem fome, necessidade,  serem iludidas
com novas promessas. Dezembro também chega, dezembro também vence, e elas
estarão vencidas pelo tempo.

Portanto, parabenizo V. Exa. Também farei minhas interpelações à noite durante as
discussões.  Resistiremos  bravamente.  Que  eles  não  usem  esse  discurso  da
moralidade, porque não têm moralidade alguma para conduzir esse processo com a
transparência do governo passado.

O deputado Bonifácio Mourão* - Obrigado, deputado Dilzon Melo. Falta 1m19seg
do  nosso  tempo.  Tínhamos  outras  considerações  a  fazer.  Fizemos  um  relatório
resumido dos  governos  Aécio  Neves,  Anastasia  e  Alberto  Pinto  Coelho.  Ouvimos
tanto falar em herança desses governos que pretendíamos trazer aqui comentários
de diretores do BID, do Bird e de outras autoridades internacionais, de notas dadas
pela  Standard  &  Poor's,  pela  Mood's,  nos  respectivos  governos.  Assistimos  ao
programa  Proacesso,  ligando  234  municípios  mineiros;  apoiamos  o  governo  que
levou a educação do Estado de Minas Gerais a ocupar, de acordo com o Instituto de
Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - do Ministério da Educação, o primeiro
lugar nas primeiras séries do ensino fundamental, o segundo lugar nas últimas séries,
o primeiro lugar na Olimpíada de Matemática, o segundo lugar no ensino de 2º grau;
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assistimos ao crescimento, de 2003 a 2012, de acordo com avaliação do DataSus, da
média de idade de 73 para 75 anos, superior à média nacional.

Em 2003, início do governo Aécio, morriam 18 crianças para cada mil nascidos. No
final dos governos Anastasia e Alberto Pinto Coelho, esse número desceu de 18 para
13. Ainda é pouco, pois de acordo com as Nações Unidas o ideal são 10. Mas se o
Pimentel do PT seguir a marcha de Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, ao final
do seu governo, teremos o ideal preconizado pela ONU.

Poderíamos ficar  falando sobre o telefone celular,  que foi  levado para todos os
municípios  do Estado de Minas Gerais.  As ligações estão sendo levadas para os
distritos. Poderíamos falar a tarde inteira sobre as grandes realizações dos governos
de Minas Gerais de 2003 a 2012. Essa é a herança deixada por esses governos a
Minas Gerais.

Quanto ao orçamento, Sr. Presidente e deputados, vamos votar favoravelmente ao
orçamento do ano passado e contra as modificações feitas pelo governo Fernando
Pimentel do PT, porque são flagrantemente inconstitucionais. Obrigado, presidente.
Obrigado, senhoras e senhores.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.
O deputado Felipe Attiê* - Sr. Presidente Hely Tarqüínio, deputados presentes, meu

líder Gustavo Corrêa, estamos aqui nos arrastando nessa discussão por falta de bom
senso e de responsabilidade por não termos votado o orçamento,  como todos os
estados da Federação fizeram ano passado. Só onde havia desgoverno, que é no
governo federal, o orçamento não foi votado no ano passado. Nós vimos a presidente
Dilma  Rousseff  dizer:  “Não  se  preocupem  com  o  orçamento  da  União,  pois  o
orçamento é só o teto, é só uma previsão. Muito do que está ali será cortado e não
será executado”. Ou seja, o orçamento é uma peça de ficção. O orçamento é uma
previsão muito aquém da precisão suíça, muito aquém da disciplina nipônica, muito
aquém do rigor germânico, é uma peça luso-brasileira. O orçamento da União está
completamente furado, furado em milhões.

O  Brasil  é  um  país  muito  difícil  porque  recorrentemente  tem  problemas
inflacionários. O que quantifica o orçamento é a unidade monetária do País. Se essa
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unidade monetária sofre desvalorização com a alteração dos preços gerais, não se
tem uma unidade de conta que expresse a realidade do que é possível  comprar,
possível programar e possível fazer. Temos dificuldade, sim. O Brasil nunca foi bom
nisso.  Nossa Lei  nº  4.320,  de  1964,  é arcaica.  Ela precisaria ser melhorada,  e  a
contabilidade gerencial deveria ser cada vez mais colocada dentro dela.

O que veio para  melhorar,  deu sustentação e organizou alguns dispositivos  -  e
melhorou muito, temos de reconhecer - foi a grande Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -,  a Lei  Federal  nº 101, de 2000. Essa lei  melhorou a questão orçamentária
brasileira exigindo responsabilidade dos gestores públicos.

O  populismo  no  Brasil  é  algo  muito  comum.  O  brasileiro  não  esquenta  com
matemática, não esquenta com conta, não esquenta com números. Mas isso é uma
longa tradição nossa. O País sempre com uma moeda instável,  dependente, com
produtos agrícolas que não conseguem lastrear a moeda ao longo do Império, e na
República  a  mesma  coisa.  Até  hoje  continuamos  dependentes  dos  produtos
agrícolas, não temos aqui nenhuma Apple, nenhuma Sony, nenhuma empresa de alta
tecnologia mundialmente reconhecida. Acredito que isso é um dos problemas de se
ter um orçamento mais preciso, mais exato.

Antes de continuar o meu discurso, concedo aparte ao deputado Gustavo Corrêa,
nosso líder, deputado atuante, combativo, que tão bem nos tem liderado. Gostaria de
ouvi-lo, caro líder, neste momento em que estamos debatendo o orçamento de Minas
Gerais.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Agradeço, deputado Felipe Attiê, suas
palavras. Quero falar, sobretudo ao povo do Triângulo Mineiro, especificamente de
Uberlândia, da bela atuação com que V. Exa. chega a este Parlamento. Todos nós
que  compomos  o  Bloco  Verdade  e  Coerência  estamos  encantados  com  sua
exposição, com sua lucidez, com a clareza e sobretudo com o conhecimento que V.
Exa.  tem  sobre  esse tema,  que  com  certeza mexe não apenas  com a  vida  dos
mineiros,  mas  sobretudo  com  a  dos  brasileiros.  V.  Exa.  tem-se  destacado  como
poucos  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  como  na  última  segunda-feira,
durante audiência pública nesta Casa. Nessa audiência estavam presentes alguns
secretários  do  governador  Fernando  da  Dilma.  V.  Exa.  fez  sua  exposição,  e  os
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próprios  secretários  ficaram  um  pouco  impressionados,  percebíamos,  com  seus
questionamentos  e  sobretudo  com  o  conhecimento  dos  números  e  dos  fatos  ali
listados.

Como  bem  disse  V.  Exa.,  estamos  vivendo  um  momento  diferente  neste
Parlamento. Hoje mais cedo tive oportunidade de dizer que, pela primeira vez nos
últimos  anos,  um  orçamento  não  é  aprovado  na  mesma  legislatura  em  que  foi
encaminhado.  Sabemos  perfeitamente  que  foi  o  Fernando  da  Dilma,  governador
eleito, que orientou a sua bancada a não permitir que o orçamento fosse votado. O
deputado Bonifácio Mourão, que antecedeu V. Exa., fez uma bela explanação sobre
problemas  legais  e  jurídicos  desse  novo  substitutivo  que  foi  apresentado  na
comissão.  Depois  ele  adentrou  num  tema  que  ontem  mostrou  mais  uma  vez  a
fraqueza do governo Dilma Rousseff, que sofreu mais uma derrota quando tentou, de
todas as formas, impedir a votação da renegociação da dívida.

Queria dizer também aos deputados que aqui se encontram que via agora, pela
internet,  que  o  ministro  Joaquim  Levy  solicitou  ao  senador  Renan  Calheiros,
presidente do Senado, que não colocasse em votação esse projeto de que acabei de
falar.

Deputado Duarte Bechir,  quero dar outra notícia,  que agora não sei  se já é tão
nova,  deputado João  Leite,  porque  já  tem  alguns  minutos:  o  Thomas  Traumann,
ministro  de  Comunicação  Social,  acabou  de  entregar  sua  carta  de  demissão  à
presidenta da República. É o terceiro ministro, deputado Felipe Attiê, nesses nem 100
dias de governo da presidenta Dilma, que pede demissão de seu cargo.

Tenho certeza, deputados que aqui se encontram, de que vários deles estão com
vergonha de andar  e olhar  na cara da população brasileira.  Por  que afirmo isso?
Porque a presidente da República, para se perpetuar mais quatro anos no poder,
falou uma série de mentiras e de propostas aos brasileiros, que sabíamos que não
seriam cumpridas. Agora a população começa a cobrar. A crise começa a aparecer, e
o desemprego muito mais. Mas o que mais me choca, deputado Duarte Bechir, é que,
conhecendo um pouco, sobretudo, do autoritarismo da presidente Dilma, imagino que
esse ministro foi forçado a pedir demissão. A comunicação social é responsável pela
relação entre o governo e a população, deputado Rogério Correia. Foi esse ministro
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que deixou vazar aos órgãos de imprensa, na última semana, quando a presidente
Dilma, num primeiro momento, quis dizer que as manifestações populares não tinham
problema algum, o estudo que havia sido contratado pela Presidência da República
para sentir  como era a comunicação entre o governo e a população brasileira.  O
resultado foi aquele esperado: um caos, uma tragédia. A população brasileira não
consegue entender o que o atual governo pretende fazer e o que tem feito.

Lamento e espero, deputado João Leite - até porque o atual governo tem algo em
torno de 40 ministros, quase que quatro times de futebol, porque tem de alocar seus
companheiros e aliados políticos -, que, até o final deste governo, à medida que os
ministros forem pedindo demissão,  a presidente da República apenas reponha ou
substitua  aquelas  áreas  que  realmente  mexem  mais  com  a  vida  da  população
brasileira.

Espero,  deputado Felipe  Attiê,  que  V.  Exa.  continue neste  seu mandato.  Tenho
certeza de que será reeleito, se for a vontade de V. Exa., até porque os mineiros o
querem aqui mais quatro anos. Espero que V. Exa. continue trilhando esse caminho
que vem demonstrando nesses apenas 100 dias de governo, exatamente ao contrário
dos  ministros  da  Dilma.  Enquanto  uns  não  têm  competência,  V.  Exa.  mostra
competência e tranquilidade para expor suas colocações. Esse era o meu aparte.

O  deputado  Felipe  Attiê*  -  Quero  agradecer  ao  nosso  grande  líder,  deputado
Gustavo Corrêa, as palavras e dizer que muito faz parte da bondade e da amizade
que  tenho  por  V.  Exa.  Quero  dizer  que  o  Brasil  é  um  país  com  dificuldades
orçamentárias desde que existe. É um país que tem a inflação como a grande causa
da dificuldade orçamentária.

Em Minas Gerais, quem estava por baixo do arreio por alguns anos passou para
cima, como bem poderia dizer o cavaleiro do interior. Ao passar, fez essa tolice de
não  votar  o  orçamento.  Fez  talvez  premeditadamente,  na  tentativa  de  que  sem
orçamento fizesse um contingenciamento dos demais Poderes - do Ministério Público,
do  Legislativo,  do  Executivo,  do  Judiciário,  da  Defensoria  Pública,  do  Tribunal  de
Contas e de outros órgãos -, fazendo uma economia. Pararam o Estado de Minas
Gerais desde janeiro, e já estamos quase iniciando o mês de abril. Com isso o senhor
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governador perdeu 5% dos 48 meses que tem para governar. Parou os investimentos,
parou os hospitais, parou as obras.

Em Uberlândia, estamos ansiosos com a construção do nosso fórum, que está com
50%, 60% de suas obras prontas. O Poder Judiciário, nosso Tribunal de Justiça, que
é  um  tribunal  atuante,  sério,  possui  juízes  esmerosos  na  condução  dessa  obra,
preocupados, já que o nosso fórum é muito antigo, data de 1974. Uberlândia cresceu
muito, é uma comarca muito grande, a segunda do Estado de Minas Gerais. O fórum
está parado, porque o Poder Judiciário não tem investimento, não pode realizar nada.
Temos de entender que sem orçamento não dá para fazer nada. A lei mãe é a LDO,
que foi aprovada no final de junho. Essa lei é a que rege e limita em 80% os gastos
de custeio, e todas as despesas de capital, de investimento, estão proibidas.

E,  dessa  forma,  parou-se  a  construção  de  hospitais,  a  reforma  de  escolas,  a
manutenção  de  presídios,  porque  são  consideradas  despesas  de  capital.  Minas
Gerais  está  parada  há  três  meses.  Fechada  para  balanço?  Não,  fechada  por
incompetência,  fechada  por  lerdeza,  fechada  por  vontade,  ao  se  deparar  com  a
situação de um estado que é o mais difícil da Federação de ser administrado. Digo
que é o mais difícil porque tem 853 municípios e uma população de 20 milhões de
habitantes.

Estou com o quadro de demonstrativo de janeiro a dezembro de 2014, publicado no
Minas  Gerais,  no  dia  29/1/2015,  pela  administração  do  PT,  com  tudo  o  que  foi
executado  em  Minas  Gerais  no  ano  passado.  Tínhamos  uma previsão  inicial  de
receita  de  66  bilhões,  que  seria  para  sustentar  o  Estado,  e  tivemos  apenas  64
bilhões.  A  receita  furou,  e  o  orçamento  ficou  superestimado  em  2  bilhões.  A
dificuldade não foi essa. Um estado deste, com uma receita em torno de 64 bilhões,
teve uma despesa de pessoal que é o grande problema de Minas Gerais hoje.

A matemática é uma ciência exata, nela não cabem esperança, conversa fiada nem
mentira. Matemática é uma ciência exata, mas o PT no Brasil  conseguiu fazer da
matemática a arte de mentir  com números exatos. Usa inclusive a estatística dos
métodos  matemáticos  para  mentir  para  o  povo,  falsificando  dados,  falsificando
números,  tentando  empurrar  o  povo  para  ganhar  sempre  mais  uma  eleição,
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fraudando os dados. E tudo o que não se fala, e que o PT quer ouvir, é mentira, é
inverdade, é isso, é aquilo.

Ora,  sabemos  que  a  despesa  de  pessoal  do  ano  passado  era  orçada  em  30
bilhões. Chegou-se a fazer crédito suplementar para até R$35.310.418.526,00, mas
não foram gastos os 35 bilhões, e sim R$33.000.074.000,00. Em uma receita de 62
bilhões, gastaram 33 bilhões com pessoal, mais da metade do que se arrecadou nas
receitas correntes de Minas Gerais. Estão aqui, no anexo publicado no Minas Gerais
de 29 de janeiro, todas as receitas, exceto as intraorçamentárias, totalizando esses
62  bilhões.  Estavam  orçadas,  mas  não  foram  atingidas,  gastando-se  2  bilhões  a
menos. Eram 64 bilhões, gastaram 62 bilhões, e na verdade tivemos 33 bilhões com
despesa de pessoal.

O  que  o  PT  fez?  Por  que  essa  despesa  com  pessoal  veio  chegando?  Os
governadores  Aécio  Neves  e  Antonio  Anastasia  -  principalmente  este,  que  é  um
funcionário público, preocupado com nossas professoras e nossa educação - vieram
concedendo aumento para a nossa polícia,  para os professores e policiais. Mas o
governo  federal  destruiu  a  economia  brasileira,  e  continuamos,  como  disse  no
começo da minha fala, um país exportador. Quem dá a maior contribuição para a
pauta de exportação do Brasil com um superávit - ou seja, o superávit entre o que se
exporta e importa em Minas Gerais - são o café e o minério de ferro. São Paulo é
deficitário, pois mais importa do que exporta. Quem salva a balança de pagamentos e
mantém a taxa de juros e o câmbio na faixa em que estão são os produtos primários
do Estado de Minas Gerais. E depois, pasmem, o Estado do Pará, com o minério.
Esses são os dois grandes colaboradores para um superávit nas exportações frente
às importações realizadas.

Significa que o Brasil não avançou. O governo do PT foi irresponsável. Em primeiro
lugar, é populista; segue uma linha de Getúlio Vargas, no Brasil; de Perón, de Hugo
Chávez e sei lá mais de quem. É um governo que diz ao povo que as coisas são
fáceis,  que caem do céu com facilidade, que o maná está aqui,  e  desvirtua bons
programas.  Um exemplo  é  o  Minha Casa Minha Vida,  um programa excepcional,
criado não pelo PT, mas pela iniciativa privada. Os empresários levaram o programa
ao governo do PT, que queria eleger a Dilma. O Lula ficou de 2003 a 2008 sem
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programa habitacional. Em maio de 2009, antepenúltimo ano do seu governo - em
2010 seria a eleição -, faltando um ano e sete meses para o fim do seu mandato, o
presidente  Lula  lança  o  Minha  Casa  Minha  Vida.  Foram  os  empresários  que
apresentaram  esse  programa  ao  governo,  que  o  encampou.  Mas  o  que  fez  o
governo?  Reduziu  as  prestações  do  Minha  Casa  Minha  Vida,  descapitalizando  o
Fundo  de  Arrendamento  Residencial,  que  recebe  o  dinheiro  das  prestações  das
casas que são entregues hoje para fazer as casas de amanhã.  Então, o governo
deixou esse fundo descapitalizado, sem recursos para o futuro. Isso porque disse às
pessoas que poderia dar a elas uma casa por 120 parcelas de R$30,00 ou R$40,00.
Isso  totaliza  R$3.600,00  ou  R$4.800,00,  por  uma casa  e  um  terreno.  Ora,  uma
faxineira cobra em média R$120,00 para fazer a limpeza de uma casa. Com isso ela
não poderia pagar mais do que R$30,00 ou R$40,00 para contribuir com a construção
das futuras casas? Mas o que faz o populismo? Dá de graça.  Acontece que não
existe de graça. Lá na frente, a partir  de 2017, com os fundos descapitalizados, a
Caixa não terá dinheiro para fazer qualquer habitação, o que vai prejudicar as famílias
que ainda não adquiriram o seu bem. Por quê? Porque em nenhum lugar do mundo
uma pessoa tem uma casa por 120 parcelas  de US$15,00; em nenhum lugar  do
mundo se faz esse populismo. O plano era bom. O Minha Casa Minha Vida era um
programa excepcional, mas, na tentativa de comprar votos, de ganhar votos, dando
as  coisas  de  graça  para  os  outros,  armaram  um  esquemão  para  se  manterem
eternamente no poder.

Só que dinheiro não aceita desaforo, já dizia meu velho pai. Agora, os tempos das
magras chegaram. Aquela cigarra barbuda ficou cantando: cantou no verão, cantou
na primavera, cantou no outono. E agora, cigarra? Agora é o inverno, e estamos sem
provisões. Não fizemos a reforma tributária nem as outras reformas necessárias. Não
criamos  um  programa  industrial  competitivo,  e  exportamos  cada  vez  mais
commodities, produtos primários. Aqui não se acha uma Apple; não se acha sequer
uma Sony ou uma Hyundai.  Não se acha nada do que vemos mundo afora. Aqui
achamos, sim, mineradoras e grandes produtoras de soja, milho, trigo, feijão, arroz,
café,  enfim,  produtos  primários  com  baixo  valor  agregado.  Não  saímos  desse
patamar. E eles venderam outra imagem: agora somos outro mundo; o Brasil agora é
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uma potência,  porque  “nunca antes  na  história  deste  país”...  Parecia  que tinham
inventado  o  Brasil,  e  a  sua  ideologia  foi  contaminando  muitos  inocentes  que
acreditaram nesse processo. Só que esse modelo de desenvolvimento baseado no
endividamento do povo e no consumo, que é um voo de galinha, não funciona. Ou o
PT  não  sabe  que  John  Maynard  Keynes  e  Kalecki,  dois  grandes  economistas,
ensinaram que o que determina a renda é o gasto com investimento e não com o
consumo e  o  endividamento  das famílias?  O crescimento  sustentado se  faz com
investimentos, com geração de empregos. Esse é um princípio básico da economia.
Onde já se viu segurar o padrão de crescimento da economia por meio do consumo?
Quer dizer, endividaram o povo, com taxas altas de juros, até porque o Brasil é um
país naturalmente agiota.

Isso  porque  foi  agiotado  muito  tempo  pela  Inglaterra,  perante  a  Coroa;  e  os
portugueses  sempre  costumaram  ser  agiotados  e  agiotar.  E  como  somos
descendentes deles, essa cultura é impregnada no Brasil. Nosso sistema bancário é
um sistema que não empresta para produção, empresta para deter o dinheiro e reter
recursos.

Então, presidente, esses são os pontos falhos da nossa economia brasileira: falta
de um programa exportador  sério que desse competição às  indústrias brasileiras,
para  que  pudéssemos  agregar  mais  valor.  Nós  compramos,  somos  hoje  o  maior
produtor de grãos de café do mundo; 25% do café do mundo são de Minas Gerais. E
daí, o povo vai nas maquininhas, escolhe a marca Nespresso, coloca a capsulazinha;
vai agora nos judeus do Café do Ponto e coloca a capsulazinha; o mesmo acontece
também no café Três Corações, que é um famoso café de Minas, ou seja, está tudo
nas mãos dos estrangeiros. Nós vendemos o café bruto e eles ganham milhões de
dólares agregando valor nas nossas próprias cápsulas. Com o que produzimos aqui,
eles ganham mais com essas cápsulas do que nós, que plantamos e produzimos o
café.

Esse é o Brasil que não avança. Esse é o Brasil que cada vez mais expandiu a
despesa, incontrolavelmente, por parte do governo federal, criando despesas com os
companheiros, com o inchaço da máquina, com o número de ministérios. E agora?
Agora  não  tem receita  morro  abaixo,  tem receita  morro  acima.  A receita  não vai
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crescer.  A despesa  está  descontrolada e  com um  povo  que  não tem  moral  para
propor corte de gasto, não tem bom exemplo, não tem administração, que acha que a
administração  é  coisa  de  burguês,  coisa  de  ideologia,  que  confunde  o  ato  de
administrar com autoritarismo. Vivem aqui propondo panaceia, incitando funcionários
públicos em todo canto, dizendo que estão sempre ganhando pouco e que têm de
pedir mais aumento. E agora o Estado quebrou. Vocês vão ver o que vai se passar
nos  próximos  três  anos.  O  Estado  está  com  R$33.000.000.000,00  em  folha  de
pagamento executada o ano passado, e uma receita de R$62.000.000.000,00. Como
vai sair disso? Como vai dar mais aumento? E as mentiras que pregaram? Agora vão
ter de cumprir as mentiras.

Anunciaram aumento gigantesco na área da educação. Esparramaram para todo
mundo.  É piso disso,  é piso daquilo.  Prometeram reajuste a várias categorias  do
Estado, e agora? Diziam que o governo anterior era mal, era ruim, não queria pagar.
E pior, sempre esparramaram para os funcionários públicos que Minas Gerais tinha
dinheiro. Quando se chega aqui, na Assembleia, ao estudar os nossos orçamentos, o
que  vejo?  Um  choque  de  dificuldades  pelo  crescimento  vegetativo  da  folha  de
pagamento e os aumentos dados, que estão sugando, estrangulando e matando as
finanças de Minas Gerais. E aí? A toda hora chega alguém aqui com uma bandeira,
com um cartaz, pedindo aumento. Esse povo era recebido com bolacha, com pão de
queijo, com café, pelos líderes do PT. E agora, como vão fazer, estão no Estado,
deixaram de ser simplesmente uma caixa de ressonância da vontade de aumento
salarial  e agora estão com a caneta na mão. Agora nós vamos cobrar a falta  de
responsabilidade  da  oposição  deles,  da  oposição  que  fizeram  aqui  de  forma
irresponsável.

O Lula é muito esperto, porque ele veio lá de baixo e em vez de ajudar as pessoas
que estão embaixo a subir  definitivamente, o que ele fez? Eu conheço meu povo,
porque vim de baixo, e vou tapeá-los, vou usá-los, vou comprá-los, vou enganá-los.
Vou ganhar uma eleição atrás da outra com alguns programas, como o Bolsa Família,
com isso, com aquilo, com benefícios, com promessas fáceis, como se dinheiro no
governo  desse  em  árvores.  Dinheiro  público  vem  das  empresas  e  das  pessoas
físicas. É arrancado dos seus bolsos por impostos, por taxas, por contribuições, por
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tributos, de forma geral. Então, não há outra forma de fazer qualquer investimento
público  que  não  seja  arrancar  dinheiro  das  empresas  ou  arrancar  dinheiro  das
famílias,  das  pessoas.  E  para  se  fazer  isso  é  preciso  majorar  os  tributos  e  as
contribuições da sociedade. E a sociedade não aguenta mais essa guerra fiscal. Se
ele tivesse feito a reforma tributária, este país seria outro.

Minas Gerais está sendo saqueada, e é o estado da Federação mais difícil de ser
administrado. Goiás, estado pequenininho, com duzentos e poucos municípios, vai lá
e abaixa o ICMS. Minas tem oitocentos e tantos municípios, daria duas ou três Goiás.
Goiás pegou a parte ruim que era o Tocantins e mandou separar. Quando Tocantins
foi separado, Goiás deu graças a Deus: “Leva o Tocantins, que só dá prejuízo”. Aí
abre uma guerra fiscal terrível contra o Triângulo e o Noroeste do Estado, sugando as
empresas  das  nossas  regiões,  do  Triângulo  e  do  Alto  Paranaíba,  para  Goiás,
deixando o Estado de Minas Gerais sem receita. E não é só lá, porque várias cidades
e vários estados - São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro - estão saqueando Minas Gerais.
Aí vem esse orçamento feito com bastante cuidado. Não havia problema algum tê-lo
votado.

Concedo aparte ao deputado Arlen Santiago, esse grande deputado do Norte de
Minas que tem dado uma contribuição expressiva a esta Casa.

O  deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Caro  amigo  Felipe  Attiê,  estamos
sabendo que esta Casa realmente se enriqueceu bastante com sua capacidade de
análise da fiscalização financeira e orçamentária, assim como das construções de
conjuntos  e  milhares  de  moradias  que V.  Exa.  conseguiu  fazer  na  nossa grande
capital Uberlândia.

Quando V. Exa. diz que o dinheiro não dá em árvore, isso era sabido desde os
tempos de Margaret Thatcher. Ela falava de algumas pessoas que, quando chegavam
ao poder, diziam que iam fazer e acontecer, que melhorariam a vida de todo mundo,
mas  acabavam  aumentando  os  impostos  de  quem  produzia  e,  no  final,  quando
aquele dinheiro acabava, não sabiam mais o que fazer e perdiam o poder. Aconteceu
isso no Rio Grande do Sul. O Tarso Genro, o comissário do PT, ex-presidente desse
partido, assumiu o governo do Rio Grande do Sul e acabou com esse estado, com
tudo.
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O deputado Felipe Attiê* - É o caudilhismo da Dilma.
O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Mesmo com todo o carinho que Lula e

Dilma  tinham  por  ele.  Mandavam  recurso,  mas  esse  não  fez  desenvolver  o  Rio
Grande  do  Sul,  que  provavelmente  agora,  em  abril,  não  paga  mais  a  folha  de
pagamento. No entanto aqui, nesta Assembleia, foi dito que havia pessoas que eram
sabujos, lambe-botas, que votavam tudo, rastejantes, aqueles que falavam o que o
governo mostrava. E o governo mostrava: “Não temos dinheiro”. Eles provavam aqui
que na educação foram escondidos R$8.000.000.000,00.

O deputado Felipe Attiê* - Loucura!
O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Se na educação, no governo passado,

foram escondidos R$8.000.000.000,00 e neste agora não vão esconder, por que essa
maldade com os professores, com os que passaram em concurso, os efetivados? Por
que não pegam esses R$8.000.000.000,00 e dão de aumento para esse pessoal?
Estados pobres, como o Maranhão... O governador Flávio Dino já mandou um projeto
para  a  Assembleia  a  fim  de  aumentar  em  13,01%,  assim  como  fez  também
Pernambuco. Agora a rica Minas Gerais escondia R$8.000.000.000,00. Então é só
agora pôr esses R$8.000.000.000,00. Certamente as coisas não vão bem.

Fico aqui vendo o livro Ipsemg - 100 anos, do Júnior, que foi presidente do Ipsemg
e  fez  uma grande  gestão.  Neste  momento  vemos  que  esse  instituto  está  sendo
destroçado.  Para  quem  está  em  São  Francisco,  Taiobeiras,  Salinas,  Brasília  de
Minas, Várzea da Palma, é aquela dificuldade conseguir o atendimento do Ipsemg.

E o que faz o governo constitucionalista que persegue as efetivadas dizendo que é
inconstitucional votar a PEC nº 3? Ora, deixem votar, gente! Depois vamos ver o que
vai acontecer, ou então vamos pegar o cartaz que o João Leite trouxe falando que
faltam sete dias para o PT colocar 79 mil pessoas na rua. E aquela mulher que está
grávida? O INSS vai dar o afastamento a ela? E aquela que está com problema nas
cordas  vocais?  Ela  será  afastada  pelo  INSS?  Provavelmente  não.  Mas  o  que
acontece, minhas queridas professoras e meus queridos funcionários da saúde, é que
agora pegaram o orçamento e o mudaram ao arrepio da Constituição. Sabe o que
fizeram? Tiraram R$88.000.000,00 do Ipsemg. É para acabar com tudo, porque o
Ipsemg já não está nem pagando os atendimentos de dezembro.
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Fico vendo o Hugo, que está lá com a sua equipe tentando melhorar o Ipsemg. Ele
pode ser ajudado pelo pessoal do sindicato do Ipsemg, que, sem sombra de dúvida,
quer o bem. Este livro aqui é uma história de vida do Ipsemg com os dados e a
viabilidade. Agora, se o governador manda a sua bancada, que não são os sabujos,
não são os lambe-botas, não são os rastejantes, tirar R$88.000.000,00, deixando de
atender uma pessoa, de fazer uma cirurgia, um exame ou um ultrassom, o que vai
sobrar?

O hospital do Ipsemg está passando por uma reforma que não acaba. São 200
leitos a menos - informação dada pelo escritor deste livro, o João Diniz Pinto Júnior -,
que equivalem a 200 pessoas por dia, deputado Felipe Attiê, inclusive, funcionários
do Estado.

Já aprovamos, Sr. Presidente, uma audiência pública em que a Comissão de Saúde
convida a secretária de Educação, que não pagou nenhuma parcela do transporte
escolar  aos prefeitos,  para  discutir.  Parece que ela quer  que não transportem os
meninos.  Estamos entrando no mês de abril  sem que tenha sido  paga  nenhuma
parcela do transporte escolar. Portanto, que ela venha aqui para podermos discutir a
saúde do trabalhador  da educação,  que será agora com 79 mil  sendo mandados
embora e ficando seis meses apenas um pouco mais na designação.

Lembramos que com Tiradentes foi a mesma coisa. Havia pessoas que falavam
“Vai,  Tiradentes,  vai,  Tiradentes”,  e  depois  aparecia  o  Joaquim  Silvério  dos  Reis
denunciando  Tiradentes  por  outro  lado.  Era uma situação complicada,  e  é  o  que
estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Aqueles que venderam o paraíso agora
estão entregando cada vez mais ao caos, ao sofrimento. Mas a bandeira vermelha
está aí, está na tarifa de energia elétrica: 83% da bandeira vermelha vão fazer com
que o abono de R$160,00 dos professores não dê para pagar o aumento da energia
elétrica que vão colocar.

E essa situação de daqui  a sete dias, essa maldade de mandar embora 79 mil
pessoas porque não querem deixar votar uma PEC? Pode acontecer muita coisa,
mas precisamos ter a oportunidade de dizer que estamos lutando, que não estamos
traindo,  que não estamos maltratando os professores,  os servidores do Estado. E
vamos resistir.  Peço aos meus líderes,  Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares, que
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possamos destacar essa emenda que retira R$88.000.000,00 do Ipsemg. Hugo, fale
com a bancada do PT, não deixe essa maldade ser feita. Eles podem evitar isso.
Achem outro lugar para cortar, pois também estão cortando dinheiro do Ipsemg e do
Hemominas.

Faltará sangue, gente.  Não haverá como estocar.  Como pagar a luz elétrica do
Hemominas? Porque o governo do PT quer cortar o dinheiro do Ipsemg.

Não  tenho  procuração  para  defender  o  PMDB,  mas  conheço  e  reconheço  a
capacidade do deputado Sávio Souza Cruz, que foi secretário de Administração e
hoje é secretário de Meio Ambiente. E o que fazem com o Sávio Souza Cruz? Do
orçamento, que era de R$55.000.000,00, mais de R$35.000.000,00 seriam apenas
para  pagar  a  folha,  e  estão  cortando  R$13.000.000,00  do  Sávio  Souza  Cruz.  É
melhor o governo do PT falar: “Sávio, não valorizamos o trabalho que você fez para
nós, a sua luta, a resistência. Não queremos que você fique na Secretaria de Meio
Ambiente, porque, se você ficar lá, cortaremos todo o seu recurso”.

E  perderemos  a  oportunidade  de  ter  uma  pessoa  extremamente  inteligente  e
capacitada, como o Sávio Souza Cruz, nosso companheiro do PMDB, que defendia
essa história do PT, e que hoje está sendo vítima no corte, porque estão tirando o
recurso  que  ele  queria  para  desenvolver  Minas  Gerais,  para  que  Minas  possa
destravar a situação do meio ambiente.

Quero avisar, como o Antônio Júlio fazia, para ajudar este governo, porque a nossa
oposição é construtiva: o meio ambiente está em estado de greve. Os funcionários
estão  à  míngua,  não  têm  estrutura,  não  têm  salário,  não  há  como trabalhar.  Os
funcionários  do meio ambiente,  do Sisema estão sem poder  trabalhar.  Agora que
entrou  um  secretário,  com  a  ligação  que  tem  com  o  governador,  seria  possível
melhorar, destravar Minas Gerais e fazer com que o Estado pudesse melhorar cada
vez mais, mas veremos o desalento.  Estão tirando toda a capacidade de o Sávio
investir para destravar a questão do meio ambiente.

Muito obrigado, deputado Felipe Attiê. Continue com sua explanação da situação do
nosso país,  que  é  tétrica.  A presidente  manda uma medida provisória  do  salário
mínimo até 2019, mas trata mal os aposentados do INSS, que ganham um pouquinho
mais do que um salário mínimo, porque não deixa haver aumento para eles.
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O deputado Felipe Attiê* -  Agradeço ao valoroso deputado Arlen Santiago,  esse
grande líder do Norte de Minas, que disse aqui muitas verdades. E quero dizer que
temos uma dificuldade enorme. Antes em Minas Gerais fosse como na União. Temos
que lembrar que a União é a grande orquestra, a dona do baile. Municípios e estados
são meros dançadores, convidados pela União. Dançam a música que a União toca.
E a música da recessão, do desemprego é a que está em vigor pelo governo federal,
do PT. Isso levou ao pagamento de mais de R$1.000.000.000.000,00 de juros nos
quatro anos da era Dilma. Esse endividamento interno excessivo é que arrebenta as
finanças públicas federais,  deixando inclusive os hospitais sem dinheiro.  Gasta-se
muito mais com o pagamento de juros do que com qualquer outra coisa na União.
Não  existe  orçamento  maior  na  União  do  que  o  de  pagamento  de  juros  de
empréstimos  que  a  União  fez  para  saldar  dívidas  de  déficits  passados  e  outros
endividamentos. O maior gasto é a despesa com juros e o arrolar da dívida pública
interna.

Aqui  em Minas Gerais  a maior despesa não é o pagamento de juros da dívida
interna  do  Estado,  que  está  em  torno  de,  em  valores  de  dezembro  de  2013,
R$83.000.000.000,00. O Estado deve R$74.000.000.000,00 e aproximadamente mais
R$10.000.000.000,00 de dívida externa a órgãos estrangeiros.

A dívida do Estado de Minas Gerais é bem menor que a do governo federal e gera
juros  bem menores,  por  exemplo,  que a  maior  despesa de Minas  Gerais  do  ano
passado: R$33.000.000,00 com a folha de pagamento. Qual o maior gasto de Minas
Gerais? É a folha de pagamento. No governo federal, qual o maior gasto? São os
juros da dívida interna brasileira. Então vejam bem como as coisas estão invertidas
em nosso estado.

Estamos alertando para esses dados, porque essa é uma discussão do orçamento.
Poderíamos ter  votado esse orçamento,  foi  uma tapeação,  mas não há problema
nenhum. Há os arts. 46, 47, 48 e 49 da Lei nº 4.320, em que se contingenciava, se
acertava. No ano passado mesmo, houve uma diferença de R$5.000.000.000,00 no
orçamento. Não foi preciso fazer alarde. Executamos, acertamos, corremos atrás dos
recursos.  Já  poderíamos  ter  acabado com  essa questão  do  orçamento  há  muito
tempo. Estão, como o Mourão disse, rasgando a Constituição e fazendo uma série de
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coisas. E nós, da oposição, estamos aceitando isso para o bem dos mineiros. Não
podemos deixar  o  fórum de Uberlândia  parado,  não podemos deixar  os  hospitais
parados,  não  podemos  deixar  as  estradas  esburacadas,  por  isso  não  podemos
obstruir a votação do orçamento, mesmo com essa quantidade de ilegalidades, de
inconstitucionalidade que eles estão pregando nessa receita inédita. Nunca isto foi
feito no Brasil: mudar o orçamento do ano passado, já feita a LDO dentro do Plano
Plurianual, já em processo final de votação e discussão no Plenário desta Casa. Isso
é uma aberração.

Sabemos que o PT queria fazer da oposição um bode expiatório, queria colocar a
culpa  na  oposição  pelas  dificuldades  que  Minas  Gerais  enfrenta  e  que  sempre
enfrentou.  Este  estado,  repito,  possui  853  municípios.  É  um  estado  de  dificílima
administração, um estado em que muitos municípios não possuem renda, não têm
industrialização, e, portanto, colaboram pouco para a receita de Minas. Mas possuem
escola estadual, polícia e estrada estadual chegando até lá, mantidas e custeadas
pelo tesouro estadual. É difícil dessa forma.

O grande caminho de Minas é o do desenvolvimento, é o caminho que Juscelino
Kubitschek fez quando as finanças estavam organizadas, quando o Estado estava
organizado.  O  que vejo  o  Pimentel  fazer  é  começar  a  destruir  o  que  o  governo
passado fez. Você tem de aproveitar... Juscelino só teve um grande governo porque o
seu  adversário,  Milton  Campos,  ex-governador  entre  1946  e  1950...  Quando
Juscelino assumiu o Estado de Minas Gerais, o Estado estava organizado por Milton
Campos, estava funcionando com regras, e ele deu continuidade, com a sua forma de
governar mais lasciva, mais alegre e até com menos controle no orçamento, mas
colocou o binômio energia e transporte para abrir o processo de industrialização, que
ele queria ver em Minas. Ele sabia que sem estradas, sem transportes, para escoar a
produção, e sem energia não havia possibilidade de industrializar o seu estado. Não
só ele, mas também o Rondon Pacheco e o Aureliano, que foram dois governadores
que  seguiram  esses  rumos,  buscando  a  industrialização  de  Minas  Gerais,  num
momento em que o Brasil crescia.

Neste momento, o que vimos foi o Lula fazer tudo para Pernambuco. Lá montou
siderúrgica, porto, refinaria, lá fez tudo. Veio aqui, tomou a fábrica de caminhões da
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Fiat e levou para lá. E Minas Gerais? Minas Gerais, quando teve oportunidade de
escolher um mineiro para ficar à frente da Presidência da República, para acabar com
a guerra fiscal e fazer de Minas um grande estado logístico, o que fez? Muitos, aqui,
de  forma  desavisada  e  enganada,  difamaram  o  governador  Aécio  Neves  e  o
Anastasia e provocaram uma derrota injusta de alguém que poderia acabar com a
guerra fiscal, porque a sofreu na pele durante oito anos, que foi Aécio Neves. Alguém
que poderia ter buscado grandes projetos que havia em Minas Gerais, porque aqui se
sabe da necessidade deles, pois Minas é o Estado que reflete a Federação e que é o
maior  contribuidor  para  a  balança  de  pagamentos  deste  país,  hoje,  com  o  seu
superávit e as suas exportações de café e minérios. São exportações líquidas, que
não dão déficit, como o Estado de São Paulo.

Então, Sr. Presidente, agora Minas Gerais está na mão do PT... Agora Minas Gerais
está na mão do PT, assim como o governo federal.

Infelizmente, também a minha cidade, que está beirando o caos, está com muitas
dificuldades, muitas incongruências, com um prefeito que já gastou, no ano passado,
cerca de um mês e meio do orçamento deste ano. Então estamos em uma situação
difícil em nossa cidade. E ele não esquenta muito a cabeça, não entende muito das
coisas.

Concedo aparte a V. Exa., deputado João Vítor Xavier, grande homem da imprensa
de Belo Horizonte, que pode também contribuir com a nossa fala aqui.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Quero, primeiramente, solidarizar-me
com sua fala no que diz respeito à querida cidade de Uberlândia. Sabemos da sua
luta,  do  seu trabalho,  da  marca de seu trabalho  por  essa cidade,  uma das  mais
importantes  de  Minas  Gerais.  Diante  disso,  gostaria  de  dizer  que  hoje  nós  nos
solidarizamos com a campanha do ex-deputado e ex-presidente desta Casa Antônio
Júlio para a presidência da Associação Mineira de Municípios - AMM -, exatamente
contra o prefeito de sua cidade. Pelo caos que está Uberlândia, como V. Exa. relata
diariamente aqui para nós, não é possível que permitamos que na associação mais
importante de integração do municipalismo mineiro isso também se reflita. Então fica
nosso pedido, nosso apelo para que o prefeito ajude a cuidar melhor de Uberlândia,
que, pelo que está sendo colocado por V. Exa., não está sendo bem cuidada. Vamos
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deixar o Antônio Júlio,  que é um grande municipalista, tratar dessas questões em
nome de nosso estado.

Queria dizer ao senhor que o problema do Brasil não é só de gestão. É de gestão
também, porque a presidenta Dilma não consegue implementar um ritmo de trabalho
no Brasil,  até porque a prioridade do PT nunca foi colocar os mais qualificados à
frente das pastas,  mas colocar  aqueles que farão os trabalhinhos para o partido,
como estamos vendo agora no caso da Petrobras. O problema do Brasil é crise de
confiança, deputado. O deputado Felipe Attiê disse muito bem.

Já vamos encerrar, só peço mais 1 minuto. Nós os ouvimos durante quatro anos.
Peço ao deputado Rogério Correia que nos escute por apenas mais 1 minuto. Nós os
ouvimos por quatro anos. Só mais 1 minuto para eu encerrar minha fala.

Deputado Felipe Attiê, a crise do Brasil é de confiança. Os mercados internacionais
não acreditam no Brasil. Ninguém tem coragem de colocar dinheiro aqui.

Vamos  fazer  o  seguinte,  para  cumprir  o  acordo,  pergunto  ao  deputado  Duarte
Bechir se me concede aparte em sua fala, para que eu possa concluir meu raciocínio.
Assim o acordo será cumprido. Então, assim será feito.

O deputado Felipe Attiê* - Sr. Presidente, eu tinha mais coisas a falar, mas temos
de honrar aquilo que acordamos. O valoroso deputado Duarte Bechir pode muito bem
dar contribuições para essa questão do orçamento de Minas Gerais.

Digo aos mineiros que estamos aqui engolindo em seco, ou melhor, a fórceps essa
violência  que  o  Pimentel  faz  contra  a  lei  orçamentária  brasileira  e  contra  a
Constituição da República. Aviso ao povo de Minas Gerais que esta é a primeira vez
que um governador de primeiro mandato, em seu primeiro ano, terá um orçamento
feito por si mesmo. Nunca antes na história deste país um governador fez seu próprio
orçamento no primeiro ano, mas essa turma engraçadinha do PT fará isso. Agora
será responsável por tudo que acontecerá a partir deste ano em Minas Gerais. Tenho
dito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para a
discussão da matéria constante na pauta.
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Prorrogação da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até às 19h59min.
Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.497/2014,  do governador  do

Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo
Estado para o exercício de 2015. A Comissão de Fiscalização Financeira emitiu seu
parecer em 18/12/2014. Com a aprovação do Requerimento Ordinário nº 652/2015,
da referida comissão, apoiado pela totalidade dos líderes, foi o projeto devolvido, para
novo parecer, à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a 112,
118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266 a
320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410, 411, 416 a 426, 468 a 471
apresentadas  por  parlamentares;  com  as  Emendas  nºs  427  a  463,  465  e  466
apresentadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular;  com  a  Emenda  nº  214
apresentada pela  Comissão Extraordinária das  Águas;  com a Subemenda nº  1 à
Emenda nº 213 e com as Emendas nºs 478 a 562 apresentadas ao final do parecer; e
pela rejeição das Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a
135, 151, 152, 174, 175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a
402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477. A Emenda nº 213 fica prejudicada pela
aprovação da respectiva subemenda. A Emenda nº 464 foi retirada pelo autor. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Concedo inicialmente aparte ao deputado João Vítor
Xavier, pela ordem solicitada. Ele estava aguardando.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Vou ser breve, apenas para encerrar
meu raciocínio. Agradeço imensamente ao deputado Felipe Attiê. Deputado Sargento
Rodrigues, buscarei ser breve.

O Brasil passa por uma crise de confiança, deputado Duarte Bechir. Sabe por quê?
Porque não dá para acreditar num governo que mente. Se a presidente Dilma tivesse
vencido a eleição falando a verdade aos brasileiros sobre a dificuldade do País, sobre
o tanto de bobagem que ela fez em quatro anos para tentar sua reeleição, sobre o
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tanto de bobagem que o ex-presidente Lula,  há cinco anos,  já  havia feito  com a
economia e com a base macroeconômica deste país para garantir a eleição, o País
poderia  estar  em  outra  situação,  mas  não  está.  Ninguém  admite  a  mentira,  os
mercados não admitem a mentira.

A  presidente  Dilma  ganhou  uma  eleição  dizendo  que  não  faria  arrocho  na
economia. Agora ela está apertando o bolso do povo brasileiro, está tirando dinheiro
do mais pobre, está cortando programa social e está mudando a lei de trabalho. Ela
está fazendo o que disse que não faria. Quem vai acreditar numa presidente dessa?
É o  choque da Dilma no povo brasileiro.  É  o  que ela  está  fazendo,  arrochando,
cortando,  tirando  o  direito  do  trabalhador.  Quem  diria,  deputado Duarte  Bechir,  o
Partido dos Trabalhadores está cortando o direito do trabalhador. A presidente Dilma
disse que não mexeria em nada na lei trabalhista do País, nem que a vaca tossisse,
deputado João Leite, mas a vaca tossiu, a vaca voou e a vaca “está que mente” para
o povo brasileiro.

Eh, presidente que mentiu para ganhar a eleição! Eh, partido que enganou para
ganhar a eleição! É por isso que os mercados internacionais não acreditam mais no
PT. O problema não é com o Brasil, o problema não é com o empresariado brasileiro,
com nosso agronegócio, com a importação ou com a exportação de bens no nosso
país, o problema é com a confiança no nosso governo. Não podemos saber o que vai
acontecer amanhã na política internacional do Brasil, porque falamos uma coisa na
campanha e fazemos outra, deputado Dilzon. Não sabemos o que será da economia.

Será  que  o  ministro  Levy  terá  condições  de  implementar  aquilo  que  ele  está
falando? Ele não sabe, porque, quando fala que vai fazer uma coisa, a presidente é
vaiada e o manda fazer outra. Que país teremos em breve espaço de tempo? O país
da promessa e da mentira do PT na eleição ou o país que hoje aumenta a recessão,
aumenta o desemprego, aumenta o endividamento da população? O país que vemos,
na realidade, não é o país governado pelo João Santana. Temos 39 ministérios, mas
precisaríamos de apenas 20. Na verdade, temos 40, porque esquecem de contar o
ministério mais importante do governo PT em 12 anos, o ministério da propaganda
enganosa, exatamente como a base de Hitler na Alemanha nazista. Vamos propagar
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mentira até que ela vire verdade. Mas como vivemos num país independente, como
vivemos num país livre, a mentira não vai perdurar.

Para  encerrar  minhas  palavras,  quero  expor  para  V.  Exa.  que  a  realidade  dos
estados hoje é de massacre econômico, a realidade dos municípios é de humilhação
econômica, imposta por um governo que mente, que concentra receita, que dissimula
o orçamento, que maquia balança para tentar se perpetuar no poder, mas que não se
perpetuará  no  poder.  A  derrota  que  o  PT  terá  nas  eleições  municipais  será
acachapante, porque o Brasil  acordou para a realidade. O Brasil  não vai mais ser
governado por  um partido incompetente que dissimula tudo com uma propaganda
enganosa, bancada às custas de um dinheiro desviado do petrolão, e engana o povo
brasileiro. Não há mal que sempre dure. O Brasil está cada dia mais perto de se ver
livre do PT. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Agradeço  a  V.  Exa.  a  importante  contribuição  no
debate. Quero conceder aparte a esse grande líder do PDT, o deputado Sargento
Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço ao ilustre deputado Duarte
Bechir a compreensão. Falarei rapidamente, pois tenho outro compromisso, mas não
poderia deixar de trazer aqui a nossa posição. Talvez o deputado João Vítor Xavier
goste muito do que ouvirá agora, pois é uma notícia muito boa do ponto de vista
dessa  questão  que  envolve  o  nosso  bloco,  que  é  de  oposição  ao  PT.  Fernando
Pimentel fez uma campanha mudando as cores de sua propaganda - nem a cor do
PT ele queria, deputado João Vítor Xavier, para confundir o eleitor e dizer que não é o
Fernando da Dilma do PT -, mas esse é o mesmo PT de Brasília, o mesmo PT do
petrolão, o mesmo PT que hoje tem João Vaccari Neto preso, o tesoureiro do PT, que,
de forma dissimulada, estava desviando dinheiro da Petrobras para colocar no caixa
do Partido dos Trabalhadores, no diretório nacional, em Brasília. E, em alguns casos,
estava mandando para o interior do estado.

Temos  aqui,  deputado  Duarte  Bechir,  denúncias  de  que  até  em  Minas  Gerais
chegaram malas de dinheiro. Com relação aos Correios, eu mesmo fui vítima do uso
da máquina pelo PT, pois as minhas correspondências não chegaram. Isso é fato,
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que denunciei  aqui  da tribuna.  Agora,  com relação às malas de dinheiro,  daqui  a
pouco a Polícia Federal chegará até elas, até porque já houve escuta telefônica.

Mas meu objetivo no aparte a V. Exa. é dizer que faltam sete dias, conforme o
cartaz dos educadores, para que o Partido dos Trabalhadores coloque nas ruas, sem
direito nenhum, 60 mil trabalhadores da educação, e não vemos, por parte do Sind-
UTE, uma defesa. Onde está esse sindicato aqui para pedir aos deputados do PT e
do PMDB para votar a PEC nº 3? Não, eles preferem partir para o discurso de defesa
de que a PEC é inconstitucional, como se o deputado estadual tivesse virado ministro
do  Supremo  Tribunal  Federal  e  ele  próprio  desse  o  veredito  de  que  a  PEC  é
inconstitucional.  Ora, pelo que sei,  não há como o deputado aprovar  a matéria e
depois  falar  que  é  inconstitucional;  é  preciso  esperar  a  arguição  de
inconstitucionalidade por meio de uma Adin do Supremo Tribunal Federal.

O PT está  atualmente  em um desespero  tão  grande que os  próprios  jornais  já
dizem  que  o  senador  Paulo  Paim  está  deixando  também  o  partido,  porque  não
consegue votar contra os trabalhadores em Brasília. Entretanto, aqui o PT vota contra
os  trabalhadores,  assim  como  fez  contra  os  agentes  penitenciários  e  contra  os
designados da educação; aqui o PT esquece suas origens. Mas não adianta tampar o
sol com a peneira, pois as pessoas estão acompanhando isso. Hoje, a internet é um
veículo  de  comunicação  com  uma  rapidez  incalculável.  Tudo  que  é  feito  neste
Plenário - e a Emenda Constitucional nº 91, de minha autoria, tornou toda e qualquer
votação nominal - rapidamente está nas redes sociais: “este deputado votou a favor,
aquele deputado votou contra”.

Quero aqui trazer a notícia ao deputado João Vítor Xavier de que este deputado e
outros de nossa bancada já encaminharam pedido ao diretório nacional para que o
PDT desembarque logo. (- Palmas.) Não quero ver o PDT sangrar por quatro anos,
ao lado do PT, em Brasília. Para que isso? Não temos nenhum deputado do PDT
envolvido no petrolão - 14 dos 20 deputados federais do nosso partido assinaram a
CPI da Petrobras. Para que o presidente nacional,  Carlos Lupi,  continuará com o
nosso partido na base de sustentação do governo Dilma Rousseff?

Essa  mulher  mentiu  descaradamente  para  toda  a  Nação.  Ela  mentiu,  é  uma
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mentirosa, não há outro nome, ela é uma mentirosa. Falou que a economia estava
estável, estava tudo tranquilo, não haveria aumento de impostos, nada.

Ela cometeu o disparate de ir à televisão, em 2013, e dizer que era a primeira vez
que o governo daria desconto de 18% na conta de luz. Já tivemos 28% de aumento, e
foi anunciado outro reajuste aqui em Minas Gerais. Então, deputado Duarte Bechir,
não dá para conviver com mentira deslavada. O pior é que não dá para conviver lado
a  lado  com  a  corrupção,  que  foi  institucionalizada  nos  últimos  12  anos  pelos
ocupantes do Palácio do Planalto. Agradeço a V. Exa.

O deputado Duarte Bechir - Peço ao deputado Wilson, e aos demais parlamentares
que  solicitam  aparte,  que  me  deixem  pelo  menos  iniciar  minha  fala,  pois  até  o
momento  não  pude  fazê-lo.  Espero  contar  com a  colaboração  dos  demais  pares
desta Casa para discutirmos a matéria que está na pauta neste momento, o Projeto
de Lei nº 5.496, que trata do orçamento.

Srs.  parlamentares,  deputado  Rogério  Correia,  líder  do  bloco  do  PT,  devemos
buscar um entendimento de alto nível, com números e posicionamentos verdadeiros
sobre  o  orçamento  atual,  assim  como a  proposta  anterior.  O orçamento  de  2015
chegou a esta Casa no prazo correto, em 2/10/2014, e não foi analisado no ano
passado.  Agora,  em  2015,  analisamos  uma  peça  orçamentária  para  vigorar  no
mesmo ano da sua apreciação. Esse é um fato inédito, mas está acontecendo.

Em 2003, assumia o governo o hoje senador  e presidenciável  Aécio Neves.  Se
estamos nos reportando a essa época, temos de relatar aos presentes como é o
momento que hoje atravessa o Fernando Pimentel e como foi o momento de Aécio
Neves.  Ao  chegar  ao  governo  de  Minas,  Aécio  se  deparou  com  um  déficit
orçamentário de R$2.200.000.000,00. Ou seja, em dezembro de 2002, para pagar
seus servidores, o Estado teve de recorrer ao presidente Fernando Henrique Cardoso
e  pedir  o  pagamento  das  indenizações  oriundas  dos  consertos  das  BRs,  de
propriedade do governo federal. Assim, o governo de Minas pegaria o dinheiro das
BRs para pagar os servidores. Não podemos fugir dessa realidade para começar a
discutir o orçamento de 2015. Isso quer dizer que Minas estava realmente quebrada.

Em janeiro de 2003, quando Aécio assumiu, não tínhamos capacidade de buscar
nenhum  centavo  de  empréstimo  nos  órgãos  internacionais,  porque  o  Estado  era
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devedor, estava verdadeiramente quebrado. E foi preciso implementar uma política
corajosa, que cortasse na própria carne o que era necessário, para ajudar o governo
e dar aos mineiros a resposta que esperavam. E o que fez Aécio naquele momento?
Implementou o consagrado, o reconhecido choque de gestão, de que membros da
oposição insistem em não dar conhecimento, porque foi esse plano que ressuscitou a
economia  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Se  não  houvesse  a  coragem,  o
comprometimento de um grande líder com o seu povo, Minas não teria sequer R$0,01
para obras ou investimentos.

Aécio Neves contou com a colaboração do gênio, do intelectual senador Anastasia -
algumas pessoas tentam, de forma covarde,  destruir  a  sua reputação.  Junto com
Aécio, Anastasia comandava o bom, o exemplar,  o vitorioso,  o exitoso choque de
gestão,  que  deu  a  Minas  Gerais  as  glórias,  as  conquistas  que  o  povo  pôde
comemorar nos últimos 12 anos.

O que era o choque de gestão em sua essência? Cortar o que se podia cortar, para
que esse dinheiro pudesse ser investido em melhoria e na qualidade de vida do povo
mineiro. Aécio fez isso na época. Ele cortou cargos comissionados. Eram quase dois
mil  cargos  para  serem dados  a  partidos  políticos,  mas  Aécio  os  cortou.  Naquele
momento, nosso senador, o presidenciável Aécio Neves, corta no próprio vencimento
de  governador,  em  uma atitude  corajosa,  diminuindo  o  vencimento  do  cargo  de
governador do Estado. Tudo isso para dar a Minas e aos mineiros os caminhos que o
Estado precisava trilhar no momento e recuperar não só o prestígio, mas o mais vital
do Estado, a economia. Aécio, com muita capacidade e contando sempre, deputado
Mourão, com a colaboração do senador Anastasia, implementou o exitoso e vitorioso
choque de gestão.

Ao discutir essa peça do orçamento, queríamos e esperávamos que os exemplos
tirados da anterioridade pudessem nortear o futuro. O que Minas fez no passado para
dar certo? A primeira coisa foi deixar de gastar com cargos criados na estrutura do
Estado, para dar aos mineiros os recursos deles, devidos ao povo. O governo não
governa para seu partido. O governo não pode governar para seus correligionários. O
governo não pode governar para o conjunto de partidos que o elegeram. O governo
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tem de governar para o povo. O governo tem de governar até mesmo para quem não
votou nele.

Estamos vendo que o orçamento deste ano traz inovações, a despeito do que Aécio
Neves  fez  no  passado.  Enquanto  Aécio  cortava  cargos,  o  governo  atual  cria;
enquanto Aécio definia que os vencimentos deveriam ser diminuídos, o atual governo
aumenta os cargos e os vencimentos dos cargos relacionados e nomeados por ele.

Neste primeiro momento, estamos vivenciando... Quero a compreensão de todos
em relação aos apartes, para que eu possa discutir essa peça com profundidade,
para que eu possa trazer exemplos e dar conhecimento aos meus pares daquilo que
este parlamentar  sente e traz como a realidade do que estamos discutindo neste
momento.

Quero fazer um adendo. O atual governo alega que o governador anterior, Alberto
Pinto Coelho, superestimou receitas, subestimou despesas - essa foi a afirmação -, e
o que orçamento enviado pelo governo anterior não era a realidade de Minas Gerais.
Pois bem, vamos colocar dois pontos, pois quero discutir a situação do governo atual.
Deputado  João  Leite,  a  Fiat  Automóveis  havia  decidido  que,  em  2010,  iria
providenciar, no Estado de Minas Gerais, em Betim, sua extensão de produção. Isso
geraria diversos novos empregos e mais receita ao Estado. Recebo orçamento e vejo
que está faltando o dinheiro da Fiat, o que ela produziria para o bem de Minas e dos
mineiros. Procuro onde está a nova Fiat e a encontro em Pernambuco. Pergunto a
mim mesmo: Bechir, quem é de Pernambuco? Quem poderia ter tido tamanha força,
para tirar dos mineiros a Fiat e levá-la para Pernambuco? Certamente, você de casa,
que  nos  vê,  pode  não  estar  se  lembrando,  mas  Pernambuco  é  a  terra  do  ex-
presidente  Lula.  No final  do  seu governo,  ele  editou  uma medida  provisória  que
concedia, naquele momento, incentivos fiscais ao Estado de Pernambuco. Tomava a
Fiat dos mineiros e a levava para a terra do ex-presidente. Pernambuco nos tomou a
Fiat. Para tentar impedir que aquilo acontecesse, esta Casa se mobilizou, mas de
nada serviu a mobilização dos parlamentares da Assembleia.

O senador Aécio Neves, num gesto de defesa dos interesses de Minas, para que o
norte do Estado,  a área da Sudene pudesse se beneficiar  também dessa medida
provisória  implementada  pelo  ex-presidente  Lula,  fez  uma  emenda  na  medida
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provisória,  com  o  seguinte  acréscimo:  os  benefícios  dessa  medida  provisória
contemplarão também a área da Sudene do Estado de Minas Gerais, que é o Norte
do Estado. Foi a emenda do senador Aécio Neves a essa proposição. Pergunto: o
que fez o Congresso? Atendendo à indicação da nova presidenta e do seu colegiado
de deputados, derrotou a emenda do senador. Perdemos a Fiat e não tivemos o que
discutir para que pudéssemos melhorar e industrializar ainda mais o Norte do Estado,
a área da Sudene.

Procurei  e não estou encontrando aqui  as  receitas  oriundas do polo acrílico de
Ibirité. Se as pessoas não se lembram, os recursos que poderiam estar aqui para
melhorar  a  saúde  dos  mineiros,  a  educação,  foram  para  Pernambuco;  e  o  polo
acrílico de Ibirité foi para a Bahia. Tomaram também de Minas o polo acrílico, que era
para  Ibirité,  que  era  para  os  mineiros.  Ele  foi  para  a  Bahia.  Pois  bem.  Naquela
oportunidade, Sérgio Gabrielli era o presidente da Petrobras, cuidava da empresa no
momento. Volto a dizer, a Bahia levou os investimentos do polo acrílico que seriam
para Minas e para os mineiros, em Ibirité.

Vejo aqui duas peças importantes de recursos que estão faltando no orçamento:
uma foi para Pernambuco e outra para a Bahia, uma nos foi tirada pelo presidente
Lula e outra pelo Sérgio Gabrielli. O orçamento é nada mais, nada menos, claramente
onde o governo pretende arrecadar  e onde pretende gastar.  É isso o orçamento,
como é o arrecadado e como vou gastar.

Então, senhoras e senhores, não teria como iniciar o debate dessa peça se não
relembrássemos janeiro de 2003, quando o Estado era deficiente, tinha um déficit
orçamentário anual de mais de 2.200.000.000. Concederei aparte a V. Exa., deputado
João Leite.

Para fechar, vejam bem, senhoras e senhores: em 2003, quando Aécio assumiu, eu
disse aqui, Itamar Franco usou o dinheiro da recuperação das rodovias para pagar o
servidor do Estado. E a diferença para 2015? O atual governador disse que não tinha
dinheiro  para pagar.  Aí  nos reunimos e dissemos:  há tantos  milhões  na  conta A,
tantos na B,  tantos  na C. Podem procurar lá.  Olharam e disseram: “Tem mesmo,
vocês estão certos”. O dinheiro estava guardado para pagar. É a grande diferença.
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O deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, deputado Duarte Bechir, que, como
sempre, é brilhante, preciso.

Queria trazer notícias, infelizmente muito ruins, para o povo brasileiro. Primeiro que
está confirmado, deputado Duarte Bechir, aquilo que sofremos. O Tribunal de Contas
da União - TCU - constatou ilegalidade da propaganda da presidenta Dilma, já que os
Correios entregaram a propaganda da presidenta, durante a campanha eleitoral, sem
chancela. O PT não pagou para fazer propaganda por via dos Correios. Imagino que
os líderes Dilzon Melo e Bonifácio Mourão, para enviar suas cartas, tiveram de pagar
para pedir os votos. O PT não precisou chancelar, a correspond~encia foi entregue. O
TCU já constatou essa ilegalidade. Neste momento, o PSDB e o Solidariedade estão
na Justiça,  porque  as  propagandas  chanceladas,  pagas  aos  Correios,  não  foram
entregues. Está confirmado, estão na Justiça.

Depois, alguém disse, num momento dessa crise da Petrobras, que a empresa era
só a ponta do iceberg, que o resto dele começava a aparecer.

Está descoberto, está no  Estadão de hoje, que a quebradeira dos Correios é por
conta do investimento em títulos na Venezuela.  Os Correios compraram títulos da
Venezuela. É algo impressionante. O governo brasileiro socorreu uma ditadura, do
Seu Maduro, que está com dificuldades de caixa. Os Correios compraram títulos da
Venezuela. Pasmem, Srs. Deputados. É interessante o que os Correios gastaram, a
seu bel-prazer, principalmente no ano eleitoral de 2004. Eles serão julgados pelo TCU
por  ações irregulares pró-Dilma,  durante a  campanha da reeleição.  Agora,  há um
rombo de bilhões de reais. O que fazem os chefões? Mandam uma conta para os
funcionários. Os funcionários dos Correios vão pagar a conta do levantar e acenar
com o chapéu para agradar um ditador, o Sr. Maduro. Comprar títulos da Venezuela é
um absurdo. Temos de ficar abismados com o país do PT.

Então, temos os Correios socorrendo a Venezuela. Os servidores dos Correios, que
vemos  pelas  ruas  entregando  as  cartas  ou  que  estão  trabalhando  no  centro  de
distribuição  no  Anel  Rodoviário,  vão pagar  a  conta  do  rombo que o  PT fez,  e  o
dinheiro vai para a Venezuela. É algo impressionante. Lembrando a presidenta Dilma,
é estarrecedor - ela gostava de dizer isso. Então, os Correios socorrem a Venezuela,
e a saúde socorre quem? Cuba. Está na cara. O Mais Médicos não era mais médicos,
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era mais dinheiro para socorrer aquela ditadura de Cuba. Como a ditadura de Cuba
está mal das pernas, trouxeram esses médicos.

Não imagino quanto anos o Doutor Wilson Batista estudou para ser médico. Ele
deve ter  feito  o  curso  em uma universidade,  pela  sua capacidade,  e  deve ter-se
especializado.  Imagino  que  sua  formação  durou  uns  20  anos  de  estudo,  para  o
Doutor Wilson Batista ser o médico capacitado que é hoje. Com apenas dois anos de
estudo em Cuba um médico vem ao Brasil  e  é comparado com o Doutor  Wilson
Batista? O PT está de brincadeira com a gente. Alguém que cursou dois anos de
medicina e o resto de assistência social vem aqui e se compara com o Doutor Wilson
Batista, com os médicos capacitados que se preparam e se especializam aqui. Vejo o
sofrimento dos estudantes para passar numa residência no Brasil. Não tem jeitinho
aqui, não. Esse PT, que vem aqui para o Plenário dizer o que é inconstitucional, traz
estudante  de  medicina  de  dois  anos  para  o  Brasil  para  ser  médico.  Aí  vemos  o
relatório de um médico cubano: o paciente tem virose bacteriana. É isso que estamos
vendo no Brasil.  Mas,  para  quê? Para  socorrer  a ditadura  cubana.  As  mãos dos
irmãos  Castro  estão  sujas  de  sangue  dos  oposicionistas.  Eles  não  suportam
oposição, perseguiram os oposicionistas e os religiosos. Eles não suportam a religião
e a crença das pessoas em Deus.

O meu Brasil, o Brasil do Doutor Wilson Batista, manda dinheiro para Cuba e traz
estudantes  de  medicina  para  cá.  Estão  colocando  a  nossa  população  nas  mãos
dessas pessoas que não têm competência,  não estão preparadas para exercer a
medicina, que é coisa séria. Vemos o PT tratar o Brasil dessa maneira.

Portanto, deputado Duarte Bechir, é um espanto. O PT é o partido do espanto. O
governo Dilma é o governo do espanto. Termino, até porque vejo na fila quem deveria
estar na minha frente, o líder Dilzon Melo, pela sua competência.

Recentemente, um banco deu uma nota para o Brasil, e caiu a pessoa que deu a
nota.  Agora,  o  ministro  da  Comunicação do governo Dilma deu uma nota  e caiu
também. Vazou a avaliação política dele. Sabem qual foi? O ministro da Comunicação
da presidente Dilma disse que o governo brasileiro, que o Brasil é um caos. Ele caiu.
É assim o modo PT, o modo ditador, de censura, como censuraram o jornalista Márcio
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Doti. Aquele Bloco Minas sem Censura tem outro nome agora: Minas com Censura.
Eles  censuram  a  imprensa,  mandam  embora  ministros  que  falam  a  verdade  e
perseguem assessores de bancos que dão uma nota para a economia brasileira, que
lamentavelmente vai  muito mal.  Parabéns e muito obrigado pela paciência de me
ouvir.

O deputado Duarte Bechir - Eu vejo aqui os deputados Gil Pereira, Doutor Wilson
Batista,  Rogério  Correia  e  Dilzon Melo.  Tudo que é  combinado não sai  caro.  Só
teremos amanhã 30 minutos, para discutir antes da votação final, essa matéria que foi
abordada.  Se  cada  um  de  V.  Exas.  usar,  no  mínimo,  5  minutos,  não  teremos  o
combinado com a liderança do governo, que teríamos esse prazo para terminar a
discussão amanhã, com os demais pares, que hoje não fazem parte do Plenário.

Portanto, deputado Gil Pereira, pediria a compreensão de V. Exa. e dos deputados
Rogério Correia e Doutor Wilson Batista, que foi o primeiro a solicitar aparte, para que
preservássemos esse tempo para amanhã e continuássemos logo no início. Peço ao
Rogério e a todos que entendam eu não conceder aparte a nenhum, senão ficarei
prejudicado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado  Duarte  Bechir  -  Eu  peço  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião,  e
solicito ao presidente que reserve o nosso prazo, porque o deputado Doutor Wilson
Batista já está no microfone antes de V. Exa. Pedi ao Dilzon que reservasse para
amanhã o prazo e voltássemos, conforme foi combinado.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
extraordinárias  de  amanhã,  dia  26,  às  9 e  às  20  horas,  nos  termos do edital  de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Palavras  do  Presidente  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014;
discursos  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  João  Leite;  Questão  de  Ordem  -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Braulio Braz - Alencar da Silveira Jr. - Doutor

Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge -
Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Arlete  Magalhães  -  Bonifácio  Mourão  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Celise Laviola - Cristiano Silveira -
Cristina Corrêa - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Douglas Melo - Doutor Jean Freire -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Emidinho  Madeira  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
Cherem - Fábio de Avelar - Fred Costa - Geisa Teixeira - Glaycon Franco - Gustavo
Corrêa - Ione Pinheiro - Isauro Calais - Ivair Nogueira - João Alberto - João Leite -
João Magalhães - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Marília Campos - Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Ricardo Faria -
Roberto Andrade - Rogério Correia - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony
Carlos - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h4min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- O deputado Doutor Wilson Batista,  3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Palavras do Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  fez  retirar  da  pauta  desta  reunião  o

Requerimento nº 59/2015, apreciado na extraordinária realizada hoje, pela manhã, e
as Indicações nºs 2 e 3/2015, por acordo da totalidade dos líderes.

2ª Fase
O presidente -  Não havendo matéria a ser apreciada na 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 - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.496/2014,  do  governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano
Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  2015.  A
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as
Emendas nºs 32 e 33, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 36 a
38,  40,  42  a  45,  47  a  54,  56  a  58  e  61  a  82,  apresentadas  pela  Comissão  de
Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55,
59  e  60  e  com  as  Emendas  nºs  84  a  144,  que  apresenta;  e  pela  rejeição  das
Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar, e as
Emendas nºs 39, 41, 46, 55, 59 e 60, apresentadas pela Comissão de Participação
Popular, ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas subemendas. A Emenda
nº  1  fica  prejudicada  pela  aprovação  da  Emenda  nº  52;  a  Emenda  nº  2  fica
prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26 fica prejudicada pela
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60. As Emendas nºs 27 a 30 foram
retiradas pelo autor. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o
deputado Durval Ângelo, que ainda dispõe de 33 minutos e 32 segundos.

O  deputado  Durval  Ângelo*  -  Sr.  Presidente,  colegas  deputados  e  deputadas;
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público presente, não tão caloroso como foi hoje à tarde, mas de qualquer maneira
faço  uma  saudação  especial  aos  presentes  nas  galerias;  telespectadores  da  TV
Assembleia.

O primeiro ponto a se destacar no Projeto de Lei nº 5.496/2014 é o esforço coletivo
de oposição e situação em permitir, por acordo de lideranças, que o projeto voltasse à
Comissão de Justiça, e, ao mesmo tempo, que se permitisse a adequação e a revisão
do projeto. O deputado Tiago Ulisses, presidente da Comissão de Justiça, avocou
para  si  a  relatoria  do  projeto,  mas recebeu,  por  meio de  acordo de líderes,  uma
delegação desta Casa para que procedesse às modificações necessárias ao projeto.

Digo isso primeiro para destacar a grandeza do Poder ao buscar um consenso que
atendesse tanto situação quanto oposição, que mostrasse que o fundamental, que é
o processo de discussão de adequação à realidade macroeconômica que vivemos e
também a realidades específicas do Estado, é levar o projeto à revisão necessária.

Ao mesmo tempo,  em uma reunião  muito difícil,  realizada anteriormente com a
presidência  da  Assembleia,  com  os  presidentes  de  Poderes,  como  a  Mesa  da
Assembleia e com alguns líderes da oposição e da situação, dei uma sugestão ao
presidente para que uma comissão, coordenada pelo deputado Tiago Ulisses, fosse a
Brasília  para  ver  como o  relator,  deputado  federal  Romero  Jucá,  tinha  tratado  o
orçamento. Nessa ida de uma comissão de servidores desta Casa, coordenada pelo
deputado Tiago Ulisses,  perceberam  que,  mesmo sendo  do ano anterior,  a  peça
orçamentária, como disse o próprio deputado, um bezerro de ouro, não poderia ser
modificada,  mesmo  já  tendo  recebido  parecer.  E  lá  receberam  informações,
contrariando até informações de deputados e de assessores da Assembleia, como se
a peça fosse um dogma que não poderia  sofrer  modificação.  Acho que a ida  da
comissão lá permitiu a viabilização do acordo de líderes nesta Casa.

No  início  da  minha  intervenção,  destaco  essa  colocação  porque  ela  mostra
claramente  que  ficam  superadas  quaisquer  intervenções  de  qualquer  deputado
tentando demonstrar que o deputado Tiago Ulisses ou a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária cometeu qualquer tipo de ilegalidade, de antijuridicidade.
Acho  que  essa  é  uma questão  superada.  Não  representa  que  os  parlamentares
votem  na  proposta  com  modificação.  Acredito  que  teremos  parlamentares  que
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votarão no orçamento original. Isso também faz parte da democracia. Mas acho que
esse é um entendimento necessário advindo do processo democrático e demonstra a
maturidade deste  poder,  que saiu  de uma eleição muito  acirrada e  difícil  no  ano
passado. A tentação do terceiro turno continua na cabeça de muita gente. Deve-se
destacar a maturidade da Casa, em que questões ideológicas apaixonam, mas não
estão acima do bom senso, do interesse de Minas e da coletividade.

Há  pouco  disse  ao  líder,  deputado  Gustavo  Corrêa,  que  é  importante  votar  o
orçamento nesta semana, porque todos estamos sendo procurados por membros do
Poder Judiciário,  que alegam dificuldade na liberação de verbas para reformas ou
construções  de  fórum;  que a  figura  do  duodécimo não  permite  que  essas  obras
continuem. Hoje, recebi  e-mail  de uma magistrada de Uberlândia, interrogando por
que a obra do fórum de Uberlândia está parada. Também estamos recebendo pedido
e  apelo  da  Defensoria  Pública.  A  Defensoria  Pública  precisa  da  aprovação  do
orçamento para a nomeação de 100 novos defensores este ano. Sempre digo que a
Defensoria Pública é a prima pobre da Justiça. Essa situação tem que mudar. Em um
Estado Democrático de Direito qualquer pessoa tem que ter direito a plena defesa. E
hoje, como está constituída a Defensoria Pública, isso é muito difícil.  Poderia citar
alguns  casos de  prefeitos  com obras  iniciadas,  com convênio  com o  governo  do
Estado, mas essas obras estão paralisadas, gerando a não prestação de um serviço
público necessário.

Agora, por que mudar o orçamento? Acredito que qualquer deputado da oposição,
do PSDB, do DEM, do PDS, do PPS que fizer uso da palavra talvez venha a destacar
a expectativa de baixo crescimento das receitas, do PIB. Destacariam, e até usam
discursos, talvez superficiais, de que a culpa é da Dilma. Primeiro, eu hoje fiz uma
citação  atribuída  à  Aristóteles  -  mas que  não  é  dele  -,  porque a  boa leitura  dos
clássicos da filosofia nos mostra isso, que diz: “Sou amigo de Platão, mas sou mais
amigo da verdade”.  Então,  esse argumento  é  um argumento  de  quem ainda não
assimilou que em outubro do ano passado o povo fez uma opção por continuar um
caminho de mudança no Brasil, iniciado há 12 anos pelo presidente Lula, que é o
caminho da inclusão social, o caminho em que 40 milhões de brasileiros ascenderam
à classe média, um caminho em que 33 milhões de brasileiros saíram da miséria
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absoluta.  Acho  que  não  admitem  que  o  povo  brasileiro  foi  soberano  e  deu uma
grande  vitória  à  presidenta  Dilma.  Aí,  argumentam  que  a  diferença  de  votos  foi
pequena. Temos resultados eleitorais em outros países, com números bem menores,
aos quais ninguém tira a legitimidade.

O problema não é apenas esse olhar da questão econômica nacional. Acontece que
o projeto tinha dois erros graves: superestimou a receita e subestimou a despesa.
Essa é  a  grande  dúvida.  Dou dois  exemplos.  Um  é a  receita  patrimonial.  Vimos
ontem, na comissão, a receita patrimonial das ações, das aplicações financeiras, em
que, nos últimos 10 anos, tivemos uma média: há três anos, R$2.600.000.000,00, e,
no ano passado, R$2.000.000.000,00. Ela foi estimada em R$4.800.000.000,00. Isso
não  é  crível,  isso  não  é  responsável,  isso  é  querer  fazer  uma  peça  de  ficção
intencionalmente.

A mesma coisa aconteceu com o cálculo da receita do ICMS, orçada no orçamento-
ficção em R$41.700.000.000,00, quando seria a estimativa máxima. E a estimativa
mínima seria de R$38.900.000.000,00. E sempre,  nos orçamentos anteriores, nos
últimos 12 anos, trabalhou-se com a mínima, e, em alguns anos anteriores, com a
média.  Estávamos  vendo  que  isso  não  era  crível.  E,  ao  subestimar  a  receita,  a
previsão  para  este  ano  com  o  gasto  de  pessoal  na  segurança  pública,  de
R$10.500.000.000,00, em que o gasto real  seria de R$12.990.000.000,00. E mais
ainda, a despesa de pessoal está no mesmo tamanho de referência de 2013, nem é
de 2014. Então, quando falamos que é uma peça de ficção, é nesse sentido.

Sem contar  problemas do orçamento do ano anterior,  de restos a pagar  de 2,5
bilhões,  também  com  o  cancelamento  de  vários  empenhos.  Mais  ainda,
cancelamento  de  empenhos,  deputado  Gustavo  Corrêa,  de  obras  feitas,  obras
realizadas e concluídas. Então acho que era preciso o deputado Tiago Ulisses se
debruçar em um acordo de líderes, contar com o bom senso do que viu em Brasília e
modificar o orçamento.

Talvez  alguém  possa  dizer:  Durval,  você  relativiza  o  primeiro  aspecto  da
responsabilidade da questão macroeconômica - que é mundial, não é só da Dilma,
mas que a oposição tenta destacar a da Dilma. Mas faço uma reflexão: será que dá
para desconhecer  esses dados que estão  no  orçamento? Deputados experientes,
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com os quais aprendi muito nesta Casa, que hoje estão na oposição, fecharão os
olhos diante disso? Deputados que já foram prefeitos e sabem a responsabilidade da
questão orçamentária. Então acho que, se não for tanto à terra, nem tanto ao mar.

Concedo um aparte ao deputado que muito admiro, relator da Constituinte, que teve
um papel fundamental no ordenamento constitucional da questão orçamentária em
Minas Gerais, Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, agradeço
muito as referências gentis de V. Exa., mas o fato de discordar e debater as ideias é
salutar.  Estamos  aqui  para  debater  ideias,  e  não  estamos  contra  a  votação  do
orçamento.  Estamos  procurando com V.  Exa.,  com os deputados  da situação,  da
base, buscar uma forma de votarmos o orçamento. Só discordarei de V. Exa. quanto
à constitucionalidade das modificações.

V. Exa. disse que o deputado Tiago Ulisses esteve em Brasília coordenando uma
comissão para buscar fundamentos jurídicos para fazer modificações no orçamento
do ano passado, e quero aqui sustentar a minha interpretação da Constituição que
nós elaboramos, em seu art. 160, § 1º. O art. 160 repete o art. 166 da Constituição
Federal; só que o art. 166 da Constituição Federal, § 5º, refere-se à presidência da
República; e o art. 160 da Constituição do Estado se refere ao governo do Estado de
Minas Gerais.

O que diz o art. 160? “Os projetos de lei relativos a plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias,  ao  orçamento  anual  e  a  crédito  adicional  serão  apreciados  pela
Assembleia  Legislativa,  observado o seguinte:...”  Aí  vem alguns incisos  e o §  1º,
dizendo:  “O  governador  do  Estado  poderá  enviar  mensagem  à  Assembleia
Legislativa,  para  propor  modificação  nos  projetos  a  que  se  refere  este  artigo”  -
incluindo o orçamento -, “enquanto não iniciada, na comissão a que se refere o inciso
I” - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -, “a votação da parte cuja
alteração for proposta”.

Ora,  deputado  Durval  Ângelo,  a  votação  do  orçamento  na  Comissão  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária não só foi iniciada, mas o parecer foi dado, e
ele foi  votado em setembro de 2014. Então encerrou-se o prazo, acabou o prazo.
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Juridicamente, a meu ver, a interpretação irrestrita da letra da Constituição é essa que
estamos dando.

Prestei  atenção  ao  pronunciamento  de  V.  Exa.,  e  V.  Exa.  disse  que  haverá
deputados que votarão o orçamento do ano passado sem alterações, e deputados
que votarão o orçamento do ano passado com alterações. Estou caminhando para
votar sem alterações, para obedecer à letra do art. 160, § 1º, da Constituição mineira.

O deputado Durval Ângelo* - Obrigado. Quem sou eu para discordar daquele que
foi o grande relator da Constituinte mineira, e alguém que admiro muito?

Mas eu entendo que, quando um acordo de líderes, de deputados da oposição e da
situação, é firmado nesta Casa, está embasado em todos esses aspectos jurídicos e
constitucionais. Tudo isso, de alguma forma, trouxe um pano de fundo, mas direito
não é uma ciência exata e comporta muitas explicações. Hoje, na parte da tarde,
discutimos, com uma plateia muito calorosa, a Proposta de Emenda à Constituição nº
3. Com a Constituição de 5/10/1988, passamos a dispor de normas claras a respeito
do concurso público, e a democracia é assim.

Gostaria de dizer que a votação do orçamento trará tranquilidade e paz a muitos
órgãos públicos. Por isso ela é uma tarefa necessária e muito urgente para todos nós.
Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  -  Sr.  presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas  e

telespectadores  da  TV  Assembleia,  passei  janeiro  inteiro  aqui  aguardando  a
disposição deste governo de votar  o orçamento  e  o  PPAG. Estamos aprendendo
como  agirão  durante  esse  tempo.  Será  sempre  assim,  esgotando  os  prazos  de
possibilidade de discussão de matéria. Teremos de conviver durante todo esse tempo
com esse jeito dissimulado de tratar as coisas. Teremos de conviver e de enfrentar
uma dissimulação constante,  mas estamos preparados. Hoje há uma oposição na
Assembleia  Legislativa  muito  afinada  e  boas  lideranças.  Estamos  preparados  e
compromissados  com  a  população  de  Minas  Gerais  até  na  cobrança  daquelas
promessas historicamente feitas pelo PT nesta Casa. O PT sempre disse que era
possível  e  que o PSDB,  o PTB e os  partidos da  base do governo Aécio Neves,
Anastasia e Alberto Pinto Coelho poderiam perfeitamente pagar, por exemplo, o piso
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nacional  dos  professores  na  carreira,  sem  a  necessidade  do  seu  congelamento.
Estamos  prontos  e  aguardando  o  cumprimento  daquelas  promessas,  mas  o  que
vimos agora no início do debate, já de cara, com o orçamento, foi que aquilo que os
governos  passados  apontavam,  ou  seja,  a  responsabilidade  fiscal  dos  governos
passados está muito clara agora. Não há nenhuma mágica. Os números passados
demonstram claramente que a desoneração feita  pelo governo federal  do  IPI  dos
automóveis  e  da  linha branca acertou de morte  municípios  e  estados.  A falta  de
renegociação do índice da dívida dos estados e municípios trouxe a situação que
estamos vendo hoje. Há um impasse, líder Mourão, neste momento. O prefeito do Rio
de Janeiro, Eduardo Paes, não aceita pagar a dívida com esses índices.

Ele não aguenta mais penalizar a população. Eles estão sentindo agora, líder Arlen,
líder  Dilzon  Melo,  Mourão,  Antônio  Carlos  Arantes,  especialista  em  agropecuária,
aquilo que mostrávamos aqui, aquilo que falávamos aqui. É uma irresponsabilidade
total. Impõem aos municípios que gastem 15% com a saúde, cobram do Estado e às
vezes acusam gestores do Estado de não colocarem 12% na saúde, mas o governo
federal investe 2% na saúde, mantém uma tabela do SUS do tempo em que o salário
mínimo era R$100,00. É impossível que qualquer federação dê conta disso. Agora
chegamos  a  um  momento  que  é  o  mesmo  momento  da  presidenta  Dilma,  que
prometeu que não tocaria, nem que a vaca tossisse, nos direitos dos trabalhadores,
mas tocou no direito dos trabalhadores. Ela disse que não aumentaria impostos, mas
aumentou os impostos. As pessoas estão sofrendo. E vamos viver, também em Minas
Gerais, líder Mourão e deputado Tito Torres, todas aquelas promessas. O Sind-UTE
chegava aqui,  gritava,  xingava -  eu  levei  uma garrafada -  dizendo que devíamos
pagar a eles o piso nacional, que é para 40 horas, mas queriam o total para 24 horas.
Diziam que não tínhamos que congelar as carreiras. E faziam isso com o apoio do PT,
que  dizia:  “É  possível,  sim”.  Então,  paguem  agora.  O  que  estamos  vendo?  São
R$160,00 de aumento para os professores.

Com muito prazer, concedo a palavra ao líder Arlen Santiago, que, tenho certeza,
trará conteúdo a essa minha manifestação. Por favor, quero ouvir o líder.

O  deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  estamos  nos
preparando para votar o orçamento. Um é constitucional, e o outro é inconstitucional.
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Da mesma maneira, a Lei nº 100 foi feita para resolver um problema. Lembramos que
todo o PT votou na Lei nº 100. A atual prefeita de Governador Valadares, que é do PT,
disse na sua declaração de voto: “Estão vendo, gente, o presidente Lula orientou o
Aécio  sobre  como  resolver  o  problema”.  E  agora,  depois  disso,  com  todos  os
problemas  que  estamos  sabendo,  não  conseguimos  colocar  uma  PEC  para  ser
votada, emenda que vai salvar a vida de mais de 79 mil pessoas que estão sendo
jogadas no lixo, trucidadas. São pessoas, gente, que, quando discutem, falam que
essa PEC, uma proposta de emenda à Constituição, já é inconstitucional. Isso é um
absurdo.

Queremos mostrar aqui,  deputado João Leite,  um trabalho de solidariedade, um
trabalho de vigilância para os professores que estão tendo suas vidas arrasadas - e
são vidas de pessoas - por aquelas pessoas que prometeram que a educação ia ser
isso, que ia ser aquela maravilha. Agora estamos vendo que temos muitas vagas já
prontas, é só nomear o pessoal dos concursos. Aí os concursados também serão
nomeados, e o pessoal da PEC nº 3 poderá entrar de novo. Vamos ver quem é que
vai ter coragem de continuar fazendo essas maldades com essas pessoas.

Mas o que realmente quero falar, deputado João Leite, é que V. Exa. abordou um
tema que é muito caro e tem trazido muita tristeza à população brasileira: a saúde.
Deputado João Leite, uma consulta especializada custa R$10,00 há 15 anos. Quando
o Plano Real foi feito, a previsão era não haver inflação.

Mas  agora  a  vaca  está  tossindo,  a  vaca  está  dando  coice  e  a  inflação  está
chegando a 8%.  Agora,  cara dona de casa,  que vai  ao  supermercado,  olhe  esta
inflação no supermercado!

Tenho certeza de que o governo atual poderá dar um aumento substancial para os
professores como a ajuda que a presidência da República está dando, aumentando
em 50% nos primeiros três meses a energia elétrica. O que vai acontecer? O que foi
falado pela presidente da República que não iria acontecer, que ela ia diminuir em
20%...  Ficamos  vendo  alguns  passando  dificuldade.  Já  pensou nosso amigo,  ex-
colega, deputado Weliton Prado chegando às cidades e falando: “Olha gente, eu pedi,
a presidenta falou e fez”. Mas o que aconteceu? Nada, foi tudo ao contrário.

A alíquota do ICMS na energia elétrica é muito alta. Foi prometido pela candidatura
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do PT que era entrar em um dia e no outro duas coisas aconteceriam na Cemig.
Primeiramente, acabariam com os terceirizados e fariam concursos. Queremos ver
isso. Não vimos ninguém do Sindieletro ser nomeado diretor da Cemig. Não vimos
ninguém do  Sind-Saúde ser  nomeado para  ser  um  diretorzinho da  Cemig  ou  de
qualquer outra coisa. Parece que os que estão ali  militando não têm o direito  de
partilhar o bolo das decisões.

Deputado João Leite, ficamos muito preocupados, porque nos últimos 10 anos, o
governo federal diminuiu sua participação na formação do SUS de 54% para 44%,
jogando essa carga nos prefeitos. Os mesmos prefeitos que cansaram de falar aqui
que não iriam pagar mais  a Emater,  que não iriam mandar mais  pessoas para o
Tribunal  de  Justiça,  que não mandariam mais  pessoas para  as  delegacias.  Nada
disso  está  sendo  falado  hoje.  O  que  foi  feito  no  governo  federal  está  sendo
implantado aqui. É lógico que algumas coisas são como lá, que tem 39 ministérios, e
aqui aumentaram mais 4 secretarias e 10 subsecretarias.

A questão da saúde é o fundo do poço. Fizeram uma maternidade na nossa querida
Santa Casa, de Belo Horizonte, que está dando R$1.000.000,00 de prejuízo. Pediram
para abrir as UTIs neonatais. Estou vendo uma grande administração, uma grande
gestão do Gláucio, do Porfírio e do Guilherme Riccio na Santa Casa, mas eles terão
de fechar a maternidade. Na reunião que tivemos na Comissão de Saúde, soube-se
que a dívida ultrapassa R$340.000.000,00.

O Hospital da Baleia, que é outra coisa linda de se ver, tem uma dívida chegando a
R$40.000.000.000,00. O que fazem? Agiotagem oficial. A Caixa Econômica Federal
coloca 18%,  20% de juros.  Portanto,  20% em cima de R$40.000.000.000,00 são
R$8.000.000,00. Estão arrancando R$8.000.000,00 do Hospital da Baleia, que está
lutando bravamente para salvar as pessoas.

João Leite, tem muita coisa. Cheguei quinta-feira em Montes Claros e vi um grande
helicóptero,  que  foi  comprado  para  o  Samu,  para  salvar  vidas.  Cumprimentei  o
coronel  que  estava  no  comando  do  helicóptero.  Vamos  querer  ver  quem  está
tomando conta disso. No mesmo dia, o Eduardo Costa falou que dois helicópteros do
Corpo de Bombeiros  estavam parados,  porque o governo não tinha dinheiro para
pagar o seguro, mas tinha dinheiro para pagar um avião novo para o governador. O
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coronel aviador me disse que esse helicóptero saiu de Belo Horizonte - a hora voada
desse helicóptero deve custar R$6.000,00, R$7.000,00 - e foi para a região de João
Monlevade buscar uma senhora que estava com câncer de intestino. Ela foi levada
para ser operada em Janaúba, onde não há centro de oncologia. Como está a gestão
da saúde, do Samu, das coisas aqui? Desse jeito.

A Comissão de Saúde vai convidar o pessoal que estava olhando essa logística
para  explicar  a  situação.  Eles  passam  por  cima  de  Belo  Horizonte;  não  vão  a
Valadares,  que tem Unacon;  aqui  há vários  hospitais,  como em Ipatinga,  o Mário
Penna e Luxemburgo,  mas aí  se gasta muito.  São mais de 10 horas de avião a
R$7.000,00 a hora, totalizando R$70.000,00. Esse valor daria para levar a qualquer
hospital  do  Brasil  e  operar  essa  senhora  com  um  grande  cirurgião  oncológico.
Infelizmente,  mesmo  havendo  grandes  médicos  em  Janaúba,  não  há  cirurgião
oncológico lá.

Então, João, a saúde está no CTI. Se uma mulher tiver de fazer uma biópsia de
mama,  a  tabela  do  governo,  do  PT federal,  paga  R$68,00,  mas  a  agulha  custa
R$100,00. Se uma pessoa tiver de fazer uma endoscopia, pagará R$47,00. Por que a
Santa Casa está dando R$1.000.000,00 de prejuízo? Porque, por um parto, pagam-
se R$443,00. São R$170,00 para três médicos: anestesista, pediatra e ginecologista.
Dá pouco mais de R$60,00, pagando em 90 ou 120 dias, descontando, logicamente,
os impostos e o Imposto de Renda. E o governo federal não queria corrigir a tabela.

Vemos algumas coisas que influenciam as pessoas. A vaca tossiu, e o Fies acabou.
Agora  o  Ministério  Público  está  entrando  contra  a  Presidência  da  República  e  o
Ministério  da  Educação,  obrigando que volte  o  Fies.  E  aí  temos  de convencer  o
Ministério Público Federal a entrar contra o Ministério da Saúde para corrigir a tabela
do SUS. São 15 anos sem correção. Como isso pode acontecer, com uma inflação
desse tamanho? A saúde está machucando o povo. Nós, da Comissão de Saúde,
vamos  levar  isso  ao  encontro  do  povo.  No  dia  16  de  abril,  na  parte  da  manhã,
estaremos em Pouso Alegre, a pedido dos deputados Dalmo e Ulysses. Na parte da
tarde, estaremos em Juiz de Fora. No dia 24, iremos a Curvelo, Montes Claros e
outras cidades para discutir com as pessoas. Hoje mesmo estivemos no sindicato dos
médicos. Precisamos de uma carreira de médico, mas o governo federal não quer
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saber  disso.  Só  quer  ver  o  que  foi  passado  na  Band.  E  foi  o  quê?  O  povo  do
ministério negociando sobre como dar um jeito de passar o dinheiro dos brasileiros
para Cuba, colocando a Opas no meio; funcionários de carreira sendo ameaçados
pelo Marco Aurélio Garcia, que falava que tinha de passar dinheiro para Cuba. Agora,
além  da  questão  constitucional,  que  o  Mourão  nos  explicou  tão  bem,  desse
orçamento, ainda vimos hoje algumas pérolas.

Estamos  sabendo que existem mais  de  8  mil  processos  de licenciamento  para
empresas e  pessoas  que precisam e  querem  trabalhar  e  estão  sem estrutura.  O
deputado Sávio Souza Cruz está bem-intencionado para resolver o problema, mas o
que o governo do PT faz? Tira mais de R$12.500.000,00 da sua secretaria. Acho que
ele não vai ter outra opção. Ele, que sempre esteve aqui nesta tribuna e defendia tão
bem o governo do PT dizendo que o governo resolveria os problemas, brincava com
os deputados: “lambe-botas, sabujos”, que ficam fazendo só o que o governo quer. E
agora, o coitado do Sávio Souza Cruz está tendo um corte no orçamento da sua
secretaria de mais de R$12.000.000,00. Isso é pouco dentro do pacote de maldades
deles. Por quê? O Ipsemg é patrimônio do povo que trabalha neste Estado. O que
fizeram  na  mudança  do  orçamento  passado  para  agora?  Fizeram  uma
inconstitucionalidade. Tungaram R$88.000.000,00, que poderiam permitir a realização
de exames  para  o  povo de Uberlândia,  Uberaba,  Valadares,  Montes  Claros,  São
Francisco e Taiobeiras. Infelizmente, seus exames não serão autorizados, porque a
mudança  inconstitucional  tomou  R$88.000.000,00  do  Ipsemg,  do  patrimônio  do
trabalhador.

Mas ainda tem mais,  deputado João Leite.  Também foram cortados milhões de
recursos do Hemominas.

Daqui a pouco uma pessoa, um mineiro, um brasileiro que passar por Minas Gerais
e sofrer  um acidente  precisará  de  sangue,  mas não terá como obtê-lo,  porque o
Hemominas está sendo dilapidado. Recursos não estão sendo lá colocados.

Ficamos bem preocupados, esse orçamento não pode ser real. O aumento da conta
de luz é de 50%. Ainda estão colocando uma bandeirinha vermelha na conta de luz,
indicando que vai aumentar para 83%, em razão da tarifa vermelha. Não sei o que
esse vermelho tem a ver com esse aumento. Acho que a população brasileira já não
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aguenta tanta vermelhidão,  que está sugando o sangue vermelho do nosso povo,
com as promessas não cumpridas.

Em Várzea da Palma só se vê sofrimento, deputado João Leite. Esse aumento da
energia elétrica fez a fábrica Italmagnésio fechar e mandar mil famílias embora. Para
quem quer mandar 79 mil famílias embora, o que é mandar mil? A Rima diminuiu
seus  funcionários  pela  metade,  porque  não  aguenta  mais  pagar  energia  elétrica.
Assim está acontecendo em todo o Brasil, inclusive aqui. Quem ainda puder pagar
energia elétrica, quem ainda puder colocar sua geladeirinha lá, estará pagando por
um aumento muito grande de caixa de ICMS. Com isso, pode-se pagar o piso que
prometeram.  Quantas  vezes  aqui  foi  dito  que  o  Anastasia  sumiu  com
R$8.000.000.000,00  da  educação?  O  governo  sumiu  com  esse  valor,  e  como o
governo  atual  não  vai  sumir  com  R$8.000.000.000,00,  dá  para  dar  aumento  aos
professores, dá para pagar o piso, não daqui a quatro anos, ou cinco anos, ou três
anos, como eles estão falando, mas imediatamente. Precisamos ver aquele Sind-UTE
vibrante, aquele Sind-UTE que dizia defender não o PT, mas a tese da melhoria do
professor.  Agora  estamos  vendo  um  Sind-UTE  bem  calado.  Estamos  vendo  os
coitados  da  Lei  nº  100  largados.  Estamos  vendo  os  concursados  não  serem
chamados na velocidade que o povo precisa.

Estive em Buritis, no domingo, com mais de 200 alunos, que estão desorientados
porque o Reinventando o Ensino Médio, criado para tentar melhorar o ensino médio,
fez o primeiro ano, fez o segundo ano e acabou. Os alunos não sabem de nada. O
projeto de intervenção pedagógica também acabou. É isso que foi prometido? E os
hospitais regionais? Estão todos parados. Dizem que o que está ocorrendo é por
causa  do  orçamento.  A  oposição  responsável  está  preparada  para  votar  esse
orçamento. Mesmo com todos os absurdos, votaremos o orçamento que estava aí.
Orçamento é uma peça de ficção, e nem é ficção científica, porque o governo gasta
se quiser. Se não quiser, não precisa gastar. Não era necessário essa celeuma toda
de não votar o orçamento no ano passado, de ficar nessa situação por três meses.
Eles  mesmos  viram  que  precisavam  de  uma  desculpa,  e  a  desculpa  foi  que  o
orçamento não estava pronto. Então não podemos pagar ao prefeito aquela conta
que ficou empenhada, não podemos pagar a conta de determinado hospital.
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O  Léo  Portela  e  vários  outros  hoje  estão  preocupadíssimos,  porque  as
comunidades terapêuticas estão sem receber recursos para o trabalho maravilhoso
que fazem, de evitar que as pessoas continuem com o uso de substâncias lícitas e
ilícitas.

Agradeço muito o aparte, deputado João Leite. Tenho certeza da defesa que você
vai capitanear aqui, onde estaremos colocando tudo para a população, para os que
quiserem entender, porque alguns com certeza querem tapar o sol com a peneira.
Dizem que a culpa é do Fernando Henrique, que a culpa é do Pedro Álvares Cabral.
Dizem que a crise é internacional, mas os Estados Unidos saíram da crise. É lógico
que sabemos que a crise existe, mas quem gasta mais do que ganha vai para a crise.
Isso sempre aconteceu.

Finalmente gostaria que você entrasse na nossa luta para conseguirmos aquilo que
a presidente da República prometeu; aquilo que o Padilha, derrotado em São Paulo,
prometeu; juros iguais ao que Eike Batista pagava ao BNDES, para que os hospitais
filantrópicos possam honrar suas dívidas. Com a agiotagem do governo federal em
cima da falta de saúde da população, não podemos aguentar mais.

O  deputado  João  Leite*  -  Muito  obrigado,  líder  Arlen  Santiago.  Sabia  que  a
participação de V. Exa. traria conteúdo e brilho à nossa manifestação. Acompanhei
com muito  prazer  a primeira audiência  que V.  Exa.  realizou  com a  presença dos
hospitais,  da  Santa  Casa,  do  Baleia,  do  Mário  Penna e  do Luxemburgo.  Saímos
daquela audiência preocupados. O governo trata muito mal os hospitais. A situação
da saúde é delicadíssima.

Líder, até busquei inspiração nessa figura. Depois de ver tantos cortes em Minas
Gerais,  lembrei-me  do  filme  Edward  Mãos  de  Tesoura.  Inspirado  nele,  criei  o
“Fernando  de  Dilma,  Mãos  de  Tesoura”.  O  Sr.  Fernando  de  Dilma  cortou  tudo.
Imaginem  que  ele  vai  pagar  R$40,00  trimestrais  aos  professores.  Havia  outras
promessas. O mais impressionante é o que V. Exa. disse. Cortou no Hemominas,
cortou na saúde, vai cortando, cortando. O “Fernando Mãos de Tesoura” faz cortes
em  Minas  Gerais.  São  quatro  meses  de  moratória  no  Estado.  Comunidades
terapêuticas não recebem, hospitais  não recebem, quem faz estrada não recebe.
Lamentavelmente o nosso Estado está sofrendo o que o País sofre hoje.
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Concedo com muito prazer  aparte ao ilustre deputado Bonifácio  Mourão.  Quero
aproveitar  a  sapiência  do nosso líder  para  fazer-lhe uma pergunta.  Que bom ser
amigo dele e não precisar pagar a consulta. Líder, peço que na sua fala aborde o
tema.  O Congresso  Nacional,  ao  votar  o  orçamento  obrigatório,  que  tem  de  ser
cumprido agora, ao votar uma proposta de emenda à Constituição, faz com que ela
alcançe Minas Gerais também? É necessário que Minas legisle sobre essa matéria
ou o que foi votado, o orçamento impositivo, já alcança o Estado, e passamos a ter a
obrigatoriedade do cumprimento do orçamento em Minas Gerais? Desculpe-me não
pagar-lhe, mas aproveito a nossa amizade para fazer essa consulta ao nosso mestre
Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Iria fazer uma observação. Caso não
dê  tempo  de  V.  Exa.  terminar  o  seu  pronunciamento  nesta  noite,  naturalmente
terminará na parte da manhã de amanhã.

O deputado João Leite* - Líder, farei isso.
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Vou apenas responder à pergunta de

V. Exa., e deixar para aparteá-lo amanhã, para que V. Exa. tenha mais tempo para o
seu pronunciamento hoje e um pouco mais de tempo também amanhã.

Talvez tenha respondido a questão em um aparte feito ao deputado Durval Ângelo.
Há pouco tempo,  o  deputado Durval  Ângelo  disse  que o  deputado  Tiago Ulisses
esteve em Brasília, coordenando uma comissão, e buscou orientação para fazer o
mesmo em Minas Gerais. Mas no Congresso Nacional não votaram o orçamento no
ano  passado  e  procuraram  uma  forma  de  votá-lo  neste  ano,  com  modificações.
Agora, em Minas, procurou-se essa forma, por meio de um acordo de lideranças.
Mas, deputado João Leite, um acordo de lideranças não altera a Constituição Federal
nem pode alterar  a Constituição do Estado.  São leis  máximas,  maiores,  que não
podem ser contrariadas. A meu ver, o acordo de lideranças não altera a Constituição
Federal, e nem pode.

No art.  166,  § 5º,  a  Constituição é clara  como a luz do sol  e foi  repetida pela
Constituição do Estado de Minas Gerais no art. 160, § 1º. A Constituição Federal se
refere à Presidência da República, e a Constituição do Estado ao governo de Minas.
Ambas  falam que a  modificação do orçamento só  pode ser  feita  até  se  iniciar  a
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discussão na comissão competente, que é a Comissão de Fiscalização Financeira.
Ora,  a  comissão  discutiu,  deu  parecer,  encerrou  o  parecer,  e  ele  foi  votado  em
setembro de 2014. Passou o prazo. Dormientibus non succurrit jus - “A lei não socorre
os que dormem” -, já diziam os romanos.

Então veja V. Exa., uma outra interpretação, um outro princípio latino que fala assim
também:  Interpretatio cessat in claris  - “A interpretação cessa perante a clareza da
lei”. Portanto, a Constituição é clara como a luz do sol e, o nosso ver, não pode gerar
efeitos  nos  estados,  como  em  Minas  Gerais,  uma  decisão  que  contrarie  a
Constituição Federal. Não somos contra votar o orçamento. Não podemos, deputado
João Leite, dar essa desculpa para o governo Fernando do PT não fazer obras e
jogar a culpa em nós. Devemos votar favoravelmente à aprovação do orçamento do
ano passado, que está em pauta, mas contra as modificações, porque aí estaremos
coerentes com a nossa Lei Maior.

Deputado João Leite, quero aparteá-lo amanhã, para explicarmos melhor a questão
da dívida pública que V. Exa. abordou. Isso já está sendo explorado e será explorado
o ano inteiro.  Gostaria  de deixar  bem clara essa situação,  que vem desde 1998.
Vamos discutir também com V. Exa. outras alterações, que foram feitas em prejuízo
do  povo  de  Minas  Gerais  nas  propostas  de  modificações  ao  orçamento  do  ano
passado. O orçamento, deputado João Leite, é elaborado em um ano para vigorar no
ano seguinte. É o princípio da anuidade.

O deputado João  Leite*  -  V.  Exa.  me lembrou  o  capítulo  23  do  Evangelho  de
Mateus, um discurso duro de Jesus contra os legalistas, os fariseus. Dizia Jesus que
eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ora, Lei nº 100 não pode, mas
esse  estupro  que  vimos  aqui  pode  ser  feito.  Coam  um  mosquito  e  engolem  um
camelo. É o capítulo dos fariseus, o capítulo 23.

Na minha fala de amanhã vou querer discorrer mais sobre esse capítulo, para ver
como funciona a mente dos fariseus, dos legalistas. Eles são guias cegos e guias de
cegos. Mostrarei isso.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente deputado Hely Tarqüínio, meu líder, a quem

sempre  faço  reverências  as  mais  especiais  pela  amizade  que  nos  une  e  pela
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admiração que tenho pela sua pessoa, peço a V. Exa. encerramento, de plano, da
reunião, por falta de quórum; e que garanta o meu tempo para amanhã. Por favor,
meu amigo, presidente deputado Hely Tarqüínio.

O presidente - Será rigorosamente observada a sua solicitação, que é regimental. É
com muita admiração por V. Exa. que acatamos a sua solicitação.

Encerramento
O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/3/2015

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
Durval Ângelo, Carlos Pimenta, Duarte Bechir e Cabo Júlio, membros da supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Gil  Pereira,  Arlen  Santiago,
Rogério  Correia,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Gustavo  Corrêa  e  Doutor  Jean  Freire.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  debater  violações  dos  direitos  sociais  dos  atingidos  por  barragens  e
mineração  no  Estado.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
dos  Srs.  Marco  Antônio  Juliatto,  secretário  nacional  de  Promoção  e  Defesa  dos
Direitos  Humanos  (substituto)(5/3/2015)  e  Angelo  Oswaldo  de  Araújo  Santos,
secretário de Cultura (7/3/2015). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  a  Sra.  Aline  Ruas,  coordenadora  estadual  do  Movimento  dos
Atingidos  por  Barragens  -  Araçuaí;  e  os  Srs.  Luiz  Augusto  Barcellos  Almeida,
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superintendente  de  sustentabilidade da Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  -
Cemig; William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-
MG; Juseleno Anacleto da Silva, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores
e Trabalhadoras  na  Agricultura  Familiar  de  Minas  Gerais  -  Espera  Feliz;  e  Pablo
Andrade Dias,  coordenador nacional  do Movimento dos Atingidos por Barragens -
Ponte Nova, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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  451/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão, em caráter de urgência, para debater, em audiência pública,
supostos atos de perseguição, assédio moral e grave violação aos direitos humanos
praticados em face do Cb PM Fábio Sérgio dos Santos, no âmbito do 47º BPM;

nº 452/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular,  para  debater,  em  audiência
pública, o conceito contemporâneo de família;

nº  453/2015,  do  deputado Celinho  do Sinttrocel,  em  que solicita  seja  realizada
reunião desta comissão, para debater, em audiência pública, o atentado contra Rafael
Gustavo Paiva Teixeira, que teve seu veículo danificado na madrugada do dia 9 de
março;

nº 456/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada visita ao
Centro de Remanejamento do Sistema Prisional - Ceresp - Betim, para verificação da
situação local em face das denúncias recebidas pelo presidente desta comissão e do
princípio de motim ocorrido em 9/3/2015, por suposta violação aos direitos humanos;

nº 457/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Defesa Social pedido de informações acerca da falta de água
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e da superlotação no Ceresp - Betim, o que motivou o princípio de motim ocorrido em
9/3/2015, causando violação aos direitos humanos;

nº 459/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações acerca de supostas ações
violentas de policiais, quando atuam em ocupações por moradia nesta Capital e na
Região Metropolitana, com enfoque especial em ações ocorridas em 12/2/2015, na
região de Izidoro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em desfavor de Manoel
Ramos  de  Souza,  conhecido  como  Bahia,  morador  e  membro  da  liderança  da
ocupação  Vitória,  por  suposta  agressão  e  perseguição,  causando  violação  aos
direitos humanos;

nº 460/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita que sejam convidadas, e não
convocadas,  para  reunião  que  debaterá  possível  violação  de  direitos  e  garantias
fundamentais, constrangimento ilegal, abuso de autoridade e assédio sexual contra
policiais militares lotadas no 46º BPM, conforme Requerimento nº 345, as seguintes
autoridades: Cel. PM Renato Batista Carvalhais, corregedor da Polícia Militar, Cel. PM
Elias Perpétuo Saraiva, comandante da 10º RPM, Ten.-Cel. Jarbas de Souza Silva,
comandante do 46º BPM, e 1º-Ten. Paulo Roberto de Oliveira, lotado no 46º BPM;

nº 477/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para
debater,  em  audiência  pública,  a  possível  criação  da  Frente  Metropolitana  de
Acessibilidade  da  Pessoa  com  Deficiência,  a  criação  do  fundo  financeiro  dos
conselhos e das coordenadorias  e a situação de acessibilidade das pessoas com
deficiência no interior do Estado (emendado pelo Deputado Carlos Pimenta);

nº 481/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas às
Secretarias  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  e  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável as notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária desta
comissão,  acompanhadas  de  documentos  apresentados  por  representantes  da
Coordenadoria Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, indicativos das
demandas e reivindicações das comunidades presentes na mencionada reunião;

nº 482/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  presidência  da  Cemig  pedido  de  providências,
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acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária desta comissão, para
realização  dos  estudos  necessários  sobre  o  cumprimento  das  condicionantes
inerentes  à  Usina  Hidrelétrica  de  Irapé,  visando  à  garantia  dos  direitos  das
comunidades  envolvidas,  especialmente  no  que  se  refere  ao  pagamento  das
indenizações devidas a todos os atingidos pelo empreendimento.

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 março de 2015.
Cristiano Silveira, presidente - Cabo Júlio - Durval Ângelo.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Isauro  Calais,  Luiz  Humberto
Carneiro, Doutor Jean Freire (substituindo o deputado Cristiano Silveira, por indicação
da liderança do bloco composto pelas representações partidárias do PT, do PMDB, do
PC  do  B,  do  PT  do  B,  do  PR,  do  PRB  e  do  PROS),  membros  da  supracitada
comissão. Registram-se a saída do deputado Luiz Humberto Carneiro e a presença
do deputado Gustavo Valadares (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro,
por indicação da liderança do BVC). Estão presentes, também, os deputados Carlos
Pimenta, Sargento Rodrigues, Wander Borges, Duarte Bechir e Tito Torres. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Alberto, 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.  O presidente  acusa o  recebimento  das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 13, 25, 28, 63, 67, 79, 94, 106,
124, 140, 151, 167, 182, 187, 196, 203, 206, 227, 229, 237, 249, 251, 256, 268 e
277/2015 (Antônio Jorge); 4, 11, 17, 33, 36, 41, 44, 72, 78, 82, 87, 97, 104, 111, 126,
128, 145, 149, 165, 175, 180, 184, 186, 197, 200, 204, 207, 214, 223, 232, 238, 246,
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257, 258, 261 e 281/2015 (Bonifácio Mourão); 2, 10, 18, 21, 32, 37, 42, 46, 49, 56, 61,
62, 64, 73, 81, 84, 86, 90, 93, 95, 99, 102, 108, 110, 113, 115, 118, 121, 129, 133,
138, 143, 153, 158, 164, 174, 181, 189, 194, 199, 211, 217, 224, 245, 250, 259, 267,
274, 279 e 282/2015 (Cristiano Silveira); 3, 12, 22, 30, 35, 40, 45, 50, 52, 55, 60, 70,
76, 77, 80, 89, 98, 101, 105, 114, 120, 131, 134, 139, 148, 157, 160, 161, 163, 173,
188, 190, 193, 195, 201, 210, 218, 225, 242, 248, 260, 262, 264, 271 e 272/2015
(Isauro Calais); Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 e Projetos de Lei nºs 6, 7, 15,
20, 23, 27, 29, 31, 34, 43, 54, 57, 59, 68, 71, 83, 85, 92, 103, 107, 119, 122, 130, 137,
142, 147, 152, 155, 159, 169, 185, 192, 198, 212, 221, 228, 241, 253, 269, 275 e
280/2015 (João Alberto); 1, 5, 8, 14 ,19, 24, 38, 48, 51, 65, 69, 74, 91, 96, 117, 123,
132, 135, 136, 141, 146, 166, 170 a 172, 176 a 178, 183, 205, 208, 213, 216, 219,
220, 226, 230, 233, 234, 236, 243, 252, 254, 255, 263, 266, 270, 273 e 278/2015
(Leonídio Bouças); 9, 16, 26, 39, 47, 53, 58, 66, 75, 88, 100, 109, 112, 116, 125, 127,
144, 150, 154, 156, 162, 179, 202, 209, 215, 231, 240, 247, 265 e 276/2015 (Luiz
Humberto  Carneiro).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão.  A presidência
designa como relator o deputado João Alberto para o Requerimento nº 279/2015, de
autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  informação  para  que  esclareça  as  seguintes
questões:  o  motivo  da  viagem  ao  Rio  de  Janeiro;  o  governador  do  Estado  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;  a composição da comitiva,  cujos  seguranças,  carros  e van
obstruíram o trânsito na Rua Aníbal de Mendonça, no Bairro de Ipanema; a duração
de sua estada na capital do Estado do Rio de Janeiro; o custo total dessa viagem e
quem  a  custeou.  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 março de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  -  João  Alberto  -  Antônio  Jorge  -  Isauro  Calais  -

Sargento Rodrigues - Cristiano Silveira.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Às 15h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Anselmo José

Domingos, Celinho do Sinttrocel, Neilando Pimenta e Doutor Jean Freire (substituindo
o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Anselmo
José Domingos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Doutor Jean Freire, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 575/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada visita
da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  aos  trechos  das
Rodovias BR-367 e MG-677 situados nas proximidades de Virgem da Lapa, com o
objetivo  de  verificar  a  precária  situação  de  tráfego,  estando  os  referidos  trechos
bloqueados totalmente por manifestantes;

nº 576/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
em audiência  pública,  a  concessão da Rodovia  BR-040,  no  trecho compreendido
entre Brasília e Juiz de Fora.

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 março de 2015.
Deiró Marra, presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel - Neilando

Pimenta.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM
18/3/2015

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
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deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes e Roberto
Andrade. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues,
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 apreciar a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 206 a 210, 231 a 235, 237 a
240/2015.  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 606/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e João Leite, em que
solicitam seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
solicitação para a suspensão da realização de audiência pública destinada a debater
a situação de violência vivenciada pelos Municípios  de Viçosa e região, conforme
Requerimento  de  Comissão  nº  566/2015,  aprovado  na  Comissão  de  Assuntos
Municipais e Regionalização, em flagrante desrespeito às competências da Comissão
de Segurança Pública, conforme dispõe o art. 102, inciso XV, do Regimento Interno;
e, em face da aprovação do aludido requerimento, seja realizada reunião com os
presidentes das comissões permanentes para discutir as competências regimentais
inerentes a essas comissões;

nº 609/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em audiência pública,  os deslocamentos da Polícia Civil  para entrega de
presos ao sistema prisional, em razão da interdição de presídios e cadeias públicas
pelo Poder Judiciário;

nº  610/2015,  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 Curso de Habilitação de
Oficiais da Polícia Militar 2015 - CHO PM 2015 -, tendo em vista a possibilidade de
aproveitamento de todos os excedentes para recomposição do efetivo da instituição;
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nº  611/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de
providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do Curso de
Habilitação de Oficiais da Polícia Militar 2015 - CHO PM 2015 -, tendo em vista a
possibilidade  de  aproveitamento  de  todos  os  excedentes  para  recomposição  do
efetivo da instituição;

nº 612/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Viçosa para debater, em audiência pública, o aumento do número de
homicídios, tráfico de drogas, latrocínios, assaltos e furtos na cidade e região;

nº  613/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião,  em  caráter  de  urgência,  no  Município  de  Nova  Lima  para  debater,  em
audiência  pública,  a  segurança  pública  local,  especialmente  no  que  tange  às
questões logísticas e de recursos humanos disponíveis na cidade;

nº  614/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais
para debater, em audiência pública, temas afetos à segurança pública, especialmente
a ocorrência dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando
ou descaminho, tráfico de armas de fogo e explosivos, bem como seus impactos no
crescimento do índice de violência e criminalidade, com a presença dos respectivos
secretários de Defesa Social;

nº  615/2015,  do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada a
oitiva de Esdras Jonatas dos Santos para tratar do elevado índice de criminalidade na
região da Pampulha;

nº  616/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  no  Município  de  São  Sebastião  do  Paraíso  para  debater,  em  audiência
pública, a segurança pública local,  em especial  medidas de combate ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

nº 617/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador  do  Estado,  à Chefia da Polícia Civil  e  à Câmara de Coordenação
Geral,  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  pedido  de  providências  para  verificar  a
possibilidade de convocação da totalidade dos candidatos excedentes ao cargo de
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perito criminal do concurso público realizado no âmbito da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais em 2013;

nº 618/2015, da deputada Celise Laviola, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Aimorés para debater, em audiência pública, as questões de segurança
pública na Região Leste de Minas Gerais, em especial o tráfico de drogas, roubos a
terminais  de autoatendimento bancário,  utilização de armas de fogo em roubos a
cidadãos, entre outros;

nº  619/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Chefia e à Corregedoria da Polícia Civil as notas taquigráficas da 3ª
Reunião Ordinária desta comissão para que apure suposto ato de infração disciplinar
praticado  pelo  delegado  de  Polícia  Paulo  Saback,  presidente  da  Comissão  de
Prerrogativas  dos  Delegados  do  Sindepominas,  ao  se  referir  de  maneira
desrespeitosa às autoridades que confeccionaram a Resolução Conjunta nº 184, de
25/4/2014;

nº  620/2015,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Antônio  Carlos
Arantes  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de
Defesa Social pedido de providências, acompanhado de cópia dos trechos das notas
taquigráficas da 2ª  Reunião Extraordinária desta comissão contendo a fala do Sr.
José  Lino,  servidor  da  Seds,  e  dos  representantes  do  Sindpúblicos-MG,  para
convocar os excedentes do Concurso Seplag-Seds Edital nº 07/2013 para os cargos
de analista, executivo e médico do Sistema de Defesa Social;

nº  621/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Valadares,  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao secretário
de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre as previsões de revisão da
tabela salarial  dos servidores do sistema prisional e socioeducativo, alteração nas
carreiras,  melhoria  das  condições  de  trabalho  desses  servidores  e  melhoria  da
infraestrutura do sistema socioeducativo e prisional, tendo em vista a valorização e o
reconhecimento do trabalho dos servidores da área;

nº  622/2015,  dos deputados João Leite,  Gustavo Valadares,  Duarte Bechir,  Tito
Torres e Sargento Rodrigues, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
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Estado  pedido  de  providências  para  encaminhar  a  esta  Casa  projeto  de  lei  que
disponha  sobre  a  carreira  dos  servidores  do  sistema  prisional  e  socioeducativo,
conforme demanda apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
de Minas Gerais;

nº 623/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, tendo como convidado o
Maj.  Freire,  comandante  da  24ª  Cia  PMMG,  os  fatos  ocorridos  nos  dias  15  e
16/12/2014, quando policiais militares foram expostos a humilhação e descaso ao
serem mantidos presos, após confronto com meliantes, em Nanuque, e chamados de
"princesinhas superpoderosas" pelo comandante da Companhia, que disponibilizou
colchões sujos, mofados e sem condições de uso para que dormissem;

nº 624/2015, dos deputados João Leite e Lafayette de Andrada, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o trânsito de carretas de
minério pela rodovia MG-030, em Nova Lima;

nº 625/2015, dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a criação da Delegacia
Especializada de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância no Estado;

nº  628/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  com  a  presença  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do
Estado para  debater,  em audiência pública,  as  medidas  necessárias  para  que se
alcancem  a  valorização  das  carreiras  administrativas  de  analistas,  auxiliares  e
assistentes do sistema prisional e socioeducativo, piso salarial digno e igualdade no
tratamento dado à segurança pública.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 626/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
ao hospital e ao centro odontológico da Polícia Militar para averiguar as condições
dos locais no tocante a recursos humanos e infraestrutura para os atendimentos;

nº 627/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada visita ao
Centro  de  Remanejamento  do  Sistema Prisional  -  Ceresp  -  em  Juiz  de  Fora,  à
Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires e ao Centro Socioeducativo de Juiz
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de  Fora  para  averiguar  as  condições  de  infraestrutura,  instalações,  capacidade,
população  carcerária,  condições  de  trabalho  dos  agentes  e  policiais  e  eventual
necessidade de obras e melhorias.

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

Sala das Comissões, 23 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - João Leite - Iran Barbosa.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

23/3/2015
Às  19h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Iran  Barbosa  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por
indicação da liderança do Bloco BMN), 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  debater  a  situação  da  unidade  de  atendimento  às  medidas
socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social, localizada na Rua Monte
Castelo, no Bairro Itapoã, em Belo Horizonte. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Silvana  Maria  de  Carvalho  Neiva,
coordenadora  administrativa  da  Unifenas  -  BH,  representando  Fuad  Haddad,
professor  supervisor  de  câmpus  da  Unifenas  -  BH;  Ana  Cristina  Drumond,
representante dos moradores do Bairro Itapoã; e os Srs. João Gualberto Costa da
Silva Filho, secretário de Administração Regional Municipal Pampulha, representando
Marcio Araujo de Lacerda, prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador Heleno de
Abreu,  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte;  Vereador  Silvinho Rezende,  Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Ten.-Cel. PM Eduardo Domingues Barbosa, comandante
do 13º Batalhão de Polícia Militar, representando o Cel. PM Marco Antônio Badaró
Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; José Salomé Novais,
vice-presidente do Clube Quinze Veranistas, que são convidados a tomar assento à
mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  João  Leite,  autor  do
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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 626/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada visita
da Comissão de Segurança Pública ao hospital e ao centro odontológico da Polícia
Militar de Minas Gerais para averiguar as condições dos locais no tocante a recursos
humanos e infraestrutura para os atendimentos;

nº 627/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de Segurança Pública ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional -
Ceresp - em Juiz de Fora, à Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires e ao
Centro Socioeducativo de Juiz de Fora para averiguar as condições de infraestrutura,
as instalações, a capacidade, a população carcerária, as condições de trabalho dos
agentes e policiais e a eventual necessidade de obras e melhorias;

nº  674/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  do  deputado  João  Leite  e  do
deputado  Iran  Barbosa,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de
Segurança  Pública  ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  para  debater  os
problemas  decorrentes  da  instalação  de  unidade  de  atendimento  de  medidas
socioeducativas a menores em conflito com a lei, instalada na Rua Monte Castelo, no
Bairro Itapoã, em Belo Horizonte;

nº  675/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  do  deputado  João  Leite  e  do
deputado Iran Barbosa, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
pedido de providências para combater a exploração de prostituição e de tráfico de
drogas na Rua Antero Quintal, no Bairro Santa Branca, em Belo Horizonte;

nº  676/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do deputado Iran  Barbosa e  do
deputado  João  Leite,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da  Comissão  de
Segurança Pública para debater, em audiência pública, os problemas decorrentes do
uso irregular das vias públicas no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto -



2289
____________________________________________________________________________

Mineirão -, em especial aqueles relativos ao trânsito local, comércio ilegal de bebidas
e alimentos, perturbação do sossego público e prática de atos obscenos em vias
públicas;

nº  677/2015,  do  deputado Iran  Barbosa,  do deputado Sargento  Rodrigues e  do
deputado João Leite, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de
Defesa Social  pedido de providências para proceder  o fechamento da unidade de
atendimento às medidas socioeducativas localizada na Rua Monte Castelo, no Bairro
Itapoã,  em  Belo  Horizonte,  posto  que  tal  equipamento  público  foi  instalado  sem
consulta  à  população do bairro,  em área residencial,  próximo a  várias  escolas  e
universidades, ocasionando o aumento de sensação de insegurança no local;

nº 678/2015, do deputado Iran Barbosa, do deputado João Leite e do deputado
Sargento  Rodrigues,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Comando  Geral  da
Polícia Militar de Minas Geraisl pedido de providências para aumentar o policiamento
ostensivo  no  Bairro  Itapoã,  em  Belo  Horizonte,  em  especial  pelo  aumento  da
sensação  de  insegurança  experimentada  pelos  moradores  do  bairro,  conforme
reclamações apresentadas;

nº  679/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do deputado Iran  Barbosa e  do
deputado  João  Leite,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  subsecretário  de
Medidas  Socioeducativas  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
informações sobre o número de menores em conflito com a lei que, atualmente, são
atendidos na unidade de atendimento às medidas socioeducativas situada na Rua
Monte  Castelo,  Bairro  Itapoã,  em  Belo  Horizonte;  o  regime  de  cumprimento  das
medidas  em  execução  naquela  unidade  e  os  atos  infracionais  praticados  pelos
menores ali recolhidos;

nº  680/2015,  do  deputado Iran  Barbosa,  do deputado Sargento  Rodrigues e  do
deputado João Leite, em que solicitam seja encaminhadas ao secretário de Estado de
Defesa Social e ao subsecretário de Medidas Socioeducativas as notas taquigráficas
da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente - João Magalhães - Cabo Júlio - Celise Laviola.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 284/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento
do  deputado  Wander  Borges,  solicita  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do
Departamento  de  Estradas de Rodagem de Minas Gerais  -  DER-MG -  pedido  de
informações  sobre  os  trechos  rodoviários  atualmente  em  recuperação  ou  em
melhoria,  juntamente  com  o  cronograma  das  obras,  abrangidos  pelo  programa
estruturador Caminhos de Minas.

Publicado no Diário do Legislativo de 17/3/2015, o requerimento foi encaminhado à
apreciação  deste  órgão  colegiado,  ao  qual  cumpre  sobre  ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Programa Estruturador Caminhos de Minas visa a promover o desenvolvimento e

diminuir  as  desigualdades  socieconômicas  em  todas  as  regiões  do  Estado,
encurtando distâncias, diminuindo o tempo das viagens e aumentando a capacidade
de rodovias  com papel  integrador  entre os  municípios  mineiros.  No total,  prevê a
pavimentação de mais de 8.131,13km de rodovias, beneficiando 309 municípios do
Estado.

A Lei Delegada n° 180, de 2011, estabelece que o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - é uma autarquia com autonomia
administrativa  e  financeira,  personalidade  jurídica  de  direito  público  e  prazo  de
duração indeterminado, que integra a área de competência da Secretaria de Estado
de  Transportes  e  Obras  Públicas.  Compete  ao  órgão  executar,  direta  ou
indiretamente, atividades relativas a projetos, construção e manutenção de rodovias e
a outras obras e serviços delegados.

A solicitação  de  pedido  de  informação  ao  diretor-geral  do  DER-MG,  objeto  do
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requerimento em análise é legítima e encontra respaldo na Carta Estadual, cujo art.
62, XXXI, atribui à Assembleia Legislativa a competência de fiscalizar e controlar atos
do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da  administração  indireta,  e  cujo  art.  54,  §  3°,
possibilita à Mesa da Assembleia encaminhar pedido de informação a entidade da
administração indireta e direta e a outras autoridades estaduais, e torna a recusa ou o
não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa, infração
administrativa  sujeita  a  responsabilização.  Julgamos  fundamental  a  solicitação
dessas informações para o bom andamento dos trabalhos legislativos.

Conclusão
Somos pela aprovação do Requerimento n° 284/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 23 de março de 2015.
Lafayette de Andrada, relator.

TRANSCRIÇÃO
POEMAS TRANSCRITOS NOS ANAIS EM ATENÇÃO A REQUERIMENTO DO

DEPUTADO CELINHO DO SINTTROCEL PUBLICADO NO DIÁRIO DO
LEGISLATIVO DE 13/2/2015*

DOIS POEMAS
Fabrício Marques
Ilustração Andrés Sandoval

TOTEM PARA O HOMO ZAPPING
Acordo João, vou à feira João, passeio João
mas João até certo ponto:
é só sair para o olho da rua e já me chamo Násser.
Conto histórias, manobro vocábulos
e logo me chamam Heródoto.
Sou Heródoto até me cansar.
Das oito às nove sou Mwaka
e na hora seguinte dou expediente como Zanchi.
Saio à esquerda à caça de frutas - de preferência vermelhas.
Descanso no parque como Chang,
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sou Chang de sobreaviso.
Entro no trabalho e meus colegas me cumprimentam:
“Olá, Górki, tchau Górki!”.
Na hora do café a atendente me reconhece como Xerxes.
O mercado se inquieta, a Bolsa oscila ao saberem que sou Zeki.
Às seis da tarde, horário de Brasília, me despeço como Ximenes.
E, como tal, estranho os homens que atravessam a existência carregando o um só

nome.
Frequento os bares contando façanhas, agora me chamo Baltazar.
O Corvette sibila no asfalto.
Luzes grátis e alegres piscam à distância,
luzes alegres e grátis acenam para mim (me chamo Raoni).
De Raoni a Quiroga é só um pulo
E num looping rodopio no baile
Mais um pouco sou Gale,
O que toca acordeom e se basta.
Em casa me recebem como Histeu,
amanhã é domingo e é floração de incertezas.
Lagartos lá fora recolhem as hesitações.
Debaixo desse teto também me conhecem como Jimmy,
mas podem me chamar de Abraão.
Até que o sonho comece e eu passe a me chamar Hades.
Não percam a conta:
Sou  João  Násser  Heródoto  Mwaka  Zanchi  Chang  Górki  Xerxes  Zeki  Ximenes

Baltazar
/ Raoni Quiroga Gale Histeu Jimmy Abraão Hades
Sou uns
Sou uns e outros a seu dispor
Alimento boto lenha
na conversa bonita
em torno do fogo da vida
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Reparo as chamas
que partem sem rumo
e me chamam pelo nome

4 QUARTETOS
1.
Minha namorada muda fica deitada na cama por
meses, sentindo seu corpo se desenvolver. O mamilo
esquerdo cresceu um pouco mais do que o direito,
anotou em seu diário. Estremece.
2.
Amarrar um cadarço pode ser banal como uma estrela
da Galáxia Ana Elíptica de Sagitarius se enfiando para
sempre num buraco negro. Mas é incrível como uma
estrela da Galáxia Ana Elíptica de Sagitarius se
enfiando para sempre num buraco negro. Ele amarra o
cadarço e sai andando. Mais um passo para o irmão de
Maria Fernanda. Mais uma estrela saindo de um
buraco negro.
3.
Ele, o cozinheiro russo, vive há duas semanas com o
coração de outra pessoa. Um cão suicida o segue por
todos os cantos. Sente um sobressalto sempre que
percebe o cão.
4.
O cão suicida lambe o sapato do irmão autista de Maria
Fernanda. O cozinheiro russo também sente calafrios
ao observar os mamilos de minha namorada muda
crescendo desiguais. Embarcaram todos clandestinos
em um navio, bandeira de Malta, que ninguém, nem
mesmo o comandante, sabe para onde vai.
* - Publicados no jornal Folha de S.Paulo de 1º/2/2015.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2015

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 26/3/2015
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 727 a 777/2015 - Requerimentos nºs 350 a 368/2015
- Requerimentos Ordinários nºs 789 a 828/2015 - Comunicações: Comunicações das
Comissões  de Saúde e  de  Educação e do deputado Rogério  Correia  -  Oradores
Inscritos: Discursos dos deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues - 2ª Parte
(Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura de Inscrições -  Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários
nºs 789 a 827/2015; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014; aprovação - Encerramento
- Ordem do Dia.

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

Silveira Jr. - Doutor Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos
- Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Arlete Magalhães - Arnaldo
Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Celinho do Sinttrocel -  Celise Laviola -  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
Cherem - Fábio de Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Ione Pinheiro - 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  -  Ricardo  Faria  -
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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 14h3min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  2º-secretário,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Léo Portela, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Helder Medeiros Rebouças, diretor executivo do Instituto Legislativo
Brasileiro - IBL -, colocando à disposição da Casa as ações do IBL e do Programa
Interlegis, com vistas à capacitação e ao fortalecimento institucional desta Casa.

Do Sr.  Claudio  Augusto  Boschi,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Educação
Física da 6ª Região, agradecendo o convite para o ciclo de debates Reforma Política,
Igualdade de Gênero e Participação: O Que Querem as Mulheres de Minas.

Do Sr. Sebastião Eustáquio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Barão
de Cocais, encaminhando a Moção nº 2, aprovada nessa Casa, em 12/3/2015. (- À
Mesa da Assembleia.)

Do  Sr.  Valdinei  Marciano,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cabo  Verde,
manifestando  apoio  às  reivindicações  de  professores  e  servidores  integrantes  do
Movimento  dos  Atingidos  pela  Lei  100.  (-  Anexe-se  à  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 3/2015)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
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aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 727/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 337/2011)

Torna obrigatória a apresentação do cartão ou da caderneta de saúde da criança
para matrícula na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os pais ou os responsáveis devem apresentar o cartão ou a caderneta de

saúde da criança para matrícula em escola da rede pública estadual.
Parágrafo  único  -  Na hipótese de o  documento  não  ser  apresentado ou de  as

anotações estarem desatualizadas, a escola deverá comunicar o fato ao Conselho
Tutelar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A vacina é o procedimento que visa produzir anticorpos no organismo,

contra determinado agente infeccioso, antes que uma infecção seja causada por esse
micro-organismo. A prevenção de algumas doenças tem maior relevância na infância,
já que alguns distúrbios comuns, se mal curados nesse período da vida, podem ter
consequências  irreversíveis.  A  vacina  é  a  maneira  mais  simples  e  eficiente  de
prevenir algumas doenças.

Sendo assim, faz-se necessária a vacinação de todas as crianças e, principalmente,
das crianças que estão sendo escolarizadas, já que estas mantêm contato direto com
outras, haja vista que a vacina inibe a ação de um agente infeccioso.

Por  isso  apresentamos  este  projeto,  caracterizando  a  obrigação  dos  pais  ou
responsável  de  apresentar  o  cartão  ou  a  caderneta  de  saúde  da  criança  para
matrícula em escola da rede pública estadual, devendo ainda a escola informar ao
Conselho  Tutelar  caso os pais  ou  responsáveis  não apresentarem o  cartão ou  a
caderneta de saúde da criança.

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto
de lei.
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-  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 728/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.788/2011)

Proíbe os profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar equipamentos de
proteção individual fora do ambiente de trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde que atuam no Estado proibidos de circular

fora do ambiente laboral utilizando quaisquer equipamentos de proteção individual,
inclusive  jalecos,  aventais  ou  outras  vestimentas  especiais,  utilizadas  para  o
desempenho de suas funções.

§ 1º  -  As normas regulamentadoras definirão  os  equipamentos considerados de
proteção individual.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se profissionais de saúde todos os que
atuam nos serviços de saúde, bem como estudantes e estagiários das respectivas
profissões, ou qualquer dos profissionais que tenha contato direto com os pacientes
no exercício de suas funções.

Art. 2º - Os infratores estão sujeitos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, às
penas de:

I - advertência;
II - multa.
§ 1º - Os empregadores serão responsáveis solidários pelas infrações.
§ 2º - As normas regulamentadoras definirão os valores e a forma de aplicação das

penas.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde desenvolverá campanhas de educação e

conscientização  destinadas  à  população  e  aos  profissionais  de  saúde,  afixando
cartazes  em locais  de intensa circulação,  bem como em outros  meios ou mídias,
alertando sobre os riscos de contaminação biológica, tanto das trazidas de fora para
os ambientes dos nosocômios, como das levadas para fora.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
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Fred Costa
Justificação: O jaleco é equipamento de proteção individual - EPI. Essa vestimenta

se destina a proteger o trabalhador da saúde da insalubridade por risco biológico, já
que a contaminação da pele e das vestimentas por respingos, toque ou proximidade é
praticamente  inevitável.  Apesar  disso,  não  é  incomum  vermos  profissionais  ou
estudantes da área de saúde circulando em locais públicos por vezes usando jalecos,
estetoscópios ou outros equipamentos de trabalho. É necessário que se enfatize a
conscientização dos trabalhadores da saúde quanto à gravidade do risco biológico a
que  expõem  a  comunidade,  ao  persistir  nesse  costume.  Assim,  julgamos  que  a
possibilidade  de  impor  penas  de  advertência  ou  de  multa,  nos  termos  a  serem
definidos pela regulamentação, seria bastante eficaz para coibir o comportamento.
Apontamos também a responsabilidade do empregador  pela conduta e orientação
dos trabalhadores de saúde com relação aos riscos biológicos aos quais expõem a
população e a si próprios. Algumas iniciativas nesse sentido foram apresentadas no
Brasil.  Consideramos  que  uma  lei  de  alcance  nacional,  consentânea  com  os
princípios da biossegurança, seria extremamente benéfica para proteger a saúde da
população.

No Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde, temos a Norma Regulamentadora nº
32  -  NR-32  -  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  que  trata  do  uso  de
equipamentos de proteção individual, nos quais o jaleco se inclui. Recomenda que os
trabalhadores  não  deixem  “o  local  de  trabalho  com  equipamentos  de  proteção
individual - EPIs - e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais”. O Ministério
do Trabalho e Emprego editou em 11/11/2005 a Portaria nº 485, que “aprova a Norma
Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Saúde”.  Esse  documento  determina  que:  “2.2.4.6  -  Todos  trabalhadores  com
possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho
adequada e em condições de conforto; 2.2.4.7 - 32.2.4.6.1 - A vestimenta deve ser
fornecida sem ônus para o empregado; 2.2.4.8 - 32.2.4.6.2 - Os trabalhadores não
devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais”.

No século XX, com a descoberta de novas doenças e o grande avanço na ciência
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médica, o jaleco branco passa a ser definitivamente uma vestimenta de proteção e
consequentemente passa a ser símbolo de identificação do trabalhador da saúde;
porém, atualmente é visto mais  como identificação e,  apenas em segundo plano,
como proteção para o profissional da saúde.

No  Brasil,  a  Portaria  nº  3.214,  de  1978,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego
regulamenta, entre outras, a Norma Regulamentadora-NR 6 - EPI, segundo a qual
equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde do
trabalhador.

Os jalecos ou aventais devem ser de mangas longas, cobrir os braços, o dorso, as
costas e as pernas acima dos joelhos. Devem ser lavados periodicamente, a fim de
remover sujidades e contaminantes.

Assim sendo, solicito o apoio dos 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.
PROJETO DE LEI Nº 729/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.387/2014)
Declara de utilidade pública a Creche Tia Iolanda, com sede no Município de Belo

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

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
André Quintão
Justificação: A Creche Tia Iolanda, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma

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

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 730/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.668/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Cultural  de  Guaxupé,  com  sede  no
Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Fundação Cultural  de  Guaxupé é  uma sociedade civil  de  direito

privado, sem fins lucrativos ou econômicos, sem prazo de duração definido.
A fundação tem por objetivos: o incentivo à cultura em seu mais amplo significado; o

resgate,  a  consolidação  e  a  preservação  das  manifestações  culturais  mineiras  e
brasileiras;  a  valorização das  artes  e dos  artistas;  a  preservação da  memória  do
município; a promoção de atividades artísticas e sociais que visem a levar ao povo
seu direito à cidadania; a promoção de atividades artísticas e sociais que visem ao
esclarecimento  do  jovem  diante  das  vicissitudes  da  vida;  o  intercâmbio  com
associações congêneres.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 731/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.521/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Boa
Esperança e Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.

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

Familiares de Boa Esperança e Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares de Boa Esperança e Região -

Afaber -, com sede no Município de Itaguara, é uma sociedade civil de direito privado,
sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  objetivo  promover  o  desenvolvimento  social,
econômico  e  cultural  da  comunidade  de  Boa  Esperança  e  região  através  de
implantação de serviços, programas e projetos de assistência social, além de outras
metas. A entidade está registrada no Cartório do 1° Ofício de Notas de Itaguara. Em
caso de dissolução da entidade, seu patrimônio reverterá para entidade congênere.

- 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 732/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.553/2014)

Declara de utilidade pública a Associação do Congado Real de Tradições Mineiras,
com sede no Município de Bom Despacho.

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

Tradições Mineiras, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação do Congado Real de Tradições Mineiras foi fundada em

27/8/2011, sendo uma entidade sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de
duração.

A Associação  tem  por  finalidade  participar  de  eventos  de  interesse  público,  de
trabalhos sociais de reforço e apoio na educação, na saúde e na formação familiar;
promover, na medida do possível, o bem-estar social dos congadeiros real; prestar
assistência social e filantrópica, entre outras.
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A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 733/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.556/2014)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação para  Promoção de Artes  e  Cultura  -
Aproac -, com sede no Município de Lavras.

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

Cultura - Aproac -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: A Associação para Promoção de Artes  e Cultura -  Aproac -  é uma

associação civil sem fins lucrativos, de natureza cultural, que vem atuando de modo
intenso na cultura de Lavras. Atualmente, a entidade representa e articula o projeto
Emlavras - Escola de Música de Lavras - , que oferece cursos gratuitos de música
para jovens de 6 a 25 anos de idade, compreendendo aulas de violão, canto, violino e
musicalização infantil. Esse projeto, realizado em convênio com a Prefeitura Municipal
de Lavras por meio da Secretaria de Cultura, muito além do valoroso papel cultural,
exerce um serviço humano e cidadão de suma importância para o desenvolvimento
sociocultural da cidade e das regiões adjacentes.

Além de promover o desenvolvimento cultural da comunidade local, a associação
contribui  para  uma  interação  sociocultural  entre  os  alunos,  e  destes  com  a
comunidade,  exercendo  o  espírito  coletivo,  a  compreensão  das  diferenças  e  a
solidariedade.

Um  aspecto  de  relevo  é  o  retorno  dado  à  sociedade,  pois,  além  da  formação
artística,  a  entidade  promove  várias  apresentações  no  município,  como  meio  de
compartilhar  com  a  sociedade  suas  conquistas  e  seus  progressos.  Entre  as
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atividades  exercidas  destacam-se:  Trajeto  Cultural  de  Bandas,  Jantar  Dançante,
Lazer  e  Arte  na  Praça,  concertos  didáticos  nas  escolas  públicas  de  Lavras  e  a
participação no Festival Internacional de Corais.

A entidade visa ainda, para um futuro próximo, à formação de um conservatório de
música, através da ampliação do número de cursos oferecidos.

Desse  modo,  a  declaração  de  utilidade  pública  certamente  será  de  suma
importância,  pois  auxiliará  o  projeto  como  importante  instrumento  viabilizador  de
maior apoio político, humano, financeiro e profissional para a consecução de seus
nobres objetivos. O título, pois, fomentará não apenas a manutenção dos importantes
serviços exercidos pela Aproac, mas também permitirá a expansão e o melhoramento
deles.

A Associação para a Promoção de Artes e Cultura preenche todos os requisitos
legais para a declaração de utilidade pública, uma vez que está em funcionamento há
mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são
pessoas idôneas, conforme atestado apresentado, motivo pelo qual contamos com a
colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 734/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.565/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional
Floresta, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Habitacional Floresta, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação:  A  Associação  de  Moradores  do  Conjunto  Habitacional  Floresta,

fundada em 18/12/1983, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo
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básico congregar  os  habitantes  do referido conjunto em torno de seus problemas
fundamentais.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade
proporcionando a seus associados condições adequadas para a plena realização das
funções de habitar,  trabalhar,  recrear e lutar  pelos interesses da população, razão
pela qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 735/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.711/2015)

Dispõe sobre diretrizes para a educação escolar indígena no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Na implementação de ações relativas  à educação escolar  indígena no

Estado, será observado o disposto no § 2° do art. 210 da Constituição da República,
no art. 79 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e nas normas que
definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Indígena, bem como o
disposto nesta lei.

Art.  2°  -  A educação  escolar  indígena  no  Estado  se  orientará  pelos  seguintes
princípios:

I - afirmação dos indígenas como sujeitos de direitos;
II - reconhecimento da diversidade étnica e cultural dos povos e das comunidades

indígenas;
III - respeito ao autorreconhecimento dos indígenas e das comunidades indígenas;
IV  -  reconhecimento  da  centralidade  do  território  na  afirmação  da  identidade

comunitária indígena;
V - valorização das línguas maternas indígenas;
VI - respeito aos processos próprios de aprendizagem das comunidades indígenas;
VII - pleno acesso aos bens culturais.
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Art. 3° - São objetivos da educação escolar indígena no Estado:
I - valorizar as culturas indígenas localizadas no Estado e sua diversidade étnica e

linguística;
II - fortalecer as práticas socioculturais das comunidades indígenas;
III  -  salvaguardar  as  línguas  maternas  dos  povos  indígenas,  bem  como  suas

variantes;
IV - afirmar as identidades étnicas peculiares a cada povo indígena;
V - valorizar os processos de produção e transmissão do conhecimento peculiares a

cada comunidade indígena;
VI  - proporcionar os meios de acesso e apropriação da base nacional comum do

currículo da educação básica;
VII - afirmar a centralidade do território nos processos educativos.
Art.  4°  -  A organização  da  educação  escolar  indígena  no  Estado  atenderá  às

seguintes diretrizes:
I - autonomia didático-pedagógica das escolas;
II - elaboração de normas e projetos pedagógicos próprios para a educação escolar

indígena;
III - formulação e manutenção de programas de formação inicial e continuada de

profissionais de educação básica indígena;
IV  -  condução e  coordenação do processo educacional  pelo  professor  indígena

oriundo da própria comunidade;
V - garantia de manifestação prévia da comunidade escolar no caso de alteração de

funcionamento ou de fechamento das escolas indígenas, nos termos do parágrafo
único do art. 28 da Lei Federal n° 9.394, de 1996.

Art. 5° - Na organização da educação indígena no Estado é garantida a participação
de lideranças tradicionais das comunidades indígenas na definição e elaboração de:

I - modelo de gestão escolar;
II - administração dos recursos financeiros;
III - projeto político-pedagógico;
IV - proposta curricular;
V - critérios para a avaliação sistêmica;
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VI - padrões de atendimento;
VII - materiais didático-pedagógicos;
VIII - padrões para construção ou adaptação das edificações escolares.
Parágrafo único - O disposto no caput  observará a relação da comunidade com o

seu território, as peculiaridades socioculturais das comunidades e as especificidades
pedagógicas da educação indígena.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
André Quintão
Justificação: A educação indígena é uma modalidade de ensino que busca atender

comunidades  e  povos  indígenas  nas  diferentes  etapas  da  educação  básica  -
educação infantil,  ensinos fundamental e médio -  e no ensino superior.  Em Minas
Gerais, para conferir maior integração e coerência a essa modalidade de ensino, o
Estado entendeu por bem ofertar diretamente a educação escolar indígena no âmbito
de toda a educação básica.

A  Constituição  de  1988  já  havia  determinado  que  os  povos  e  comunidades
indígenas têm direito a uma educação escolar diferenciada, assegurado o uso das
línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, de acordo com o que
preceituam o § 2° do art.  210 e o art.  231 do Texto Constitucional.  No entanto, o
efetivo respeito à diversidade étnica e cultural desses povos ainda é um desafio para
o  Estado  brasileiro,  signatário  que  é  da  Convenção  n°  169,  da  Organização
Internacional do Trabalho, sobre os Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil
por meio do Decreto n° 5.051, de 19/4/2004.

De acordo com a Lei Federal n° 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB  -,  de  20/12/1996,  o  Conselho  Nacional  de  Educação  -  CNE  -  é  o  órgão
encarregado de estipular  as  diretrizes  curriculares  nacionais  para a  educação em
todas as suas etapas e modalidades. Por meio da Resolução n° 5, de 22/6/2012, o
CNE estabeleceu as normas gerais aplicáveis à educação escolar indígena e firmou a
exigência de que os sistemas de ensino dos entes federados deveriam estipular suas
normas  específicas,  de  acordo  com  as  competências  constitucionais  e  legais
decorrentes do regime de colaboração nas políticas públicas de educação.
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Para  cumprir  essa  exigência,  cabe  ao  Poder  Legislativo  estatuir  as  diretrizes
complementares sobre a educação escolar indígena em Minas Gerais, de modo a
integrar as normas regulamentares a serem instituídas pelos órgãos de educação do
Estado e o ordenamento jurídico nacional em vigor. Esse é precisamente o objeto do
projeto de lei que submetemos aos nobres pares.

- 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 736/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.866/2014)

Dá denominação ao trecho da  Rodovia  BR-491 situado entre  os  Municípios  de
Alfenas e Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Rodovia Agnaldo Salles o trecho da Rodovia BR-491

situado entre os Municípios de Alfenas e Varginha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Rodovia BR-491 é a principal ligação entre Alfenas e Varginha, que

se localizam no Sul do Estado de Minas Gerais e muito próximas aos Estados de São
Paulo e do Rio de Janeiro.

Em 1940, as rodovias brasileiras eram incipientes e, com as estradas de terra, os
transportes  de  cargas  e  passageiros  tinham  enormes  problemas,  principalmente
durante o período de chuvas Apesar disso, o Sr. Agnaldo Salles, com sua visão de
empreendedor, tornou-se pioneiro em transportes coletivos, implantando a primeira
linha  de  ônibus  destinada  às  cidades  mineiras  de  Paraguaçu,  Fama,  Alfenas  e,
posteriormente, Varginha e Três Corações.

Esse  empresário  nasceu  na  cidade  de  Paraguaçu,  em  18/9/1906.  Viveu  sua
juventude trabalhando árdua e incessantemente em várias profissões. Aos 27 anos
de idade,  conseguiu  comprar  seu primeiro  veículo,  um carro  de  praça.  Em 1932,
casou-se com a Sra. Íris Gonçalves. No âmbito profissional, continuou a perseguir o
seu grande objetivo,  que era o de criar  e depois ampliar  uma linha de transporte
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coletivo de passageiros que servisse as cidades mais necessitadas da região Sul de
Minas. Mesmo com as condições precárias das estradas mineiras daquela época, em
1940, implantou a primeira linha de ônibus interligando as cidades vizinhas.

O Sr.  Agnaldo  Salles  sempre  buscou contribuir  para  o  desenvolvimento  de  sua
comunidade.  Foi  vereador  por  22 anos e prefeito  de Paraguaçu,  período em que
conseguiu a realização de várias obras de terraplanagem rodoviária e pavimentação,
entre  as  quais  a  pavimentação  asfáltica  entre  as  cidade  mais  próximas,
proporcionando melhorias para diversos setores da sociedade.

Em reconhecimento à importância das ações públicas do Sr. Agnaldo Salles e com
o  objetivo  de  homenageá-lo  como  cidadão  empreendedor  que  se  dedicou  ao
desenvolvimento do transporte rodoviário na região Sul do Estado de Minas Gerais,
propomos,  por  meio desta proposição,  a atribuição do nome de Rodovia Agnaldo
Salles ao trecho da BR-491 entra as cidades de Alfenas e Varginha.

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

PROJETO DE LEI Nº 737/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.987/2014)

Dá a denominação de Escola Estadual Escritora Carolina Maria de Jesus à escola
técnica  inscrita  no  programa  Brasil  Profissionalizado,  localizada  no  Município  de
Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Escritora Carolina Maria de Jesus a

escola técnica inscrita no programa Brasil Profissionalizado e localizada no Município
de Sacramento.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Este projeto tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual

Escritora  Carolina  Maria  de  Jesus  à  escola  técnica  inscrita  no  programa  Brasil
Profissionalizado e localizada no Município de Sacramento.



2310
____________________________________________________________________________

A abolição do sistema escravocrata ocorreu em maio de 1888, mas sabemos que a
liberdade concedida aos negros só se deu em decorrência de um longo processo de
luta  e  resistência.  Também  sabemos  que  essa  liberdade  não  garantiu  ao  negro
ascensão social. Ao analisar criticamente todo o processo, percebe-se que, com o fim
dos maus-tratos  infligidos aos escravos,  o preconceito tomou maiores dimensões,
estando  mais  presente.  Esse  fato  se  deve  à  falta  de  emprego  renumerado
permanente, o que sujeitava os escravos a privações de comida e dinheiro.

É em razão da não aceitação do negro na sociedade que propomos o nome de
Carolina Maria de Jesus para a escola técnica supramencionada. Carolina Maria de
Jesus foi a primeira escritora negra que fez sucesso na literatura, em um período em
que o mundo das letras era inacessível até mesmo para pessoas brancas e bem-
nascidas. Não se poderia imaginar que uma mulher  negra,  pobre e favelada,  que
extraía  o  sustento  da  reciclagem do lixo urbano,  se transformaria  em um grande
fenômeno editorial.

Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento em 14/3/1914. Era filha
de João Cândido e Maria Carolina de Jesus, ambos negros. Carolina não conheceu
seu pai, que nasceu em Araxá, o qual, segundo relatos de sua mãe, era um homem
preguiçoso, que não gostava de trabalhar.

Carolina não se casou, mas teve três filhos: João José de Jesus, José Carlos de
Jesus  e  Vera  Eunice  de  Jesus.  Após  ter  sido  descoberta  pelo  jornalista  Audálio
Dantas na favela do Canindé, em 1958, passou a ter uma carreira de sucesso, até
seu falecimento, com apenas 62 anos de idade, em 13/2/1977, tendo sido sepultada
no cemitério da Vila do Cipó, na cidade de São Paulo.

Carolina,  cujo  centenário  de  nascimento  seria  comemorado  em  2014,  foi  um
fenômeno. Quando completou sete anos de idade, sua mãe lhe matriculou no Colégio
Allan Kardec, primeiro colégio espírita do Brasil, fundado em 31/1/1907 por Eurípedes
Barsanulfo. De acordo com os manuscritos de Carolina Maria de Jesus, sob a guarda
do arquivo público da cidade de Sacramento, quem incentivou seus estudos foi  a
senhora Maria Leite Monteiro de Barros. Nesses manuscritos, Carolina escreve que,
a  princípio,  não  queria  apreender  a  ler  nem  entrar  na  escola,  mas,  como  sua
professora insistiu, decidiu dedicar-se aos estudos e, três meses depois de começar a
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estudar, percebeu que já sabia ler. Ao descobrir o gosto da menina pela leitura, uma
vizinha lhe emprestou o romance A Escrava Isaura, que Carolina sentiu muito prazer
em ler. Assim, aumentou seu interesse pela literatura, e ela se tornou a melhor aluna
da classe.

Carolina estudou no colégio até o segundo ano do primário. Quando lhe faltavam
apenas  dois  anos  para  concluir  o  primário,  teve  que  abandonar  seus  estudos  e
acompanhar sua mãe, que se mudava para a fazenda do Sr. Olímpio de Araújo, que
se localizava na estação de Lageado, nas imediações da cidade de Uberaba. Foi com
muito pesar que deixou o colégio, mas naquele tempo as decisões maternas não se
questionavam.

Com o passar do tempo, Carolina se acostumou com a vida na fazenda. No período
da colheita, ficava admirada com a prodigalidade da terra, pois, se se plantavam 2
sacos de arroz, se colhiam 30, se se plantava 1 saco de milho, se colhiam 3 carros de
boi. Ela via a terra como uma multiplicadora dos frutos e consequentemente também
do próprio homem. Foi assim que ela começou a se interessar pela vida no campo.

Ela e sua família viveram na fazenda durante quatro anos. Nesse tempo, Carolina
não tinha preocupações. Ficava cantado o dia todo, e até pediu a sua mãe que lhe
comprasse um violão. Esse desejo se tornou uma obsessão, mas não havia como
conseguir oito mil reis para comprar o instrumento. Foi então que descobriu que “o
sonho de pobre é semelhante às arvores que não dão frutos” (manuscrito).

Um dia, em meio a tanta alegria e satisfação, o fazendeiro expulsou sua família do
local,  dizendo  que  as  plantações  não  lhe  davam  mais  lucro.  Carolina  ficou
profundamente triste ao saber que tinha que retornar à cidade de Sacramento, onde
ia viver novamente aquela vida agitada. A vida na cidade passou a ser horrível, de
modo que ela já sentia falta dos calos nas mãos. Na roça não havia distração, mas
também não existia sofrimento.

Pouco tempo depois,  a  vida  de  Carolina  já  tinha  um  novo  destino.  Dessa  vez
deixava Minas Gerais para ir residir em uma fazenda no Estado de São Paulo, onde
seu padrasto trabalharia em uma lavoura de café. Entretanto, o patrão, que era um
carrasco, dava apenas cinquenta mil réis para que as famílias fizessem as compras
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de  supermercado  em  um  armazém  na  cidade  de  Restinga,  e,  por  mais  que  os
familiares trabalhassem, estavam sempre devendo ao patrão.

Carolina tinha algumas feridas nas pernas, que lhe traziam várias complicações.
Nesse período elas já tinham cicatrizado, e, como sua prima Dolores estava morando
em Franca, ela decidiu deixar a fazenda e ir para a cidade trabalhar como empregada
doméstica. Seu padrasto teve que fugir da fazenda, porque lá estava sendo apenas
explorado. Então, ficaram na cidade de Franca alguns meses, onde passaram muitas
dificuldades. Foi então que sua mãe decidiu voltar novamente para Sacramento, pois
lá tinha o barraco para morar.

Sua vida tornou-se um turbilhão. Já não tinha mais destino certo e novamente sairia
da cidade acompanhada de sua mãe com destino a Conquista. Sem muito sucesso
voltaram para Sacramento, mas as feridas de suas pernas novamente lhe traziam
complicações, impedindo-a de arrumar emprego. Carolina, então, decidiu buscar de
tratamento.  Foi  um  momento  muito  difícil  em  sua  vida.  Deslocava-se  a  pé  nas
rodovias,  onde  dormia,  e  percorreu  diversas  cidades,  entre  as  quais  Uberaba,
Ribeirão  Preto,  Jardinópolis,  Sales  de  Oliveira,  e  Orlândia.  Sem  cura,  voltou
novamente para Sacramento.

Sua mãe decidiu voltar  novamente para a cidade de Franca.  Com o passar  do
tempo, as feridas de Carolina se cicatrizaram, o que lhe permitiu arrumar emprego.
Trabalhou em várias casas e sempre ouvia as pessoas ricas falando que São Paulo
era o local do progresso. Ela passou a imaginar a cidade e prometeu a si mesma que
um dia largaria o interior para conhecer a grande metrópole, da qual todo o mundo
falava com entusiasmo. Um dia, enquanto Carolina procurava serviço pelas ruas de
Franca, lhe indicaram uma professora que estava procurando uma criada para lhe
acompanhar até a cidade de São Paulo. Foi então que seu grande desejo de deixar o
interior se concretizou.

Ao chegar à cidade, pensou que fosse dia de festa, pois nunca havia visto tantas
pessoas reunidas, com uns empurrando os outros. Dava até a impressão de que o
povo  não  tinha  educação.  Aos  poucos  ela  percebia  que  seu  pensamento  ia  se
modificando, não era mais o mesmo que tinha no interior. Carolina passou a observar
a cidade de São Paulo e se sentia  tão só naquela metrópole,  que um dia sentiu
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grande  desejo  de  escrever.  Assim,  passou  a  relatar  todas  as  sensações  e
sentimentos que tinha diante daquela grande cidade.

Ao se instalar na cidade, tornou-se empregada doméstica e, durante muito tempo,
exerceu essa profissão. Ela não se casou e teve um filho, mas não servia mais para
exercer a profissão de empregada doméstica, de modo que naquela circunstância a
favela era o único ambiente que lhe restava. Então, mudou-se para o barraco nº 9 da
Rua A, na favela do Canindé, onde nasceram mais dois filhos, José Carlos e a Maria
Eunice, que se juntaram a João José.

Sua vida na favela passou a ser uma luta heroica, pois tirava do lixo seu próprio
sustento. Saía de manhã à procura de objetos para vender e, com o dinheiro, almoçar
e à tarde fazia o mesmo, mas a fome sempre estava presente. Ela relata em seu livro
Quarto de Despejo que, numa manhã em que não havia tomado café, ia andando
pela rua, meio tonta, para procurar papel. Nesse dia, ela percebeu “que a tontura da
fome é pior que a do álcool, pois a tontura do álcool nos impede de cantar, já a da
fome nos faz tremer”.

Carolina, em busca de meios de sobreviver,  prestava atenção em tudo, anotava
todos os detalhes do seu dia a dia em um caderno. Nos seus escritos, que eram mais
que pequenos relatos do cotidiano, eram uma forma silenciosa de protesto, procurava
ser fiel até mesmo ao ato de mexer o feijão na panela. A escritora não se lastimava
diante  da  sofrida  vida  cotidiana.  Muito  pelo  contrário:  ela  articulava  todos  os
acontecimentos,  até mesmo os mais banais,  fazendo com que eles se tornassem
grandiosos, ao relacioná-los com sua visão de mundo.

Realmente os  seus protestos  não foram em vão,  pois  ultrapassaram a favela e
espalharam-se por todo o mundo, após ter sido descoberta no mês de abril do ano de
1958 na favela do Canindé pelo jornalista Audálio Dantas, que foi ao local para fazer
uma reportagem. Na ocasião, ele viu uma mulher protestando contra homens grandes
barbados que tomavam o balanço das crianças. Ela dizia: “Onde já se viu isso?!”,
mas eles continuavam no bem-bom, até que Carolina ameaçou: “Eu vou botar todos
vocês em meu livro”. O jornalista então se aproximou e perguntou a ela a que livro se
referia. Ela respondeu: “Ao livro que escrevo a respeito da vida na favela”. Ao ver as
anotações, Audálio ficou surpreso. Reconhecendo o talento da escritora, prometeu-
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lhe que tudo aquilo que estava escrito em seu caderno seria um dia publicado.
E realmente esse dia chegou: o livro Quarto de Despejo foi sua primeira publicação.

O livro ganhou esse nome em decorrência da forma como Carolina via a favela. Para
ela, a favela era o quarto de despejo da cidade, porque lá jogavam homens e lixo,
coisas  imprestáveis  que  a  cidade  deixava  de  lado.  A tiragem  inicial,  de  dez  mil
exemplares, se esgotou na semana do lançamento, em 1960, tendo sido feitas mais
nove  edições  até  1976.  O  livro  foi  traduzido  para  14  idiomas  e  circulou
aproximadamente  em  40  países.  Carolina  se  tornou  assunto  em  publicações
nacionais e internacionais, ficando conhecida por meio da imprensa escrita e oral de
todo o mundo.

Em 1961, um ano após a publicação de Quarto de Despejo, foi lançado Casa de
Alvenaria, que era o diário de uma ex-favelada. Seu segundo livro não teve o mesmo
impacto,  mas,  mesmo assim,  foi  traduzido  no  exterior.  No ano de 1963,  Carolina
financiou a publicação de Provérbios e Pedaços da Fome, tendo sido seu último livro
de memórias divulgado com o seguinte título: Um Brasil para os Brasileiros, publicado
em 1978, na França, sob o título Journal de Bitita, tendo sido os originais entregues
pela própria autora a um grupo de jornalistas franceses pouco antes da sua morte. Os
direitos de publicação no Brasil foram comprados pela editora Nova Fronteira, que
publicou o Diário de Bitita em 1986.

Notamos, por meio da contextualização histórica da vida de Carolina, que ela era
uma mulher determinada e lutadora. Seu sucesso só aconteceu porque ela acreditava
em seu próprio talento e não se sentia inferior a ninguém. É grande sua importância
para a literatura, decorrente principalmente de sua capacidade de analisar o contexto
social  no  qual  vivia.  Acima de tudo,  apresentou por  meio  da literatura a voz dos
oprimidos,  numa  época  em  que  os negros  ainda  eram  muito  discriminados  pela
sociedade. Em entrevista, o jornalista Audálio Dantas afirma que “ela deu voz a quem
não tinha nenhuma voz, e a contribuição que deu para a literatura foi a produção de
um documento social de grande importância, pois suas produções literárias eram de
quem vivia a realidade”. Ela colocou seu trabalho acima dos obstáculos, trouxe à luz
novos cenários, como, por exemplo, a favela, e provou que a literatura não é apenas
um bem de classe.
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Carolina, em seus manuscritos, falava de sua vida e denunciava o racismo, o poder
e a opressão. Criava seu próprio ambiente, e o que lhe diferenciava na sociedade era
o  fato  de  não  lastimar-se  diante  da  condição  social  em  que  vivia,  encarando  a
pobreza e a favela apenas como um aspecto da vida e não como um problema.
Dentro dessa conjuntura, Carolina enfrentava, discutia, analisava, problematizava e
acima de tudo transformava a própria realidade em que vivia em literatura.

Assim sendo, é de fundamental importância homenagear o talento de Carolina, que,
mesmo vivendo em um período marcado pela exclusão, relacionada tanto com a cor
da pele quanto com o gênero, se tornou um grande destaque na literatura.

Pelo  legado  deixado  pela  primeira  escritora  negra  de  destaque  na  literatura,
propomos  homenageá-la  dando  seu  nome à  escola  técnica  inscrita  no  programa
Brasil Profissionalizado e situada no Município de Sacramento.

- 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 738/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.369/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Solidariedade  em  Ação,  com  sede  no
Município de Sabará.

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

sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: O Instituto Solidariedade em Ação, com sede no Município de Sabará,

é entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade incentivar e promover
atividades  e  projetos  na  área  da  cultura,  da  educação,  da  cidadania  e  do
desenvolvimento  sustentável,  com o  objetivo  de  proteger  e  promover  a  família,  a
maternidade, a infância, a adolescência, a juventude, além de adultos e idosos.

Para  alcançar  suas  metas,  o  instituto  dispõe  de  programas  e  projetos  de
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treinamento,  capacitação,  qualificação  e  requalificação  profissional,  ações  de
promoção da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e dos valores
universais,  enfim,  atividades  que  promovam  a  qualidade  de  vida  para  todas  as
famílias, na comunidade onde atua.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais para a declaração de
utilidade pública.  Pelo importante  trabalho  desenvolvido  pela  instituição,  contamos
com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 739/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.704/2011)

Declara de utilidade pública o Guarany Esporte Clube, com sede no Município de
Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Guarany Esporte Clube, com sede no

Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Guarany Esporte Clube é uma associação sem fins lucrativos, com

duração  por  tempo  indeterminado,  com  sede  no  Município  de  Machado.  Seus
estatutos estão registrados no serviço notarial do 1º Ofício da Comarca de Machado.

- 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 740/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.378/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Divisa Nova, com sede no
Município de Divisa Nova.

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Protetora de Divisa Nova,  com sede no Município de

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

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

PROJETO DE LEI Nº 741/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.379/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Peregrinos do Caminho de Aparecida
- APCA -, com sede no Município de Alfenas.

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

Caminho de Aparecida - APCA -, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação dos Peregrinos do Caminho de Aparecida, com sede no

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

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

PROJETO DE LEI Nº 742/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.345/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores aos Animais de Perdões -
Apap -, com sede no Município de Perdões.

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

Animais de Perdões - Apap -, com sede no Município de Perdões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: A Associação dos Protetores aos Animais de Perdões - Apap -, é uma

pessoa jurídica de direito privado, constituída em 2011 na forma de associação civil
sem fins  lucrativos,  com autonomia administrativa  e financeira,  prestando notórios
serviços de proteção aos animais do Município de Perdões e região. Sabe-se que
animais em situação de abandono estão sujeitos aos mais diversos infortúnios, tais
como: fome, maus-tratos e doenças, que podem ser transmitidas aos seres humanos,
tais como a raiva. No exercício de seus serviços, a entidade tem colaborado para
reduzir os índices de cães contaminados com raiva na cidade, e, consequentemente,
vem minimizando as possibilidades de transmissão para a comunidade. Não bastasse
isso,  a associação  vem atuando  diariamente  na  proteção dos animais  vítimas  de
maus-tratos,  por meio de serviços médico-veterinários e de nutrição. Além desses
trabalhos  de  merecido  reconhecimento,  ela  ainda  é  responsável  por  intermediar,
facilitar e incentivar processos de adoção de animais na cidade, contribuindo, desse
modo, não só com o combate ao abandono de animais, como também com a garantia
de condições mais dignas aos animais de Perdões e região.

Outro relevante serviço prestado pela associação é o da diminuição desordenada
de cães e  gatos.  Por  meio  da  realização de castrações realizadas  no Centro de
Castração  Casa  Esperança,  a  associação  tem  contribuído  com  a  redução  da
população de cães e gatos de rua no Município de Perdões. Visto que esses animais
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são os mais suscetíveis a maus-tratos e proliferação de enfermidades, esse trabalho
se  mostra  de  grande  valia  para  toda  a  cidade.  Além  disso,  a  associação  é
responsável pela realização de campanhas educativas na cidade sobre os cuidados
que devem ser dados aos animais.

A Apap preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade pública,
uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção
não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme  atestado
apresentado, motivo pelo qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta
Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE Nº 743/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.336/2014)

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

Município de Jacuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Creche  Nosso  Lar,  fundada  em  25  de  março  de  1985,  é  uma

associação sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A associação tem por  objetivo  amparar  crianças pertencentes a  famílias  menos

favorecidas,  por  meio  de  abrigo,  alimentação,  educação  e  assistência  médica  e
social, sem distinção de cor, raça ou credo.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 744/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.313/2014)

Altera o art. 20 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de 2011.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 20 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 20 - As despesas para a cobertura do custo de processamento de dados, no

caso  de  consignação para  amortização  de  empréstimo  ou  financiamento,  mesmo
habitacional, correrão por conta do consignatário, mediante retenção de 1% (um por
cento) do valor total da consignação.

Parágrafo único - Ficam as cooperativas isentas de custo de processamento.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Esta proposição tem por objetivo incentivar a eficiência econômica das

cooperativas,  de  forma  a  facilitar  sua  inclusão  no  mercado  e  maximizar  seus
resultados,  aumentando  a  renda  de  cada  um  dos  cooperados/servidores  e
incentivando-os à formação de poupanças e aperfeiçoamentos profissionais.

O Estado tem a função e o dever de prover o desenvolvimento econômico e, nesse
diapasão,  o  próprio  governo  federal,  manifestando  seu  apoio  ao  setor,  afirma  a
importância  do  incentivo  ao  cooperativismo,  para  que  seja  propiciada  a  inclusão
social, o combate à concentração de renda e o acesso ao crédito.

Afinal,  os  resultados  gerados  pelas  atividades  cooperativas  revertem
necessariamente para seus cooperados/servidores, cuja renda, fruto dos resultados
positivos  dos  atos  cooperados,  uma  vez  posta  em  circulação,  em  forma  de
investimentos e consumos, é vantajosa aos governos, porque gera adicionalmente
maior pagamento de impostos.

A propósito, a norma do inciso III do art. 2º da Lei nº 15.075, de 2004, segundo a
qual  o  Estado  de  Minas  Gerais  estabelecerá  incentivos  financeiros  para  o
desenvolvimento da atividade cooperativista, corrobora esses preceitos.
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Destarte,  a  atividade  cooperativa  beneficia  estruturalmente  os  servidores  em
aspectos socioeconômicos e conjunturais.

Assim,  a  cobrança  do  custo  de  processamento  das  cooperativas  reduz  sua
eficiência  econômica,  prejudicando  o  atendimento  aos  cooperados,  porque  afeta
diretamente a taxa praticada pela cooperativa e indiretamente o resultado final da
cooperativa que pode ser distribuído aos cooperados.

Com efeito, a cobrança vai ao encontro da intenção do Estado, de incentivar o setor
cooperativo. E quanto maior for a eficiência econômica da cooperativa, tanto maior
será  seu  alcance  social  e  sua  capacidade  de  apoiar,  incentivar  e  investir  no
desenvolvimento dos cooperados/servidores.

Além disso, as cooperativas são constituídas de forma democrática e espontânea,
com base nas necessidades de serviços e produtos financeiros  das pessoas que
aderem aos seus ideais e objetivos de forma livre e consciente.

Por fim, todas as atividades financeiras praticadas entre cooperativa e cooperado
estão comprometidas com a oferta de melhores condições de contratação.

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

PROJETO DE LEI Nº 745/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.736/2011)

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura
de Origem Vegetal ou Animal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de

Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal, regida pelos fundamentos e diretrizes
da Política Estadual de Resíduos Sólidos de que trata a Lei nº 18.031, de 2009, com
os seguintes objetivos:

I - evitar o lançamento de resíduos de óleo e gordura de origem vegetal e animal
em rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

II - reduzir a poluição dos solos e das águas provocada pelo descarte inadequado
de óleos e gorduras;

III - reduzir os gastos de recursos públicos aplicados em manutenção técnica das



2322
____________________________________________________________________________

estações de tratamento de esgoto e das redes de esgoto e de drenagem pluvial;
IV - evitar o entupimento de redes de coleta de esgoto e de drenagem pluvial.
Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei  e  da  Lei  nº  18.031,  de  2009,  óleos  e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são
resíduos  sólidos  especiais  e  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu
recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente
adequada, sujeitando-se ao que dispõe a Lei nº 13.766, de 2000.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de
Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal:

I - incentivar as práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou
animal  por  intermédio  dos  meios  de  comunicação  e  prover  apoio  técnico  para
cooperativas e associações que atuem na reciclagem;

II - conscientizar a população quanto aos danos provenientes do descarte incorreto
de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  e  animal  no  meio  ambiente  e  quanto  às
vantagens de sua reutilização;

III  -  implantar  ações  de  logística  reversa  para  resíduos  com  características
especiais;

IV - promover estudos e desenvolvimento de projeto e programa que atenda às
finalidades do disposto nesta lei;

V  -  incentivar  a  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  municípios  e  as
organizações não governamentais na consecução do disposto nesta lei;

VI - incrementar a fiscalização e o monitoramento do descarte de resíduos oriundos
da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VII  -  fomentar  investimentos  econômicos  para  o  estabelecimento  de  indústrias,
empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei.

Art. 3º - Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem
vegetal e animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre os
agentes  públicos  e  privados  responsáveis  por  realizar  a  coleta,  o  transporte,  o
armazenamento,  o  tratamento,  a  reciclagem  e  a  disposição  final  ambientalmente
adequada, conforme dispuser o regulamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Observadas as dificuldades em relação à destinação de óleo e gordura

de  natureza  vegetal  ou  animal,  proponho  este  projeto  de  lei  com  o  objetivo  de
estabelecer  um regulamento técnico específico e com o propósito de minimizar  o
descarte  irregular  desses  resíduos,  reduzindo,  com  isso,  o  impacto  ambiental
decorrente  da  ausência  de  um  programa  para  seu  tratamento,  e  de  estabelecer
normas para sua coleta e destinação de modo mais adequado.

O  tratamento  e  a  reciclagem  de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal
inserem-se  entre  os  postulados  da  Política  Estadual  de  Meio  Ambiente,  que
pressupõe  em  suas  agendas  de  ação  o  combate  a  qualquer  tipo  de  poluição
ambiental, o estímulo à redução da geração de resíduos e o manejo ambientalmente
correto dos resíduos gerados.

Estimativas apontam que, em média, para cada cidadão há o descarte diário de
meio litro de óleo usado. A maior parte desse tipo de óleo advém do setor comercial.
Em uma cidade como Belo Horizonte, onde se supõe a existência de cerca de dez mil
bares e restaurantes,  isso representa o descarte de 1,2 milhões de litros por  dia,
lançados, no mais das vezes, nos sistemas de coleta de esgoto e de recolhimento de
águas pluviais, resultando na poluição de córregos e rios.

Friso que,  quando descartado na pia, além de entupir  o ralo, o óleo de cozinha
desce pela rede de esgoto e alcança rios ou o mar. Ao entrar em contato com os
mananciais  hídricos,  o  óleo  cria  uma  camada  em  cima  da  água  que  impede  a
penetração solar, causando a morte da fauna aquática, uma vez que a oxigenação da
água não é processada. Além disso, quando é despejado, o óleo pode ir para o solo,
impermeabilizando-o e podendo causar enchentes.

Este projeto de lei foi submetido à apreciação da douta consultoria desta Casa, a
qual procedeu às adequações necessárias de forma e de conteúdo. Dessa forma,
solicito  aos  meus  nobres  pares  o  necessário  apoio  para  seu  aprimoramento  e
posterior aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 746/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.484/2011)

Proíbe  o  uso,  no  Estado,  de  produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham
quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composição.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso, no Estado, de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.
§ 1º - Entende-se por amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos minerais

pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila -
asbesto branco -, e dos anfibólios, entre os quais a actinolita, a amosita - asbesto
marrom -, a antofilita, a crocidolita - asbesto azul -, a tremolita ou qualquer mistura
que contenha um ou vários desses minerais.

§ 2º - A proibição a que se refere o caput estende-se à utilização de outros minerais
que  contenham  acidentalmente  o  amianto  em  sua  composição,  tais  como  talco,
vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização será precedida de análise mineralógica que
comprove a ausência de fibras de amianto entre seus componentes.

Art.  2º  -  A proibição de que trata o  caput do  art.  1º  vigerá  a  partir  da  data  da
publicação desta lei  em relação aos produtos, materiais  ou artefatos destinados à
utilização por crianças e adolescentes, tais como brinquedos e artigos escolares, e ao
uso doméstico, tais como eletrodomésticos, tecidos,  luvas, aventais e artigos para
passar roupa.

Art. 3º - É vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, a partir
da  publicação  desta  lei,  adquirir,  utilizar  e  instalar  em  suas  edificações  e
dependências materiais  que contenham amianto ou outro mineral  que o contenha
acidentalmente.

§ 1º - Estende-se, ainda, a proibição estabelecida no caput do art. 1º, com vigência
a partir  da publicação desta lei,  aos equipamentos privados de uso público, como
estádios esportivos, teatros, cinemas, escolas, creches, postos de saúde e hospitais.

§ 2º - É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas estaduais e
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nas privadas de uso público, da seguinte mensagem: “Nesta obra não há utilização
de amianto ou produtos dele derivados, por serem prejudiciais à saúde”.

§ 3º - A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços pela Secretaria de Estado da Saúde ou qualquer outro órgão
estadual  fica  condicionada  à  assinatura  de  Termo  de  Responsabilidade  Técnica,
estabelecido no Anexo desta lei.

Art. 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais ou artefatos,
em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como nas atividades de demolição,
reparo  e  manutenção,  não  será  permitida  qualquer  exposição  humana  a
concentrações  de  poeira  acima  de  1/10  (um  décimo)  de  fibras  de  amianto  por
centímetro cúbico.

§ 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis pela execução
de obras de manutenção, demolição, remoção de material, bem como sua destinação
final, que contenham amianto ou em relação às quais haja suspeita de o conterem,
deverão respeitar as normas técnicas previstas no Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, bem como as disposições contidas na legislação estadual e federal, em
regulamentos,  portarias,  normas  coletivas  de  trabalho  e  em  termos  de  ajuste  de
conduta, pertinentes ao objeto desta lei, que sejam mais restritivas no que concerne
às medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

§  2º  -  O  disposto  no  parágrafo  anterior  compreende  também  as  medidas  de
proteção  aos  trabalhadores  que  de  qualquer  forma  se  exponham  à  poeira  que
contenha amianto, qualquer que seja o regime de trabalho.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  procederá  à  ampla  divulgação  dos  efeitos  nocivos
provocados  pelo  contato  e  manuseio  inadequados  do  amianto,  bem  como  da
existência  de  tecnologias,  materiais  e  produtos  substitutos  menos  agressivos  à
saúde,  e  promoverá  orientações  sobre  como  proceder  com  a  manutenção  dos
produtos já instalados e usos até sua completa eliminação, incluindo-se os cuidados
com os  resíduos  gerados  e  sua correta  destinação final,  conforme determinam a
Resolução nº 348, de 2004, do Conama, e outros dispositivos legais atinentes.

Parágrafo único -  Fica  instituída a Semana de Proteção Contra o Amianto,  que
ocorrerá anualmente na semana que compreende o dia 28 de abril, durante a qual



2326
____________________________________________________________________________

serão promovidas ações educativas sobre os riscos do amianto, formas de prevenir a
exposição às fibras cancerígenas de produtos já existentes, medidas e programas de
substituição do amianto, bem como sobre a demolição de obras que o contenham,
ainda que acidentalmente, e sua destinação final.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único
de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais
unidades de saúde,  programas para desenvolver  ações de vigilância em saúde e
assistência especializada que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das
doenças decorrentes do trabalho com o amianto.

§  1º  -  Os  programas  compreenderão  habilitação  técnica  dos  profissionais  e
equipamentos  necessários  para  o  desenvolvimento  das  ações  referidas  no  caput
deste artigo.

§ 2º - Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do SUS, pela rede
pública e privada de assistência à saúde, de todos os casos de doenças e óbitos
decorrentes da exposição ao amianto.

§ 3º - Quando requisitado pelo SUS, é obrigatório o fornecimento, pelas empresas
que tenham utilizado o amianto no Estado, até a data da entrada em vigor desta lei,
de  informações  referentes  aos  empregados  e  ex-empregados  que  tenham  sido
expostos ao amianto, como nome e endereço completos, cargo ou função, data de
nascimento, data de admissão e, se for o caso, da demissão, data da cessação da
exposição, diagnóstico dos exames clínico e radiológico e prova de função pulmonar,
inclusive exames complementares, se houver.

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta lei é considerado infração sanitária e
sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas no Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art.  8º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
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ANEXO
Termo de Responsabilidade Técnica

De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei nº ..., declaro, sob as penas da lei, que no
estabelecimento situado na ..........................................., não são utilizados produtos,
materiais  ou  artefatos  que contenham quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou
outros minerais que, porventura, o contenham acidentalmente em sua composição,
tais como talco, vermiculita, pedra sabão etc.

Estou  ciente  de  que,  no  caso  de  demolição  ou  substituição  de  materiais  que
contenham amianto em sua composição, deverão ser atendidas as normas técnicas
de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

Assinatura do proprietário ou responsável técnico
Justificação:  Além  da  responsabilidade  de  cuidar  de  quem  adoece,  cabe  ao

administrador público promover ações preventivas que garantam o bem-estar físico,
mental e social de seus cidadãos e reduzam ao mínimo as chances do aparecimento
de  enfermidades  de  difícil  tratamento,  longa  latência,  irreversíveis,  incuráveis,
progressivas, fatais, que incapacitem permanentemente em alto grau os acometidos,
como é o caso das doenças provocadas pela  exposição às fibras  de  amianto ou
asbesto.

O amianto é uma matéria-prima de origem mineral ainda muito usada no Brasil, um
dos  maiores  produtores  mundiais.  Sua  principal  utilização  se  dá  na  indústria  da
construção  para  produção,  principalmente,  de  telhas,  caixas  d’água,  chapas  lisas
usadas para forros, pisos, painéis de fechamento e com propriedades acústicas e
incombustíveis.

É  um  reconhecido  cancerígeno  para  os  seres  humanos  a  ele  expostos  tanto
ocupacionalmente  como ambientalmente  e  é  um  risco  potencial  também  para  os
consumidores em geral,  que não dispõem de informações de como manipular  ou
utilizar esses produtos e muito menos são acompanhados em seu estado de saúde
periodicamente;  razão  pela  qual  há  um  intenso  e  acalorado  debate  acerca  da
proibição definitiva do seu uso em todo o País.

Quarenta e oito nações, incluindo toda a União Europeia, o Japão, a Austrália, além
de nossos vizinhos Chile, Argentina e Uruguai, proíbem a produção e utilização de
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amianto  e  de  produtos  que  o  contenham.  No  Brasil,  mais  de  duas  dezenas  de
municípios  paulistas  e  três  Estados,  Rio  de  Janeiro,  Rio  Grande  do  Sul  e
Pernambuco, adotam posição semelhante para proteger a saúde de sua população.
Essa medida não sofrerá quaisquer sanções do ponto de vista comercial,  porque,
segundo decisão arbitral da Organização Mundial do Comércio - OMC -, a proibição
do amianto para fins de defesa da saúde pública se justifica. A OMC foi muito além
disso  ao  afirmar  que  as  medidas  técnicas  conhecidas  como  “uso  controlado  do
amianto” não são realistas.

O Brasil somente agora começa a conhecer os reais malefícios provocados pelo
amianto  ou  asbesto  -  a  chamada  “catástrofe  sanitária  do  século  XX”  -  usado
indiscriminadamente  em  nosso  país  desde  meados  da  década  de  30  do  século
passado,  quando  por  aqui  multinacionais  se  instalaram  já  conhecendo  restrições
médicas existentes ao uso desse mineral em seus países de origem.

Considerando o Critério  de Saúde Ambiental  no  203,  de 1998,  da Organização
Mundial da Saúde - OMS - sobre amianto crisotila, que afirma entre outros que “a
exposição ao amianto crisotila aumenta os riscos de asbestose, câncer de pulmão e
mesotelioma de maneira dependente em função da dose e que nenhum limite de
tolerância foi identificado para os riscos de câncer”;

considerando que na 95ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho - OIT -
em  15/6/2006,  a  OIT  reafirmou  que  “100.000  mortes  ao  ano  são  causadas  pelo
amianto, em todo o mundo; que a eliminação no futuro do uso de todas as formas de
amianto e a identificação dos procedimentos de gestão adequados para eliminação
do  amianto,  já  existente,  constituem  os  meios  mais  eficazes  para  proteger  os
trabalhadores expostos a este material e prevenir as enfermidades e mortes que ele
pode causar”;

considerando que a OMS, que submeteu à consulta pública mundial até 9/9/2006 o
seu “Draft WHO policy paper on elimination of asbestos-related diseases” (documento
preliminar  das  diretrizes  da  OMS  para  eliminação  das  doenças  relacionadas  ao
amianto),  onde  afirma  categoricamente  “que  todos  os  tipos  de  amianto  causam
asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão; que não há nenhum limite seguro de
exposição; que existem substitutos mais seguros; que o controle da exposição dos
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trabalhadores e usuários de produtos contendo amianto é extremamente difícil e que
a remoção do amianto é muito dispendiosa e difícil de se pôr em prática de maneira
completamente segura”;

considerando que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma -
tem reunido periodicamente seu comitê técnico para debater a inclusão da crisotila -
amianto  branco  -  na  lista  dos  produtos  sujeitos  ao  PIC  -  Consentimento  Prévio
Informado -  dentro dos quadros da Convenção de Rotterdam, da  qual  o Brasil  é
signatário, o que significa dizer que o país exportador deverá comunicar previamente
ao seu cliente sobre os riscos associados ao seu produto e as medidas de proteção
para o seu manuseio e, após isto, obter o consentimento do importador de que é
capaz de aceitar e lidar com esses riscos;

considerando que a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta as regras
do livre comércio global de mercadorias, entendeu que a proibição do amianto se
justifica para a defesa da saúde pública e não sancionou a aplicação de penalidades
aos  países  que  adotarem  essas  barreiras  alfandegárias,  por  considerar  o  “uso
controlado ou seguro do amianto não factível nem nos países desenvolvidos, muitos
menos naqueles em desenvolvimento”;

considerando a Resolução 348, de 2004, do Conama, que classificou os resíduos
dos produtos de construção civil, que contenham amianto, como perigosos devendo
ser dispostos em aterros industriais para esse fim;

considerando que no final  de 2005 o Senado francês produziu relatório em que
qualificou a situação naquele país referente às consequências da contaminação por
amianto  como  uma  “catástrofe  sanitária”  e  culpou  o  governo  e  seus  técnicos,
sindicalistas,  cientistas  e  demais  envolvidos de terem se deixado “anestesiar”  por
anos a fio pelo “lobby” do amianto e que a França baniu o amianto em 1º/1/1997;

considerando  que  o  número  de  pedidos  de  indenizações  por  doenças
supostamente decorrentes do amianto não cessa de crescer nos Estados Unidos,
onde, segundo especialistas, o custo total para seguradoras e empresas pode chegar
a US$ 275 bilhões nos próximos anos. Para a entidade não governamental  Rand
Institute for Civil Justice, as disputas judiciais relacionadas ao mineral constituem “o
mais longo litígio coletivo da história dos Estados Unidos”;
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considerando que a produção mundial de amianto vem declinando continuamente,
chegando  em  2000  a  menos  da  metade  do  total  de  1975,  segundo  dados  da
Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz;

considerando  que,  em  nosso  país,  campanhas  promovidas  sobretudo  pela
sociedade  civil  organizada,  a  aprovação de  leis  -  46  diplomas  entre  estaduais  e
municipais - proibindo a utilização do amianto e, mais recentemente, a iniciativa de
empresas  em  apostar  na  substituição  do  produto  por  materiais  alternativos
colaboraram para reduzir pela metade o consumo do amianto a partir de 2000;

considerando que o número de pessoas contaminadas pelo amianto no Brasil ainda
não é conhecido, mas na Europa, onde o assunto é mais estudado, estima-se que
morrerão nos próximos anos cerca de 500 mil pessoas por doenças causadas pelo
amianto;

considerando que 28 de abril  é a data celebrada mundialmente como o Dia em
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Provocadas pelo Trabalho, o mesmo
ocorrendo em nosso país por força da Lei Federal nº 11.121, de 2005.

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 747/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 59/2011)

Proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de dezoito anos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a venda de seringas descartáveis a menores de dezoito anos

no Estado.
Art. 2º - A venda do produto de que trata esta lei  somente poderá ser realizada

mediante a apresentação de documento oficial que comprove a idade do interessado.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a:
I - advertência por escrito;
II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
III - cassação do alvará de funcionamento pelo período de trinta dias úteis.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A intenção deste projeto não é outra senão a de dificultar o acesso a

seringas  descartáveis,  como  forma  de  combate  ao  uso  de  drogas,  contribuindo
também para a diminuição das doenças contagiosas disseminadas pelo uso incorreto
desse material.

É  alarmante  o  número  de  crianças  e  jovens  que,  a  cada  dia,  sucumbem  às
tentações do vício das drogas.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Prevenção e Combate às

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

PROJETO DE LEI Nº 748/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 66/2011)

Dispõe  sobre  a  certificação  de  isenção  de  risco  à  saúde  do  material  escolar
destinado às crianças de até doze anos de idade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todo o material escolar destinado a crianças de até doze anos de idade,

comercializados  no  âmbito  do  Estado,  deverá  ter  certificado  dos  órgãos  públicos
competentes de que são isentos de quaisquer riscos para a saúde física das crianças.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de 100
Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro na
reincidência.

Art. 3º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta
de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e
suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
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Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo
competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria
Carta Magna, no seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que
cabe também aos Estados legislarem sobre assuntos relacionados à saúde, conforme
disposto abaixo: Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: XII- previdência social, proteção e defesa da saúde. (grifos
nossos).

Recentes matérias jornalísticas apresentadas pela grande imprensa dão conta de
que não raro crianças colocam na boca e mesmo engolem borrachinhas e colas com
aroma de morango ou outras frutas, entre outros produtos que estimulam a degustá-
los.

Além disso, há, inúmeras vezes, componentes tóxicos nas tintas empregadas para
pintar as lancheiras, como também nas demais tintas utilizadas nas aulas de artes e
pintura em geral.

Finalmente,  existem  alguns  materiais  escolares  com  potencialidade  para  cortar.
Entre esses se destacam réguas muito finas e pontudas, além de apontadores de
lápis com perfuração cortante.

Assim, é urgente que a produção e a venda desses produtos sejam feitas de modo
responsável,  garantindo  a  segurança  das  crianças  por  certificado  emitido  pelos
órgãos competentes, indicando a segurança dos materiais usados.

Diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio de nossos
nobres  pares  para  a  aprovação  desta  importante  proposta  para  a  segurança  da
saúde.

- 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 749/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.519/2014)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  venda  avulsa  de  peças  de  reposição  para
equipamentos e aparelhos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Torna-se  obrigatória  a  venda  avulsa  de  peças  de  reposição  para
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equipamentos  e  aparelhos  elétricos  e  eletrônicos  ou  manuais,  produtos
complementares e eletrodomésticos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  Diariamente  deparamos  com  situações  em  que  não  conseguimos

substituir  determinada peça de um produto  e  temos  que descartá-lo,  por  falta  de
oferta de peças avulsas para determinados objetos.

O objetivo deste projeto é fazer com que as empresas produtoras de equipamentos
eletroeletrônicos  ou  manuais,  eletrodomésticos  e  equipamentos  disponibilizem  de
forma avulsa os componentes, para que o consumidor possa ter acesso a peças de
substituição  necessárias  à  manutenção  e  conservação  do  produto,  visando  à
diminuição  de  consumo  desnecessário  e  o  prolongamento  da  vida  útil  desses
produtos, beneficiando-se os consumidores em geral.

- 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 750/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.520/2014)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de recall para os veículos agrícolas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os veículos agrícolas, produzidos e comercializados no Estado, que

apresentarem riscos aos consumidores terão garantidos o recall pela empresa que o
produziu ou o comercializou.

Art. 2º - As empresas deverão adotar medidas para a troca da peça ou equipamento
defeituoso  nos  veículos  agrícolas  que  apresentarem  riscos  aos  consumidores,
prestando esclarecimentos sobre o fato e apresentando a devida solução.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  Quando  era  presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, fui procurado por vários produtores rurais que se veem a mercê de
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reparos em seus veículos agrícolas que apresentam defeitos de fábrica e que são
obrigados a desembolsar  grandes quantias  para reparar  os  veículos  de alto  valor
econômico.

O objetivo  do presente projeto  é resguardar  o produtor  rural  dos problemas de
segurança  que  possam  acarretar,  nos  casos  extremos,  acidentes  graves  com  os
veículos agrícolas.

É  comum  vermos,  em  veículos  de  comunicação,  as  empresas  fabricantes  de
veículos de passeio, comerciais e de uso coletivo convocando os proprietários para
correções de peças e materiais que já saem de fábrica apresentando irregularidades
que  devem  ser  reparadas  pela  própria  empresa  fabricante;  porém,  as  empresas
fabricantes de veículos agrícolas ainda não adotaram tal política, o que compromete
não só a segurança mas também a produção e a economia do produtor rural.

- 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 751/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.646/2012 )

Proíbe a exigência de caução de qualquer natureza para internação de animais em
hospitais  ou  clínicas  veterinárias  da  rede  privada  no  Estado,  nas  hipóteses  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a exigência de caução de qualquer natureza para a internação

de animais  em  hospitais  ou  clínicas  veterinárias  da  rede  privada no Estado,  nas
hipóteses de emergência ou urgência.

Art. 2° - Na hipótese de descumprimento do disposto no art.  1°,  o infrator ficará
obrigado a:

I - devolver o valor depositado, em dobro, ao depositante;
II  -  pagar  multa  de  1.000 (mil)  a  10.000  Ufemgs  (dez mil  Unidades  Fiscais  do

Estado  de  Minas  Gerais),  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração,  a
vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do  infrator,  e  aplicada  mediante
procedimento  administrativo,  sendo  destinada  ao  Fundo  Estadual  de  Defesa  de
Direitos Difusos.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Nos mesmos moldes do Decreto-Lei nº 2.848, de 2012, que proíbe a

cobrança  de  caução  em  hospitais  da  rede  privada  em  caso  de  atendimento
emergenciais, este projeto de lei visa acabar com a prática nefasta de cobrança de
garantias financeiras para atendimento emergencial em clínicas veterinárias.

Nos momentos em que há a necessidade de uma intervenção veterinária urgente, o
proprietário encontra-se fragilizado, não tendo alternativa que não o pagamento da
caução exigida, na tentativa de salvar seu animal. Tal fato caracteriza-se como abuso,
tendo em vista a urgência do atendimento e o estado emocional do dono.

Acrescente-se,  ainda,  a hipótese em que o atendimento veterinário emergencial
deve ser prestado a animais silvestres.  Nesses casos,  a pessoa que o leva para
atendimento não tem qualquer vínculo afetivo com o animal; por isso, a cobrança da
caução inviabiliza sobremaneira o seu atendimento, o que acaba por impactar a fauna
silvestre.

Assim  sendo,  ante  a  motivação  exposta,  pedimos  o  voto  favorável  dos  nobres
membros  desta  Assembleia  à  aprovação  do  projeto,  por  se  tratar  de  medida  de
relevante interesse público.

-  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 752/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.955/2011)

Dá nova redação ao caput do art. 1º e à ementa da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro
de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O  caput do art. 1º da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O advogado que não for defensor público, quando nomeado para defender
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autor  ou  réu  pobre  em  processo civil  ou  criminal,  terá  os  honorários  pagos  pelo
Estado, na forma estabelecida nesta lei.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a advogado
não  defensor  público  nomeado  para  defender  autor  ou  réu  pobre  e  dá  outras
providências.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A Lei nº 13.166, de 20/1/1999, que visa a assegurar a efetividade do

princípio constitucional da assistência judiciária, insculpido no inciso LXXIV do art. 5º
da  Constituição  da  República,  enquanto  a  Defensoria  Pública  não  se  estrutura
adequadamente  para  tanto,  deve  se  aplicar  igualmente  às  situações  de  pessoas
pobres  que  necessitem  requerer  como  autoras  perante  o  Poder  Judiciário.
Efetivamente, conforme a lógica jurídica, onde se verifica a mesma razão aplica-se a
mesma disposição.

Isso posto, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.
- 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 753/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.817/2011)

Dispõe sobre  medidas  de  controle  da  proliferação  da  leishmaniose e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  O Poder  Executivo implantará  práticas de  educação da população em

relação à posse responsável e controle da natalidade canina, identificação rápida e
controle  dos  reservatórios  do  mosquito  transmissor  da  leishmaniose  e  empregar
medidas  de  saneamento  básico,  por  meio  do  manejo  ambiental,  para  reduzir  os
prováveis criadouros do vetor.

Art. 2° - As regiões do Estado serão classificadas de acordo com o risco potencial
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de proliferação da doença, segundo estatísticas de casos ocorridos, nos termos do
regulamento,  a  fim  de  orientar  a  atuação  e  a  fiscalização  por  parte  dos  órgãos
competentes.

Art.  3°  -  Conforme  a  classificação  de  risco  potencial  de  que  trata  o  art.  2º,  o
proprietário de cães deverá adotar medidas para o controle da leishmaniose, por meio
do combate ao flebótomo com o uso de inseticidas no ambiente e de repelentes nos
cães,  como  medida  de  proteção  individual,  por  meio  da  utilização  da  coleira
impregnada com deltametrina a 4% (quatro por cento).

Art. 4° - O Estado, em parceria com os municípios, realizará campanha educativa
dirigida aos responsáveis pelos cães, alertando sobre a necessidade da prática de
medidas para reduzir os prováveis criadouros do vetor, além do emprego de medidas
de proteção individual, no caso do reservatório doméstico, por meio da utilização da
coleira impregnada com deltametrina a 4% (quatro por cento).

Parágrafo  único  -  A  campanha  educativa  consistirá  em  visitas  periódicas  aos
proprietários  de  animais  e  na  distribuição  de  material  explicativo  sobre  os
procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 5º - A fiscalização da adoção, por parte dos proprietários de cães, das medidas
propostas  por  esta  lei,  e  a  atuação  do  poder  público  em  prol  do  controle  da
leishmaniose serão exercidas pelas mesmas equipes responsáveis pelas campanhas
contra  a  dengue,  cabendo  ao  Poder  Executivo  municiá-las  das  informações
necessárias a esta atuação.

Art. 6° - Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei n°
13.317,  de  1999,  bem  como das  demais  sanções  civis,  penais  e  administrativas
cabíveis:

I - descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema
Único de Saúde - SUS -, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade
de advertência ou multa;

II - deixar de adotar as medidas de controle que visem a evitar a proliferação do
flebótomo responsável pela transmissão da leishmaniose visceral canina, o que será
considerado infração grave, sujeita a pena educativa e multa.

Parágrafo  único  -  Na  apuração  da  infração  sanitária,  serão  adotados  os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei n° 13.317, de 1999, sem
prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância em saúde.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de
cento e vinte dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: A leishmaniose é uma doença crônica, de manifestação cutânea ou

visceral, causada por protozoários flagelados do gênero  Leishmania, da família dos
Trypanosomatidae.  O  calazar  (leishmaniose  visceral)  e  a  úlcera  de  Bauru
(leishmaniose tegumentar americana) são formas da doença.

É uma zoonose comum ao cão e ao homem. É transmitida ao homem pela picada
de mosquitos flebotomíneos, que compreendem o gênero  Lutzomyia (chamados de
mosquito palha ou birigui) e Phlebotomus.

No Brasil existem atualmente 6 espécies de Leishmania responsáveis pela doença
humana e mais de 200 espécies de flebotomíneos implicados em sua transmissão.
Trata-se de uma doença que acompanha o homem desde tempos remotos e que tem
apresentado, nos últimos 20 anos, um aumento do número de casos e ampliação de
sua  ocorrência  geográfica,  sendo  encontrada  atualmente  em  todos  os  Estados
brasileiros, sob diferentes perfis epidemiológicos. Estima-se que, entre 1985 e 2003,
ocorreram 523.975 casos no Brasil.

As leishmanioses são antropozoonoses consideradas grande problema de saúde
pública, representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e
diversidade epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde - OMS - estima que
350 milhões de pessoas estão expostas ao risco, com registro aproximado de dois
milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano.

No  Brasil,  a  leishmaniose  é  uma  doença  com  diversidade  de  agentes,  de
reservatórios e de vetores que apresenta diferentes padrões de transmissão e um
conhecimento ainda limitado sobre alguns aspectos, o que a torna de difícil controle.

A leishmaniose  visceral  -  LV  -  é  uma  doença  de  evolução  crônica,  sistêmica,
caracterizada nos seres humanos por febre, esplenomegalia, perda de peso, astenia,
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anemia, entre outras e, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90%
dos casos.

O  protozoário  Leishmania chagasi,  causador  da  LV,  é  transmitido  aos  seres
humanos através da picada de um mosquito que também pode transmitir a doença ao
cão doméstico. Esse fato dificulta o controle da doença no meio urbano, visto que o
cão pode permanecer sem sintomas mesmo estando doente, situação chamada de
reservatório da doença.  A LV é uma doença de grande importância para a saúde
pública por ser uma zoonose de alta letalidade.

Já a leishmaniose tegumentar americana -  LTA -  é uma doença infecciosa, não
contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania,
que acomete pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando
outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente.

No Brasil, a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção,
devido à sua magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de deformidades que
pode produzir no ser humano, e também pelo envolvimento psicológico, com reflexos
no campo social e econômico. Apresenta ampla distribuição, com registro de casos
em todas as regiões brasileiras.

A  principal  condição  de  transmissibilidade  das  leishmanioses  nos  ambientes
urbanos está relacionada à adaptação do vetor,  mosquito palha,  ao peridomicílio,
favorecida  pela  presença  do  cão.  Em  áreas  urbanas  com  transmissão  recente,
observa-se que a doença se apresenta  de  forma epidêmica  tanto  para a doença
humana quanto canina, e nessas áreas a leishmaniose canina antecede a humana,
existindo associação na distribuição espacial de ambas. Pesquisadores estimam que
nas áreas endêmicas, para cada humano doente existam 200 cães infectados.

Principalmente a leishmaniose visceral em área urbana tem sido um desafio para os
gestores de saúde, principalmente pelo número de pessoas expostas ao risco de se
infectar,  adoecer  e  morrer,  como  também  pelas  dificuldades  operacionais  em
abranger toda a extensão da área de transmissão.

Considerada  um  problema  de  saúde  pública  mundial,  segundo  a  Organização
Mundial da Saúde, a leishmaniose visceral registra anualmente 500 mil novos casos
humanos no mundo, com 59 mil óbitos.
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No Brasil, a LV apresenta comportamento epidemiológico cíclico, com elevação de
casos em períodos médios a cada cinco anos, podendo ser observadas diferenças
nesse comportamento entre estados e municípios.

Em 2007, 24 unidades federadas notificaram casos e, até a década de 90, a Região
Nordeste correspondeu a 90% dos casos de LV do País. Porém, a doença vem se
expandindo para outras regiões, modificando essa situação, de modo que do total de
casos do período de 2001 a 2008, 55% ocorreram na Região Nordeste, havendo uma
expansão gradativa para as Regiões Norte, Sudeste e Centro Oeste, que passaram
de 26% (756/2859) do total de casos em 2001 para mais de 52% (2.165/4.125) do
total de casos em 2008.

Em 2008, 4.125 novos casos humanos da doença foram registrados e o Estado de
Minas  Gerais  vem  encabeçando  a  última  lista  de  incidência  de  casos,  ainda
preliminar, fornecida pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan -
do Ministério da Saúde com mais de 561 casos notificados.

A LV também está mais agressiva. No ano de 2000 a doença matava três em cada
cem pessoas que a contraíam, hoje morrem sete.

Segundo dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo estado brasileiro
com maior incidência da doença e apresentou 423 casos em 2007, de um total de
3.562 casos no país (12%).

Em 2008 foram 561 casos no Estado e 35 óbitos, números superiores aos 423
casos de 2007, quando houve 32 mortes. De acordo com a Secretaria de Estado de
Saúde, de janeiro a junho de 2009, a doença infectou 168 pessoas e já matou 20 no
Estado.

Governador  Valadares  teve,  em  2009,  27,5% de taxa  de  letalidade  da  doença,
estatística muito  superior  à média  estadual  que,  no  ano passado,  foi  de  5,5%.  A
média nacional é de 7% a 10%. Segundo as autoridades do Centro de Controle de
Zoonoses,  a  situação  em  Governador  Valadares  é  grave,  porque  o  índice  de
letalidade da leishmaniose no município é um dos mais altos do Estado.

Para controlar o avanço da LV, o Ministério da Saúde determina a eliminação dos
cães  infectados  e  proíbe  seu  tratamento  com  medicamentos  utilizados  em  seres
humanos,  devido  ao  risco  de  esse  tratamento  promover  a  seleção  de  cepas  de
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Leishmania chagasi resistentes. Outro vértice dos programas de vigilância e controle
da  LV  tem  sido  controlar  a  densidade  dos  flebótomos  por  meio  da  aplicação do
inseticida de ação residual da classe dos piretroides.

Pesquisas  recentes  tem  mostrado  a  necessidade  de  introdução  de  novas
ferramentas  para  o  controle  da  LV,  entre  as  quais  se  vem  propondo  o  manejo
ambiental, para reduzir os prováveis criadouros do vetor e o emprego de medidas de
proteção  individual,  no  caso  do  reservatório  doméstico,  a  utilização  da  coleira
impregnada com deltametrina a 4%.

A coleira  impregnada com deltametrina a  4% protege os cães  das picadas dos
flebótomos e evita que eles sejam infectados pela Leishmania, porque a deltametrina
tem,  em  sua  formulação,  um  potente  inseticida  da  família  dos  piretrpides,  com
excepcional  atividade  contra  os  principais  ectoparasitas  dos  cães,  principalmente
sobre o flebótomo responsável pela transmissão da LV.

A coleira mostrou resultados satisfatórios em experimentos laboratoriais, com efeito
letal para as diferentes espécies de flebótomos.

Tais resultados foram confirmados em vários países, e em estudo citado em artigo
publicado no Boletim Epidemiológico Paulista - Bepa -, ano 1, nº 12, de dezembro de
2004 , realizado no Brasil por Lima e Col (2002), que concluiu ser a utilização da
coleira mais eficaz para prevenir a transmissão da doença do que a eliminação dos
cães soropositivos.

Entre os estudos de campo, um dos pioneiros foi o que se realizou no sudeste da
Itália.  Comparando-se  duas  áreas  -  uma controle  e  outra  tratada -  verificou-se  a
proteção de 86% dos cães da área tratada.

Outro estudo conduzido no Irã, em dezoito vilas - nove tratadas e nove controles -,
constatou-se a redução de 64% da incidência da doença em cães e decréscimo de
43% da incidência em crianças, depois de um ano da utilização das coleiras.

Na Espanha,  avaliou-se o tempo de eficácia da coleira,  observando-se que seu
efeito  antirrepasto  (repelente)  chegou  a  ser  maior  do  que  90%  da  semana  2  a
semana 20.

Na França, concluiu-se que, pelo menos na sub-região mediterrânea, esta coleira
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inseticida protegeria um cão da maioria das picadas do mosquito palha e manteria um
efeito mortal por uma estação completa do mosquito palha.

Segundo os estudos realizados, sua eficácia é garantida por quatro meses, muito
embora os efeitos da coleira perdurem por até seis meses, interrompendo o ciclo da
transmissão e da  infecção.  A coleira  não só repele,  mas mata  o mosquito  palha,
transmissor da leishmaniose. Utilizada em grande escala, o encoleiramento produz o
denominado “efeito rebanho”, que é a extensão de efeito protetor também aos não
encoleirados,  reduzindo-se  a  força de  infecção pela  barreira  imposta  pela  coleira.
Ademais, segundo estudos, os gastos com o encoleiramento em massa são menores
do que os despendidos com a eliminação de animais e a pulverização, que não têm
se mostrado eficazes para o controle da doença, sem falar no impacto social gerado
pela matança de cães.

Em virtude das características epidemiológicas das leishmanioses, as estratégias
de controle devem ser flexíveis,  distintas  e adequadas a cada região ou foco em
particular.

A diversidade de agentes, de reservatórios, de vetores e a situação epidemiológica
da leishmaniose, aliada ao conhecimento ainda insuficiente sobre vários aspectos,
evidencia a complexidade do controle desta endemia. Daí a necessidade de se prever
e se regulamentar uma atuação mais eficaz do Poder Público e dos proprietário de
cães,  no  intuito  de  controlar  a  proliferação  da  leishmaniose  no  Estado de  Minas
Gerais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 754/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.955/2012)

Dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos,
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assim considerado o  procedimento participativo em que se pactua proposta quanto
aos direitos de uso múltiplo das águas entre os usuários de um sistema hídrico em
conflito.

Parágrafo  único  -  A proposta de outorga coletiva  de direito  de  uso de recursos
hídricos  poderá  ser  apresentada  por  pessoa  jurídica  criada  e  composta  pelos
usuários interessados, sendo a ela deferida a outorga coletiva.

Art. 2º - No caso de sub-bacia previamente demarcada como área de conflito pelo
poder público, será adotada a alocação negociada do uso de recursos hídricos.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, define-se como área de conflito a sub-bacia
em que for constatado tecnicamente que a demanda pelo uso de recursos hídricos é
superior à vazão ou ao volume disponível para a outorga de direito de uso.

Art. 3º - A outorga coletiva levará em conta a necessidade de se preservar o uso
múltiplo  e  racional  das  águas,  considerando-se  a  variação  sazonal  de  sua
disponibilidade natural.

Art. 4º - A compensação relativa a investimentos de usuários para a regularização
da disponibilidade de recursos hídricos poderá ser pactuada com o poder  público
utilizando-se de ajuste compensatório da cobrança pelo uso de recursos hídricos e da
outorga de direitos do uso de recursos hídricos.

Art.  5º -  Para os fins da legislação pertinente, entendem-se como obras de uso
múltiplo dos recursos hídricos a implantação, a manutenção e a modernização de
infraestruturas de reservação e a distribuição de águas com o objetivo de incrementar
sua disponibilidade para fins econômicos e sociais dos vários usuários, bem como
para a manutenção dos sistemas ecológicos.

Parágrafo único - Entre as obras de uso múltiplo, incluem-se:
I - barramentos e seus respectivos reservatórios;
II - transposição de bacias;
III - infraestruturas de reúso das águas;
IV - perímetros de irrigação;
V - demais infraestruturas coletivas que beneficiem mais de um usuário de recursos

hídricos.
Art. 6º - O rateio dos custos inerentes às obras de uso múltiplo de recursos hídricos,
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de interesse comum ou coletivo, será firmado por meio de termo de rateio, o qual
especificará as obrigações dos usuários beneficiários e as sanções a eles aplicados
nos casos de inadimplência ou descumprimento dos deveres acordados.

Parágrafo único - Entre as obrigações a que se refere o caput deste artigo, incluem-
se:

I - o rateio dos custos de implantação, manutenção e modernização dos serviços e
infraestruturas coletivos; e

II - a fixação de sanções administrativas por inadimplência ou descumprimento dos
deveres acordados no termo de rateio, de acordo com a gravidade da infração, as
quais compreenderão os casos de:

a) advertência;
b) multa em percentual previamente definido;
c) suspensão da outorga do direito de uso dos recursos hídricos e do acesso aos

serviços e infraestruturas coletivos; e
d) rescisão unilateral do termo de rateio.
Art.  7º -  Fica o Estado autorizado a celebrar,  em consonância com a legislação

aplicável, parceria público-privada para fins de realização de obras de uso múltiplo
das águas.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Este projeto de lei  tem como principal objetivo disciplinar a outorga

coletiva de uso de recursos hídricos em consonância com as propostas do Plano
Diretor de Agricultura Irrigada de Minas Gerais - PAI-MG.

Em  agosto  de  2009,  o  Ministério  da  Integração  Nacional  instituiu  o  Fórum
Permanente de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, que elegeu como uma de
suas mais importantes estratégias de atuação a elaboração e a implantação do PAI-
MG  como  experiência  piloto  para  subsidiar  os  demais  estados  e  a  União  na
construção do plano diretor nacional de recursos hídricos. À Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento coube prestar a coordenação necessária para
a realização do PAI-MG.
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Entre as propostas do PAI-MG, destaca-se a normatização da outorga coletiva e de
alocação negociada da água.  Atualmente,  esse mecanismo de gestão  da água é
utilizado pela Agência Nacional  de Águas e pelos  órgãos de recursos hídricos de
diversos  Estados,  inclusive  pelo  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -  Igam.
Todavia, conforme apontam o PAI-MG e o Plano Estadual de Recursos Hídricos -
PERH - de 2011, constatou-se a necessidade de disciplinar a outorga coletiva em lei.

Por meio dessa ferramenta, o Estado estimula o fortalecimento de um ambiente de
diálogo  entre  os  usuários,  como  forma  de  se  resolverem  ou  se  evitarem  os
indesejáveis conflitos gerados em decorrência do uso da água.

Conceitualmente,  a  alocação negociada da água consiste  em um procedimento
participativo para a resolução de conflitos pelo uso da água. Nesse procedimento, os
acordos  são  construídos  por  metodologias  participativas,  inovando  quanto  aos
tradicionais  instrumentos de  comando e  controle  largamente  utilizados pelo poder
público.

O projeto também tem por objetivo disciplinar a realização de ajustes na outorga e
na cobrança pelo uso da água, de modo que os usuários sejam estimulados a investir
em ações de regularização da disponibilidade de recursos hídricos, seja no contexto
da alocação negociada da água, seja em outros momentos em que tais acordos se
tornarem convenientes.

Outro tema tratado no projeto diz respeito à implementação da outorga sazonal.
Nessa modalidade de  outorga,  os  critérios  de  vazão  mínima passam  a variar  de
acordo com o mês: nos meses mais chuvosos, é possível retirar mais água dos rios.
Trata-se de matéria que foi identificada como importante tanto pelo PAI-MG quanto
pelo PERH de 2011.

Porque  o  PAI-MG  salienta  a  necessidade  de  realização  de  parcerias  público-
privadas - PPPs - no contexto da agricultura irrigada, sobretudo no âmbito das obras
de  uso  múltiplo  da  água,  tema  objeto  de  preocupação  dos  parlamentares  e  do
governo federal,  conforme se depreende do Projeto de Lei  nº 6.381, de 2005, do
Senado  Federal,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Irrigação,  tal  assunto
também é contemplado pelo projeto de nossa autoria.

Um  exemplo  de  obra  de  uso  múltiplo  seria  um  reservatório  que  gere  energia
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elétrica,  possibilite  navegação  e  aquicultura,  regularize  a  vazão  dos  rios  e  ainda
forneça  água  para  diversos  usos  consuntivos,  como irrigação,  dessedentação  de
animais e abastecimento público.

Na  proposição,  procuramos  disciplinar  com  maior  nível  de  detalhe  o  rateio  de
custos e encargos decorrentes da realização de obras de uso múltiplo das águas, de
fundamental  importância  para  a  gestão  dos  recursos.  A esse  propósito,  cumpre
ressaltar que o PAI-MG identificou que a falta de interesse da iniciativa privada em
PPPs para perímetros irrigados se deve à dificuldade de impor sanções aos usuários
que não cumprem o compromisso de arcar com os custos relacionados aos serviços
e obras de infraestrutura coletivos.

Como se sabe, a agricultura irrigada tem sido palco de discussões nesta Casa há
muito  tempo,  principalmente  no  âmbito  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial.  No  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,
realizado no primeiro semestre de 2011, a agricultura irrigada foi eleita como uma das
preocupações  dos  produtores  rurais.  Estamos  convencidos  de  que  devemos
aprofundar  essa discussão.  Por  isso  apresentamos  este  projeto  de  lei,  para  cuja
aprovação pedimos o apoio dos colegas desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 755/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.878/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da expressão “Se beber,  não dirija”  nos
cardápios de restaurantes, boates, bares e estabelecimentos congêneres do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o uso da expressão "Se beber, não dirija" nos cardápios de

restaurantes,  bares,  boates  e  estabelecimentos  congêneres  que  vendam  bebidas
alcoólicas no Estado.

Parágrafo único - A utilização da expressão a que se refere o  caput deverá ser
impressa em local visível, destacado, de forma legível e em cor diferente do restante
do texto.
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Art.  2º  -  Os  restaurantes,  bares,  boates  e  estabelecimentos  congêneres  que
descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência na primeira ocorrência;
II - multa no valor de R$100,00 (cem reais) na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste artigo nas ocorrências

subsequentes e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo
de trinta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto visa educar e conscientizar o consumidor-condutor acerca

do perigo de misturar álcool e direção. Dados da Organização Mundial de Saúde -
OMS - apontam que aproximadamente 1.200.000 pessoas morrem no mundo em
consequência  de  acidentes  de  trânsito,  e  no  Brasil  os  acidentes  acarretam  alto
impacto econômico, especialmente na área de saúde e previdência, sem contar a
incalculável dor ocasionada às famílias das vítimas.

A obrigatoriedade pretendida não trará prejuízo aos donos dos estabelecimentos
comerciais abrangidos, tendo em vista que seu objetivo é o de orientar quanto ao
perigo decorrente do uso de bebida alcoólica estando-se na condição de motorista.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta
importante medida educativa.

- 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 756/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.481/2012)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino 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 São Tomás de

Aquino o imóvel, conforme certidão do dia 17 de dezembro de 1936, com área de
557,50  m²  (quinhentos  e  cinquenta  e  sete  metros  e  cinquenta  centímetros
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quadrados), registrado sob o Livro 40, fls. 157 a 159, do Livro de Notas do Cartório de
Paz de São Tomás de Aquino/Minas Gerais.

Parágrafo  único -  O imóvel  a que se  refere o  caput deste  artigo  destina-se  ao
funcionamento de atividades culturais e programas de assistência social, entre outros.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Atualmente o Município de São Tomás não dispõe de imóveis próprios

suficientes para acomodar toda a estrutura administrativa e está sujeito a eventuais
gastos  mensais  com  locações  de  imóveis  para  instalação  de  departamentos
municipais, o que vem onerando de forma considerável os cofres públicos.

Dessa  forma,  visando  preservar  o  referido  imóvel  e,  principalmente,  dar-lhe
funcionalidade, uma vez que está ocioso, sujeito a invasões e depreciação, pretende
a Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino aparelhar o local, de forma gradativa,
para atividades culturais e programas de assistência social.

A instalação  de  tais  obras,  além  de  trazer  uma grande  economia,  ainda  trará
facilidades para a população que buscar atendimento, tendo no local um centro de
referência social de atendimento ao cidadão.

Em  vista  do  aludido,  contamos  com  os  nobres  pares  para  a  aprovação  da
proposição em tela, que será de grande benefício para o Município de São Tomás de
Aquino.

- 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 757/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.617/2012)

Altera a Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O  caput do art. 5º da Lei 17.727, de 2008, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VII-A:

“Art. 5º - (…)
VII-A - de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de

multa administrativa por infração à Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002;”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto que ora submetemos ao exame desta Casa visa a incluir

50% dos valores arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à
Lei nº 14.181, de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado e dá outras
providências, entre os recursos financeiros para fazer frente às despesas do Bolsa
Verde,  mecanismo criado  por  iniciativa  parlamentar  para  promover  e  incentivar  a
proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos, especialmente de ecossistemas
sensíveis.

A propósito,  cabe salientar que, por ocasião da apreciação do Projeto de Lei nº
2.101, de 2008, de autoria parlamentar, a Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa sustentou a viabilidade jurídica de vinculação de receita de multa arrecadada
pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à lei, nos seguintes
termos:

“Em síntese, o que dissemos pode ser expresso da seguinte forma: as receitas de
multas arrecadadas pelo poder público com a cobrança administrativa por infração à
lei admitem a sua transferência compulsória para órgão, despesa ou repasse a outro
ente  federado,  salvo  nos  casos  vedados,  implícita  ou  expressamente,  pelo
ordenamento jurídico-constitucional, conforme já mencionamos.”

Saliente-se ainda que essa mesma Comissão, na ocasião, não vislumbrou objeção
à iniciativa parlamentar que pretendia transferir aos Municípios recursos de multa por
infração  à  legislação  ambiental,  como  se  depreende  da  leitura  da  proposição
substitutiva apresentada na conclusão do citado parecer.
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Contamos com o apoio dos deputados e deputadas desta Casa 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 758/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.595/2011)

Regulamenta o § 7º do art. 246 e o § 9º do art. 247 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Esta  lei  disciplina  as  condições  e  a  forma  de  encaminhamento  à

Assembleia Legislativa do relatório e da relação das terras públicas e devolutas a
serem  alienadas  ou  concedidas  administrativamente,  sem  prévia  autorização
legislativa, a que se refere o § 7º do art. 246 e o § 9º do art. 247 da Constituição
Estadual.

Art. 2º - Serão encaminhados à Assembleia Legislativa, com cópia para o Ministério
Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado:

I - a relação das terras públicas e devolutas situadas no perímetro urbano, na zona
de  expansão  urbana  e  na  zona  rural  a  serem  alienadas  ou  concedidas
administrativamente, sem prévia autorização legislativa, com antecedência mínima de
noventa dias em relação à expedição do título ou à celebração do contrato;

II -  o relatório anual das atividades relacionadas com a alienação ou concessão
administrativa,  sem  prévia  autorização  legislativa,  de  terras  públicas  e  devolutas
situadas no perímetro urbano, na zona de expansão urbana e na zona rural.

Parágrafo único - A relação e o relatório de que trata este artigo serão subscritos
pelo  titular  do  órgão ou instituição responsável  pela  gestão  das terras  públicas e
devolutas do Estado.

Art. 3º - A relação de que trata o inciso I do art. 2º deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:

I - quanto à identificação do beneficiário:
a) nome completo;
b) estado civil;
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c) número do CPF e da Carteira de Identidade;
II - quanto à identificação do imóvel:
a) localização da área, compreendendo informações como:
1 - município, distrito, lugarejo ou comunidade;
2 - cartório de imóveis onde o bem deverá ser registrado;
b) dimensão;
c) nome dos confrontantes;
III - quanto à destinação da alienação ou concessão:
a) assentamento de trabalhador rural ou urbano;
b) regularização fundiária;
c) colonização;
d) outro fim.
IV - quanto ao instrumento jurídico utilizado para a alienação ou concessão:
a) concessão gratuita de domínio;
b) alienação por preferência;
c) concessão de direito real de uso;
d) legitimação de posse;
e) legitimação ou doação, nos termos da Lei nº 7.373, de 3 de outubro de 1978;
f) outros.
Parágrafo único - A relação de que trata este artigo será discriminada por zona

urbana, zona de expansão urbana e zona rural.
Art. 4° - O relatório de que trata o inciso II do art. 2º deverá conter, no mínimo, as

seguintes informações:
I - nomes dos beneficiários de terras públicas e devolutas, sem prévia autorização

legislativa, no curso do ano civil, discriminados por zona urbana, zona de expansão
urbana e zona rural;

II - dimensão da área;
III - número do CPF e da Carteira de Identidade dos beneficiários;
IV - breve relato das ações empreendidas pelo órgão ou instituição responsável

pela gestão das terras públicas e devolutas para a consecução da política agrária e
fundiária do Estado.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados a partir da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A proposição que ora se submete à consideração desta Casa tem por

objetivo regulamentar dispositivos da Constituição do Estado que autorizam o Poder
Executivo a promover a alienação e a concessão administrativa de terras públicas e
devolutas sem prévia autorização legislativa.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 34, de 1998, esta Casa permitiu
ao  Executivo  promover,  como regra  geral,  a  alienação  e  a  concessão  de  terras
públicas  e  devolutas  com  até  100ha  sem  prévia  autorização legislativa,  para  dar
maior celeridade aos processos de regularização desses imóveis. Acima de 100ha, a
intervenção  da  Assembleia  se  impõe  como ato  indispensável  para  a  validade  da
concessão  ou  alienação.  Nessa  hipótese,  o  governador  do  Estado  encaminha
mensagem  solicitando  a  anuência  deste  Poder.  Por  sua  vez,  essa  mensagem  é
transformada em projeto de resolução, que se submete à apreciação e à votação dos
deputados em dois turnos.

Porém, essa emenda prevê um modelo alternativo de exercício pela Assembleia do
controle das terras públicas e devolutas não submetidas ao processo de votação.
Nele, o Executivo tem a obrigação de enviar a esta Casa, com antecedência mínima
de 90 dias em relação à expedição do título ou à celebração do contrato, a lista das
áreas  que  serão  alienadas  ou  concedidas  administrativamente,  sem  prévia
autorização legislativa. E, anualmente, o Executivo é obrigado, também, a elaborar
um  relatório  das  atividades  relacionadas  com  a  alienação  ou  a  concessão
administrativa dessas áreas. Porém, esse dispositivo ainda não está regulamentado.

Todos sabem da importância e da relevância das terras públicas e devolutas no
contexto do patrimônio do Estado.  Patrimônio, aliás,  tão expressivo que impôs ao
Executivo  a  criação  de  uma  instituição  especifica  para  promover  o  seu
gerenciamento, o Instituto de Terras do Estado - Iter.

Por esses motivos, apresentamos este projeto de lei, para cuja aprovação pedimos
o apoio dos colegas desta Casa.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 759/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.348/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ferroviários - Acofer -, com
sede no Município de Ipatinga.

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

Acofer -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comunitária Ferroviários - Acofer - é uma entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivo congregar os
moradores  através  de  manifestações  e  ações  diretas,  comprometendo-se  a
propugnar,  prioritariamente,  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  em  sua  área  de
atuação,  bem  como  estimular  e  apoiar  a  defesa  dos  interesses  comunitários,
fomentando  o  desenvolvimento  do  espírito  associativo,  buscando  e  oferecendo
subsídios,  sempre  que  possível,  com  recursos  técnicos,  materiais  e  humanos.  A
documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o
apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 760/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.853/2012)

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Conceição do Mato Dentro ao
Povoado de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominada Rodovia Dr. Juvêncio Guimarães a estrada que liga o
Município de Conceição do Mato Dentro ao Povoado de Ouro Fino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: Juvêncio da Silva Guimarães foi uma das figuras mais emblemáticas

da história contemporânea de Conceição do Mato Dentro, onde trabalhou por 50 anos
como médico e elegeu-se por duas vezes prefeito municipal.

Nascido na capital mineira em 19/2/1917, filho de Eurípedes Guimarães e Maria da
Silva Guimarães, formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais
em 1943. No ano seguinte, radicou-se em Conceição, cidade onde fixaria residência
em definitivo. Ali, casou-se com Maria Costa Lima, constituindo família de 11 filhos e
se dedicando, incansavelmente, ao exercício da profissão e aos interesses coletivos,
movido sempre pelo espírito empreendedor e humanitário.

Já no ano de 1945 assumiria a direção clínica do hospital local, e oito anos mais
tarde  a  chefia  do  centro  de  saúde,  nomeado  pelo  então  governador  Juscelino
Kubitschek, funções que exerceria até 1988.  Foi  um dos fundadores, também, da
Associação  de  Proteção  e  Assistência  à  Maternidade  e  à  Infância,  entidade  que
presidiria mais tarde.

Nas décadas de 50 e 60, as localidades menores ainda sofriam necessidades de
toda  ordem.  Com  o  intuito  de  se  aprimorar  e  melhor  atender  às  demandas  e
carências  das  comunidades  a  que  atendia,  o  Dr.  Juvêncio  ainda  faria  cursos
complementares nas áreas de cardiologia, sanitarismo e terapêutica clínica.

Não  obstante  os  afazeres  da  vida  profissional,  nosso  homenageado  tinha
predileção pelos esportes e foi um dos fundadores do Esporte Clube Conceição, time
que presidiu por muitos anos, o que lhe valeu o justo preito da nominação do estádio
de futebol local: Estádio Dr. Juvêncio Guimarães, ou Juvenção, como é popularmente
conhecido. Foi também o fundador e técnico dos times de vôlei masculino e feminino
que,  nas  décadas  de  60  e  70,  conquistaram  inúmeros  títulos  e  grande  prestígio
regional.

A vida social, a postura moral, a devoção aos livros e à cultura eram características
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do saudoso Dr. Juvêncio e o credenciavam, com absoluta justiça, como uma espécie
de  consultor-mor.  Seu  equilíbrio,  ética  e  conhecimento  humanístico  eram  traços
indefectíveis. Assim, exibia, com plena desenvoltura, o perfil de cidadão exemplar e
alegre, que lhe era tão natural. Foi assim um dos primeiros sócios do Éden Clube e
sócio-fundador  do  Lions  Clube  de  Conceição,  entidades  que  presidiria
posteriormente, representando esta última na convenção internacional de Miami, em
1973.  Lecionou  inglês  no  Instituto  São  Joaquim  nos  anos  de  1964 e  1965  e  foi
membro  do  Conselho  Administrativo  da  Telebrasília,  por  indicação  do  presidente
Itamar Franco, no período de 1993 a 1995.

O ingresso na vida pública viria no final da década de 50, sendo eleito vereador por
dois mandatos consecutivos, período em que apresentou um projeto de lei  para a
instalação  da  primeira  torre  de  TV na  cidade.  Presidiu  também,  por  10  anos,  o
diretório local do PSD, participando em 1964, no Rio de Janeiro, da convenção que
apontou  o  nome  de  Juscelino  Kubitschek  como  candidato  a  segundo  mandato
presidencial.

Dada  a  liderança  que  exercia,  o  respeito  e  o  reconhecimento  que  lhe  eram
atribuídos,  as  duas  candidaturas  vitoriosas  ao  Executivo  municipal  foram
praticamente  uma  contingência,  uma  via  natural.  Ali  figurava  sempre  o  apoio
entusiasmado e incondicional do amigo inseparável de todas as horas, o embaixador
José Aparecido de Oliveira. Desse modo, o Dr. Juvêncio foi prefeito nos períodos de
1989-1992  e  1997-2000.  A  solidariedade  do  amigo  Aparecido  seria  gentilmente
retribuída mais tarde, quando o doutor, com seus 83 anos, em 2000, prestou apoio
decisivo à eleição de José Fernando Aparecido de Oliveira.

Conceição teria, assim, o prefeito mais jovem de sua história política. As gestões do
nosso agraciado foram marcadas por benfeitorias e obras de caráter permanente:
saneamento  básico,  telefonia,  iluminação  urbana,  iluminação  rural,  reformas  e
construções de unidades de saúde e educação, calçamento e melhoria das estradas
municipais, entre outras coisas. Mas vale a pena destacar a construção da creche
comunitária,  do  quartel  da  Polícia  Militar,  do  ginásio  poliesportivo,  do  matadouro
municipal,  da  usina  de  reciclagem,  das  Praças  Dr.  Nefitaly  Brandão,  Rosário,
Cruzeiro; a criação do Parque Municipal do Ribeirão do Campo - Tabuleiro, do Projeto
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Matriz,  das linhas de ônibus para os distritos, da Escola Municipal Professor João
Lima.

Sua  vida  e  trajetória  se  traduziram  na  construção  e  na  defesa  dos  interesses
sociais, e os seus feitos espelham uma visão perene e plural, típica dos homens que
têm  a  compreensão  da  necessidade  de  trabalhar  pela  edificação  de  modelos
autossustentáveis.  A condecoração  com  a  Medalha  da  Inconfidência  em  1995  é
também o reconhecimento dessas virtudes.

Conceição do Mato Dentro  terá  agora  sua ligação asfáltica  com Congonhas do
Norte,  cidade  para  onde  o  Dr.  Juvêncio  se  deslocou  durante  vários  anos,  aos
sábados, no cumprimento dos deveres de profissão. Esse caminho e muitos outros,
percorridos durante anos, no lombo de burro ou em jipe, por trilhas de tropa, numa
época de brutal atraso e carência, nunca desestimularam o jovem médico que muitas
vezes aplacava o sofrimento de seus pacientes sob a luz de lamparinas, mas sempre
se guiando pela luz maior do dever da consciência e da fé inabalável.

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

PROJETO DE LEI Nº 761/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.759/2013)

Declara de utilidade pública o Grupo de Mulheres Criartes, com sede no Município
de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Mulheres Criartes, com sede

no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: O Grupo de Mulheres Criartes, com sede no Município de Ipatinga,

fundado  e  constituído  em  9/5/2008,  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos  que não
remunera  os  membros  de  sua  diretoria  sob  nenhuma  forma,  sendo  vedado  o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.
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Trata-se  de  instituição  inscrita  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de
Ipatinga com o intuito  de discutir  temas inerentes à mulher,  promover  oficinas de
artesanatos e exposição de trabalhos produzidos, beneficiando as causas ligadas à
mulher  na  comunidade  local.  Atualmente,  atende  a  mais  de  250  mulheres  com
oficinas de trabalhos artesanais, com o desafio de gerar atividades úteis e combater
problemas de depressão e outras questões de saúde.

Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente aos requisitos
para a declaração de utilidade pública, espero contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 762/2015
Dispõe sobre à  obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais procederem à

devolução integral e em espécie do troco ao consumidor e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais situados no Estado que forneçam produtos

ou serviços são obrigados a  devolver  de forma integral  e em espécie o troco do
consumidor.

Art. 2° - Na falta de cédulas ou moedas para elaboração do troco, o fornecedor do
produto ou serviço deverá arredondar o valor sempre em benefício do consumidor.

Art. 3° - Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos sem
consentimento prévio e expresso do consumidor.

Art.  4°  -  Os  estabelecimentos  comerciais  citados  nesta  lei  deverão  fixar  placa
informativa, em local visível do caixa ou onde ocorram os recebimentos em dinheiro,
a  seguinte  frase:  “É direito  do  consumidor  pela  Lei  ....  receber  o  troco  na  forma
integral”.

Parágrafo único - A placa informativa deverá ter dimensão mínima de 0,20m (vinte
centímetros) por 0,30m (trinta centímetros).

Art. 5° - O descumprimento desta lei acarretará a aplicação das seguintes sanções:
I - notificação;
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II - multa em caso de reincidência;
III - multa dobrada em caso de ainda permanecer a reincidência;
IV - suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo de 15 dias em caso de nova

ocorrência.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Há tempos que o  comércio  tem se utilizado de uma estratégia  de

vendas ilusória ao consumidor, transmitindo a falsa ideia de benefício em razão de
um suposto preço reduzido, através de anúncios de mercadorias que redundam em
unidades  monetárias  abaixo  de  R$0,05,  ou  os  denominados  valores  quebrados.
Ocorre que, na prática, o estabelecimento comercial não possui o troco de um, dois,
três e até quatro centavos a ser dado ao cliente, quase sempre arredondando o valor
do produto para cima ou substituindo ilicitamente por outras mercadorias, tais como
balas, chicletes, doces, e isso sem o consentimento do consumidor.

O comerciante tem o direito de colocar na sua mercadoria ou serviço o valor por ele
estimado, respeitando, contudo, a razoabilidade e os princípios da livre concorrência;
entretanto, tem o dever  de fornecer ao consumidor seu troco devido, sem efetuar
arredondamentos para  cima ou substituir  por  outras  mercadorias  o referido  troco.
Assim,  caso o  estabelecimento  não tenha como fornecer  a devolução integral  do
troco,  em espécie,  o  valor  do  produto  deverá  ser  arredondando  em  benefício  do
consumidor.

Não existe nenhum artigo no Código de Defesa do Consumidor - CDC - que defina
especificamente as transações de troco, mas práticas abusivas são expressamente
condenadas. Além disso, caso o comerciante queira substituir o troco pelas famosas
balinhas, este estará, também, incorrendo em uma prática abusiva, transformando a
negociação em uma venda casada, atitude essa defendida pelo CDC em seu artigo
39, I e pela lei que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra ordem
econômica (Lei nº 12.529/2011, art. 36, § 3o inciso XVII).

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 488/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 763/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.050/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Fé  e  Alegria  do  Brasil,  com  sede  no
Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil, com

sede no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
André Quintão
Justificação: A Fundação Fé e Alegria do Brasil, com sede no Município de Montes

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

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

PROJETO DE LEI Nº 764/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.672/2014)

Dá a denominação a quadra esportiva da Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas,
localizada no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada Yolanda Cerqueira  Gonçalves  a  quadra  esportiva  da

Escola  Estadual  Pedro  Vicente  de  Freitas,  localizada  no  Distrito  de  Belisário,  no
Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Braulio Braz
Justificação: Yolanda Cerqueira Gonçalves nasceu em 8 de dezembro de 1938, no

Distrito de Vermelho, no Município de Muriaé, onde viveu até os 15 anos de idade,
quando se mudou para o Distrito de Belisário. Aos 16 casou-se com o Sr. Silvério,
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com quem teve três filhos e sete netos. Professora, fez do magistério sua profissão,
formando-se em pedagogia depois de casada.

Trabalhou  em  diversas  escolas  estaduais  e  municipais,  tendo  sido  diretora  da
Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas, cargo que exerceu por vários anos, sendo
considerada uma das melhores diretoras escolares no distrito.

Pessoa muito dinâmica e determinada, elegeu-se vereadora para mandato de seis
anos, entre 1983 e 1988, oportunidade em que demonstrou muito engajamento na
luta pelo desenvolvimento socioeconômico do Distrito de Belisário e das comunidades
da região. Mulher de personalidade forte, destacou-se em vida por suas ações de
bondade e simplicidade, sempre ajudando os mais necessitados.

Um de seus últimos projetos, que permaneceu inalterado até pouco tempo atrás,
consistiu em emprestar vestidos de noiva para as mulheres que não podiam comprá-
los ou alugá-los, tudo isso pela simples satisfação de ajudar.

Dona Yolanda faleceu no dia 10 de junho de 2011, deixando saudades em todos.
Por todos os seus feitos e sua trajetória, a homenagem que lhe pretendemos prestar
por meio deste projeto é oportuna e meritória.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.
- 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 765/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.488/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os veículos de transporte público pararem fora
do ponto para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência física, desde
que não haja mudança de itinerário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os veículos de transporte público coletivos obrigados a parar fora do

ponto,  desde que não haja mudança de itinerário,  para possibilitar  o embarque e
desembarque de pessoas com deficiência física.

Art. 2º - Ao embarcar, o passageiro enquadrado no art. 1º indicará de forma clara e
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com antecedência aos responsáveis pela condução do veículo o local onde deverá
ocorrer o desembarque.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição visa obrigar os veículos do transporte público coletivo

a parar fora do ponto para embarque e desembarque de pessoas com deficiência
física. Embora nosso ordenamento jurídico já estabeleça regras claras destinadas a
reduzir  barreiras  enfrentadas  por  essas  pessoas,  tais  como  preconceito,
discriminação e inúmeras outras, essas regras, além de se mostrarem insuficientes,
são desrespeitadas,  o que impede uma verdadeira integração social  das pessoas
com deficiência ou necessitadas de cuidados especiais.

Este projeto visa garantir um direito essencial do cidadão, qual seja o de ir e vir,
com  dignidade,  com  respeito  e  principalmente  com  a  garantia  de  acesso  ao
transporte coletivo de forma tranquila e sem atropelo, diminuindo o custo social de
sofrimento físico e financeiro no atendimento das necessidades daquelas pessoas.
Assim, conto com o apoio de meus pares nesta Casa para a aprovação deste projeto
de lei de grande importância social.

-  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 766/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.338/2011)

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade de  as  maternidades  do  Estado disponibilizarem
pulseira antissequestro para os recém-nascidos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  maternidades  dos  hospitais  públicos  do  Estado  ficam  obrigadas  a

disponibilizar  pulseira  antissequestro  para  os  recém-nascidos  e  as  crianças
internadas.

Art.  2º  -  A pulseira  terá  um  sensor  de  alarme  e  será  fixada  por  meio  de  um
dispositivo  no  pulso  da  criança  recém-nascida  ou  de  qualquer  outra  criança  que
estiver internada.
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Parágrafo único - Nas portas de entrada e saída dos hospitais haverá dispositivos
que acionam o alarme no caso de saída de criança portando a pulseira.

Art. 3º - A pulseira somente poderá ser desativada por funcionário autorizado pela
maternidade.

Art.  4º  -  O descumprimento das disposições contidas nesta lei  sujeitará a parte
infratora a penalidades a serem definidas em regulamento.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotação orçamentária própria.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data
de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa a obrigar todas as

maternidades dos hospitais públicos do Estado a implantar a pulseira antissequestro,
um equipamento eletrônico que deve ser colocado no pulso da criança recém-nascida
ou de qualquer outra criança que estiver internada.

A pulseira possuirá um sensor de alarme e será fixada por meio de um dispositivo
no pulso da criança internada e só poderá ser aberta por funcionários devidamente
autorizados.

Para  reforçar  ainda  mais  essa  segurança,  nas  portas  de  entrada  e  saída  dos
hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com criança
portando a pulseira. O alarme terá também a função de alertar os funcionários dos
hospitais  sobre  a  saída  de  qualquer  criança  das  dependências  das  unidades  de
saúde.

A proposta é necessária e será uma maneira eficaz de defender a integridade da
família e do bebê, afinal muitos são os casos noticiados nos veículos de comunicação
sobre recém-nascidos sequestrados nas maternidades.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 767/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.135/2012)

Dispõe sobre o diagnóstico e mapeamento de programa de arborização em Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  Estado  desenvolverá  programa  de  diagnóstico  e  mapeamento  da

arborização urbana, com enfoque na plantação de novas árvores e a verificação de
árvores já plantadas que oferecem risco à população.

Art. 2º - O Estado promoverá, através de políticas públicas:
I - incentivo para que o município identifique áreas onde novas árvores possam ser

plantadas, de forma adequada, de acordo com as condições do local;
II - orientação ao município sobre técnicas ideais para medir a extensão das ruas, a

distância que se deve manter entre as árvores e a possibilidade de plantar árvores
em canteiros centrais;

III - orientação sobre formas e meios corretos de plantar árvores;
IV  -  meios  para  a  qualificação  dos  profissionais  que  atuarão  no  programa  de

arborização,  planejamento  e  desenvolvimento  de  etapas  que  englobem  desde  a
implementação até a conclusão do programa de arborização urbana;

V - meios de viabilizar a manutenção das árvores, com podas adequadas.
Art. 3º - Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao município

viabilizar o plantio de árvores em regiões periféricas, por serem regiões mais carentes
e problemáticas em relação à arborização.

Art.  4º - Ao Estado cabe facilitar,  através de parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente  e  o  município,  meios  eficazes  de  analisar  as  condições  de  árvores  já
plantadas que apresentem riscos à população e necessitem ser substituídas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  principal  desenvolver  um
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diagnóstico de arborização urbana no Estado de Minas Gerais para a execução de
plano  de  plantio  e  manutenção  de  árvores  através  de  programas  de  incentivos,
proporcionando  meios  que  auxiliem  o  município  para  que  se  cumpram  de  forma
eficaz  e  plena  as  determinações  aqui  estabelecidas.  É  importante  também  criar
políticas de conscientização ambiental, demonstrando a importância da arborização
de forma adequada e ressaltando os benefícios que traz para a região.

Para o planejamento da arborização da cidade, o Estado deve investir em políticas
públicas que sejam eficazes e revestidas de responsabilidade, com qualificação de
técnicos, disponibilização de materiais necessários e distribuição espacial de mudas,
pois  uma  arborização  sem  observar  esses  requisitos  pode  gerar  o  fracasso  do
empreendimento, bem como sérios problemas futuros.

Esse planejamento deve ser realizado por meio de parcerias com concessionárias
públicas e terceirizadas comprometidas, que tenham o devido conhecimento, que se
empenhem no reconhecimento e na conscientização da necessidade de plantação de
árvores nas cidades e, sobretudo, que proporcionem práticas indispensáveis à boa
condução e manutenção dessas árvores, identificando a relevância da implantação
dessas politicas públicas e parcerias.

A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois a arborização urbana visa
satisfazer necessidades mínimas do ser humano, contribuindo para a qualidade de
vida e o bem-estar da população, além de propiciar melhoria no clima, atenuação da
poluição sonora, redução do impacto das chuvas e purificação do ar.

Fato que não pode deixar de ser mencionado e que embasa a aprovação deste
projeto é o crescente número de acidentes com árvores que vem acontecendo no
Estado. De acordo com a Cemig, a queda de árvores é a maior causa de interrupções
de fornecimento de energia elétrica em Belo Horizonte. Só em 2010, houve 1.840
ocorrências na capital,  o que representa 16% dos atendimentos da empresa,  sem
mencionar  os  acidentes, como o do Parque Municipal,  que matou uma mulher,  e
inúmeros outros que vêm acontecendo, deixando várias vítimas, além de árvores que
caem em cima de carros, o que causa prejuízos a particulares e muitas vezes gera
processos em desfavor do Estado, com indenizações que podem afetar seu equilíbrio
econômico.
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Perante  o  exposto,  a  previsão  orçamentária  é  necessária  para  dar  suporte  ao
recrutamento  de  profissionais  capacitados em  todos  os  níveis,  com o  objetivo  de
garantir a qualificação da mão de obra e a aquisição de materiais e equipamentos
adequados a diversas etapas do ciclo de vida das árvores.

E muito importante que este projeto dê embasamento à disponibilização de meios
que qualifiquem o avaliador, que deverá ter  experiência no manejo da arborização
urbana e com padrões de crescimento e de acidentes por espécie arbórea, além de
conhecimento  dos  efeitos  de  clima,  doenças  e  solo,  bem  como  das  causas  de
acidentes com árvores.  Também é necessário disponibilizar  previsão orçamentária
para manutenção das árvores plantadas, com técnicas de podas corretas para assim
aumentar a floração, manter o porte, evitar deformações ou simplesmente renovar
uma planta que está envelhecendo.

É bom lembrar que a arborização urbana implica planejamento e gerenciamento.
Assim,  exige  um  projeto  bem  estruturado,  cauteloso  e  que  siga  um  roteiro  que
abarque procedimentos desde sua concepção até sua implantação e manutenção.

A Secretaria de Meio Ambiente deve atuar neste projeto criando políticas públicas e
possibilitando a qualificação de técnicos para mapear e identificar as áreas propícias
a serem arborizadas, bem como a melhor técnica a ser aplicada.

Conforme  o  art.  24  da  Constituição  Federal  de  1988:  “Compete  à  União,  aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, turístico e paisagístico.

(...)
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.”.
A criação e aprovação desta lei no Estado ensejará benefícios a toda a população,

com a criação de normas de proteção do meio ambiente, especificamente na questão
que tange à arborização, bem como de políticas públicas que visem à proteção dos
indivíduos que se encontram em áreas de risco causado pelo plantio de árvores de
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forma  inadequada,  sem  respeitar  técnicas  necessárias  para  se  evitar  futuros
acidentes e prejuízos à população e ao Estado. Isso porque tal fato poderá gerar
indenizações futuras.

O projeto institui uma expectativa de se promover de forma coesa e participativa
diretrizes  de planejamento das politicas  de manutenção e prevenção,  contribuindo
para  o  desenvolvimento  sustentável  do  meio  ambiente  e  trazendo  inúmeros
benefícios ao Estado e às comunidade envolvidas.

-  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 768/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.490/2011)

Acrescenta o art. 5º- A à Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre
a Política  Estadual  de  Segurança Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:
“Art. 5º-A - O Estado, por meio do órgão competente, concederá o selo Qualidade

Nutricional e Segurança Alimentar às instituições que se destacarem pela qualidade
dos serviços prestados na área alimentar.

Parágrafo único - A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de que
trata o caput deste artigo serão estabelecidos em regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: A preocupação com uma alimentação saudável no mundo de hoje é

fundamental.  São  milhões  de  pessoas  que  morrem  todos  os  anos  vítimas  de
alimentação  irregular,  repleta  de  gordura,  colesterol,  açúcares,  glúten  e  diversas
outras substâncias que agridem nosso organismo e causam terríveis problemas de
saúde, trazendo sérias consequências.
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O objetivo precípuo do selo é  distinguir  os  estabelecimentos comerciais  que se
preocupam com a saúde alimentar do consumidor.  O selo será para o cidadão a
garantia  de  que  os  produtos  alimentícios  são  fabricados  e  produzidos  conforme
normas  técnicas  adequadas  e  podem  ser  consumidos  com  segurança,  pois  se
enquadram nos padrões corretos de nutrição.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
nosso 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 769/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 906/2011)

Dispõe sobre a divulgação da cultura no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  criado o  horário  destinado à  divulgação da cultura  no  Estado na

emissora TV Minas-Cultural e Educativa - Rede Minas.
Parágrafo  único  -  A  emissora  de  TV  Rede  Minas  cederá  uma  hora  de  sua

programação diária para a divulgação de atrativos e circuitos turísticos do Estado,
bem como de projetos  culturais,  entrevistas  e  outras  atividades que favoreçam a
cultura.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução deste projeto correrão por conta de
dotações orçamentárias do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Minas  Gerais  é  um  dos  Estados  mais  promissores  para  o

desenvolvimento  do  turismo,  por  seu  acervo  histórico  e  cultural,  seus  parques  e
reservas ecológicas, sua forte vocação para o turismo de negócios e de eventos e
pela tradicional hospitalidade do povo mineiro, sem contar a saborosa culinária que
recebeu influência de várias raças, observada também nas manifestações culturais e
folclóricas.

Os  circuitos  históricos  compreendem  cidades  do século  XVIII,  que  lembram  os
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tempos  do  Brasil-Colônia.  As  18  cidades  que  compõem  o  Circuito  do  Ouro  se
desenvolveram  com  a  extração  do  ouro  e  guardam  diversas  atrações  históricas,
culturais, religiosas, gastronômicas e naturais.

O turismo ecológico é alternativa de lazer e aventura, pelo qual o turista descobre
belos  cenários  entre  montanhas,  rios,  cachoeiras,  lagos  e  florestas.  Um  vasto  e
exuberante  roteiro  de  parques  e  reservas  biológicas  abriga  belezas  naturais  e
culturais de inestimável valor. O turismo rural também vem atraindo grande número
de adeptos, gerando renda e emprego nas pequenas fazendas. Em Belo Horizonte,
multiplicam-se  estabelecimentos  que  oferecem  desde  uma  simples  caminhada  a
banhos de cachoeira, cavalgadas e a famosa comida mineira.

O governador do Estado tem mostrado seu interesse em divulgar e potencializar o
turismo no Estado, e o momento atual é propício ao investimento e aos negócios
nessa  indústria.  A criação  de  uma  secretaria  para  o  turismo  e  de  um  conselho
estadual comprova o interesse do governo mineiro em dinamizar o setor, definindo
estratégias e políticas de fomento à atividade turística.

A  intenção  deste  projeto  de  lei  é  dar  uma  contribuição  para  divulgar  as
potencialidades de Minas perante a população e estimular a prática do turismo no
Estado,  o  que  irá  dinamizar  a  economia,  criando  empregos,  aumentando  a
arrecadação nas regiões mais pobres, como o Vale do Jequitinhonha, Norte e Mucuri,
que possuem inúmeros atrativos turísticos até então desconhecidos.

Divulgar as belezas de Minas por meio de propaganda será um grande atrativo para
os mineiros descobrirem e desbravarem o seu próprio estado.

- 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 770/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 853/2011)

Modifica  a  Lei  nº  14.486,  de  9  de  dezembro  de 2002,  que disciplina  o  uso de
telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:
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“Art. 1º - Fica proibida a conversação em telefone celular e o  uso de dispositivo
sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas, bem como o uso de
walkman,  diskman,  IPods,  MP3,  MP4,  fones  de  ouvido  ou  blue  tooth,  game boy,
agendas eletrônicas e máquinas fotográficas nas salas de aulas, salas de bibliotecas
e outros espaços de estudos, por alunos e professores da rede pública estadual de
ensino.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto tem como escopo aperfeiçoar a Lei nº 14.486, de 2002, ao

estender a proibição do telefone celular a outros aparelhos usados quase diariamente
pela grande maioria de nossos jovens. Segundo os professores, é constante entre os
alunos o uso de walkman,  diskman, IPods, MP3, MP4, fones de ouvido,  blue tooth,
wireless e game boy, o que faz com que muitos alunos deixem de prestar atenção à
aula,  prejudicando sobremaneira  o rendimento  do  processo de aprendizagem. Há
relatos de educadores de que é muito comum crianças e adolescentes usarem os
aparelhos em todos os lugares, como salas de aula e bibliotecas, onde o silêncio e a
atenção são necessários. Muitos alunos não conseguem deixar os games desligados,
tamanho é o apego e a atenção dispensada para o aparelho, sem se darem conta de
que  isso  é  prejudicial  para  o  bom  aprendizado.  Muitos  educadores  defendem  a
posição de que o ideal é o aluno não levar os inúmeros aparelhos existentes para a
escola, pois segundo eles não há necessidade disso. Assim sendo, entendemos que
esta medida, embora simples, se faz necessária para acabar com a prática do uso do
aparelho eletrônicos e similares durante as aulas, para evitar que os alunos desviem
sua atenção dos estudos.

Portanto, o objetivo desta propositura não é só evitar a distração e o desrespeito ao
professor em sala da aula, mas assegurar a idéia principal do ambiente escolar como
veículo essencial para educação, bem como resguardar a boa qualidade do ensino
em todos os níveis.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 771/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 852/2011)

Dispõe sobre o material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos
pelas instituições do sistema de ensino do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedado às instituições que formam o sistema de ensino do Estado,

conforme o art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, exigir, do
aluno,  em  lista  de  materiais  didático-pedagógicos  de  uso  individual,  produtos  de
limpeza  para  utilização  coletiva,  material  de  higiene  pessoal  ou  material  de
expediente administrativo.

Parágrafo único - É proibido exigir, ainda, que o material didático-pedagógico de
uso  individual  do  aluno  seja  obrigatoriamente  adquirido  na  própria  instituição  de
ensino ou em estabelecimentos comerciais por elas indicados.

Art. 2º - Nos casos em que for obrigatória, a entrega de materiais à instituição de
ensino pode ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada
aluno.

§ 1º - O aluno terá direito à devolução do material didático-pedagógico não utilizado
durante o ano letivo.

§ 2º - Em caso de não-apresentação completa do material didático-pedagógico, o
aluno não poderá ser impedido de assistir às aulas.

Art. 3º - A infração às disposições da presente lei acarretará ao responsável infrator
a imposição de pena de multa no valor de 30 Ufemgs (trinta Unidades Fiscais do
Estado  de  Minas  Gerais)  a  950  Ufemgs,  dobrada  em  caso  de  reincidência,
observadas a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a sua conduta e o
resultado produzido, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
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Gilberto Abramo
Justificação:  Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  matéria  em  tela  insere-se  na

competência legislativa estadual,  na medida em que compete aos Estados legislar
concorrentemente sobre produção e consumo, além da responsabilidade por dano ao
consumidor  (art.  24,  V  e  VIII,  da  Constituição  Federal).  Verifica-se,  também,  que
conforme prescreve o mesmo art. 24, IX, da Constituição Federal, é de competência
dos Estados legislar sobre educação.

Assim, o referido projeto de lei integra o espaço constitucionalmente reservado ao
poder  de  legislar  estadual,  sendo,  portanto,  fruto  de  sua  competência  legislativa
suplementar, nos moldes previstos no § 1º do art. 24, da Constituição. Nessa linha, a
propositura em análise não se reveste de características de normas gerais, vindo, na
realidade,  preencher  o  quadro  emoldurado  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação (Lei Federal nº 9.394, de 1996) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com  efeito,  a  medida  se  justifica  pelo  aumento  progressivo  do  número  de
reclamações sobre as listas de materiais escolares. Ano após ano, surgem denúncias
relatando  que  instituições  localizadas  no  Estado  estariam  exigindo,  dos  pais  ou
responsáveis pelos alunos, a aquisição de materiais totalmente separados da área
pedagógica  e  que  a  compra  desses  materiais  fosse  feita  em  estabelecimentos
comerciais por elas indicados.

Além  disso,  também  há  relatos  de  que  algumas  escolas  estariam  efetuando  a
conferência  da compra do material  “sugerido”  na  lista,  impondo sanções,  como o
impedimento de assistir às aulas, caso o aluno não apresente a lista completa dos
materiais.

A necessidade  de  materiais  diversos  para  o  trabalho  pedagógico  nas  escolas,
públicas e privadas,  é por  todos reconhecida.  Porém, utilizar-se desse argumento
para exigir  a  compra de materiais que não ostentam nenhuma pertinência com o
projeto  pedagógico  da  instituição  é  uma  ameaça  aos  princípios  e  garantias
constitucionais incidentes nos espaços da cidadania, do Estado e da organização do
ensino.

O Procon já se manifestou inúmeras vezes sobre o assunto, ao afirmar que a lista
de material não pode conter nenhum item que não seja de uso pedagógico do aluno,
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porque materiais como produtos de higiene, limpeza e expediente administrativo já
estão incluídos no valor  das mensalidades. Apesar disso, as reclamações só vêm
aumentando.

É exatamente por isso que o projeto é necessário, pois traz maior concretude aos
dispositivos  constitucionais  e  infraconstitucionais  vigentes,  mormente  o  Código  de
Defesa do Consumidor.

Diante  do  exposto  e  considerando  o  legítimo  interesse  público  da  proposição,
esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à sua aprovação.

- 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 772/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 851/2011)

Proíbe a emissão de comprovantes em papéis termossensíveis no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado a emissão de quaisquer comprovantes

feitos em papéis termossensíveis.
Parágrafo  único  -  A  proibição  de  que  trata  o  art.  1º  desta  lei  abrange  os

estabelecimentos comerciais e as instituições financeiras.
Art. 2° - Esta lei aplica-se apenas aos recibos, notas fiscais, cupons fiscais e outros

documentos que necessitem da guarda do consumidor por um período superior a um
ano.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: Esta proposição  pretende resguardar os direitos do consumidor que,

ao efetuar diversas transações com bancos e outros estabelecimentos comerciais,
recebe comprovantes impressos em papel termossensível, que não tem a duração
que se espera de um comprovante de pagamentos ou registro de obrigações em
geral.

Documentos que registram datas importantes, como os de compras, necessários
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para contagem de prazo de garantia, devem ser legíveis e durarem por muito tempo.
É sabido que isso não acontece com o papel termossensível, usado em larga escala
por estabelecimentos em todo o Estado e, especialmente, por bancos.

Não se pode permitir que o consumidor tenha seu direito prejudicado pelo uso de
um papel cujo conteúdo simplesmente se apaga com a exposição à luz ou com o
passar  do  tempo,  sabendo-se  que  tais  comprovantes,  em  regra,  devem  ser
guardados por um período não inferior a cinco anos, visto ser este o prazo geral para
prescrição.

Muitas  vezes  o  consumidor,  para  se  resguardar,  opta  por  xerocopiar  esse
comprovante,  o  que  vai  de  encontro  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, que sempre se coloca como guardião do consumidor, ser hipossuficiente
na relação de consumo.

Assim, diante dos fatos aqui expostos, esperamos contar com o apoio dos nossos
pares à 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 773/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 850/2011)

Dispõe sobre a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.
Art. 2º - Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação desta

lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: O projeto em análise tem como objeto a criação da fila única para a

cirurgia bariátrica, a fim de atender à Portaria nº 492, do Ministério da Saúde, bem
como  garantir  o  acesso  da  população  de  todo  Estado  à  cirurgia,  controlando  e
atualizando constantemente a fila de atendimento e, assim, agilizar o atendimento.

No Brasil,  estima-se  que de  80 a  100 mil  mortes  são decorrentes  de  doenças
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associadas  ao  excesso  de  peso.  Indivíduos  com  a  chamada  obesidade  mórbida
apresentam grande risco de adoecer e morrer precocemente. Além disso, a qualidade
de vida dessas pessoas é muito prejudicada.

A obesidade mórbida é hoje um problema de saúde pública, pois cada vez mais
pessoas sofrem dessa doença, e a operação é um tratamento específico para ela.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto,
que com certeza proporcionará melhor atendimento aos cidadãos mineiros que tanto
necessitam de qualidade de vida.

- 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 N° 774/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 818/2011)

Estabelece  condições  para  as  instituições  particulares  de  ensino  fundamental,
médio e superior do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam asseguradas pelas instituições particulares de ensino fundamental,

médio e superior do Estado a concessão do certificado de conclusão de curso e a
participação nas formalidades de formatura aos alunos que não conseguiram quitar
suas dívidas em tempo hábil.

Parágrafo único - Os pais dos alunos em débito, ou quem de direito, assumirão
compromisso de fazer um acordo com a direção das instituições, para quitação da
dívida, considerando-se o disposto no art. 1º desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: O objetivo deste projeto é fazer  com que as instituições de ensino

sejam  mais  flexíveis  frente  às  dificuldades  financeiras  enfrentadas  por  diversos
alunos.

A legitimidade desta proposta,  a qual  estabelece condições  para  as  instituições
particulares de ensino fundamental,  médio e superior,  deve-se ao fato de procurar
assegurar  a  concessão do certificado de conclusão de curso  e  a participação na
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formatura dos alunos que não conseguiram quitar, em tempo hábil, sua dívida com a
instituição que frequentam.

O objetivo do projeto é assegurar direitos  aos alunos e também fazer com que
cumpram seus  deveres,  quitando seus  débitos.  Com isso  não  haverá  estímulo  à
inadimplência.

- 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 775/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 817/2011)

Dispõe  sobre  instalação  de  brinquedotecas  em  hospitais,  clínicas,  unidades  de
saúde  e  estabelecimentos  similares,  para  atendimento  pediátrico  no  regime  de
internação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam criadas as brinquedotecas em todos os hospitais, clínicas e unidades

de saúde, bem como em quaisquer outras unidades de saúde similares estabelecidas
no  Estado,  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  em  regime  de  internação  e
ambulatorial.

Art. 2º - Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o espaço provido de
brinquedos e jogos educativos, contadores de histórias e recreadores, visando a uma
melhor reabilitação e socialização dos pacientes e estimulando o desenvolvimento
infantil.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo aplica-se a qualquer hospital de
média  e  alta  complexidade  que  ofereça  atendimento  pediátrico  em  regime  de
internação ou ambulatorial.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: Nos diversos estabelecimentos de saúde instalados em nosso Estado,

podemos  constatar  que  o  tratamento  das  crianças  é  mais  eficaz  quando  vem
acompanhado de brincadeiras e jogos educativos. Assim, impõe-se que a questão em
tela tenha tratamento adequado à importância de que se reveste, tornando-se efetiva
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a implementação de brinquedoteca nos hospitais, clínicas, unidades de saúde e em
estabelecimentos  similares  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  em  regime  de
internação.

Diante  da  importância  da  matéria,  já  que  trata  de  recuperação  de  crianças,  e
conforme a Lei Federal nº 11.104, de 2005, somente resta a este deputado solicitar o
apoio imprescindível dos dignos pares para que seja aprovado 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 776/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 726/2011)

Dispõe sobre o uso do giz antialérgico no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso do giz antialérgico nas escolas

públicas e privadas do Estado.
Parágrafo  único  -  As  escolas  mencionadas  substituirão  o  giz de gesso pelo  giz

antialérgico.
Art. 2º - As escolas terão o prazo de um ano para se adequar ao disposto nesta lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  obrigar  as instituições  de  ensino público e

privado de Minas Gerais a adotar o giz antialérgico. O giz convencional é causador de
muitos processos alérgicos, especialmente rinites e dermatites, o que se constitui em
causas frequentes de afastamento dos professores e alunos.

O giz antialérgico, no cálculo utilitário de custo-benefício, leva enormes vantagens
sobre  o  giz  convencional,  tanto  no  aspecto  econômico  como  no  da  saúde  dos
professores e dos alunos. É mais macio e rende mais, não espalha pó, não suja as
mãos, não quebra com facilidade, é plastificado e não é tóxico.

Diante da importância da matéria, solicito o apoio imprescindível dos dignos pares
para que seja aprovado o projeto de lei ora apresentado.
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- 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 777/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.986/2011)

Institui a Semana Estadual para conscientização e prevenção contra o HPV.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual para Conscientização e Prevenção ao

HPV - papiloma vírus humano -, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do
mês de outubro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput deste artigo, o poder público
promoverá  atividades  educativas  e  de  conscientização  das  mulheres  acerca  dos
exames preventivos, bem como a periodicidade de sua realização, no combate ao
HPV.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2015.
Fred Costa
Justificação: Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano 137 mil casos novos de

HPV são registrados no País.
Normalmente, as vítimas são mulheres entre 15 e 25 anos. Convém destacar que o

Brasil  é um dos líderes mundiais  em incidência de HPV, e o desenvolvimento da
doença é responsável por 90% dos casos de câncer do colo do útero.

A vacina  ainda  não  está  disponível  para  a  população  pelos  postos  de  saúde
vinculados ao Sistema Único de Saúde, que, todavia, oferece exames gratuitos de
prevenção para a verificação da presença da doença.

Sendo assim, faz-se necessária uma campanha de conscientização das mulheres
mineiras, para que tenham acesso à informação sobre a doença e sobre os exames
preventivos.

Nesse sentido, a aprovação deste projeto de lei  é imperiosa, uma vez que esta
Casa Legislativa tem o dever de zelar pela saúde da juventude feminina.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 350/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para o restabelecimento da regularidade
de abastecimento de medicamentos e insumos fornecidos pelo governo do Estado
para o Município de Juiz de Fora. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 351/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para a ampliação da participação das entidades representativas dos interesses dos
usuários  no  Conselho  de  Transporte  Coletivo  Intermunicipal  e  Metropolitano,
garantindo seu caráter deliberativo e de acompanhamento das políticas de transporte
metropolitano.

Nº 352/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências
para a realização de auditoria  nas planilhas de custo dos contratos de transporte
público metropolitano, a fim de que seja ajustada a tarifa do transporte ao real custo
do sistema.

Nº 353/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais, em
que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências
para  a  ampliação  da  integração  física  e  tarifária  do  sistema  de  transporte
metropolitano  ao  metrô  e  ao  sistema  municipal  de  Belo  Horizonte  e  dos  outros
municípios. (- Distribuídos à Comissão de Transporte)

Nº  354/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Semad  pedido  de  providências  para  a  manutenção  do  Escritório
Regional do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, instalado no Município de Ouro
Fino há mais de 20 anos. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  355/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao subsecretário de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa
Social pedido de informações sobre o número de menores em conflito com a lei que,
atualmente, são atendidos na unidade de atendimento às medidas socioeducativas
situada  na  Rua  Monte  Castelo,  Bairro  Itapoã,  em  Belo  Horizonte;  o  regime  de
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cumprimento  das  medidas  em  execução  naquela  unidade  e  os  atos  infracionais
praticados pelos menores ali recolhidos.

Nº 356/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
secretário  de Educação pedido  de informações sobre os  procedimentos adotados
para a aquisição de câmeras de segurança para a Escola Estadual Ana Salles, no
Município de Juiz de Fora.

Nº 357/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado
pedido de informações com cópia do documento conclusivo da auditoria realizada nas
obras de construção dos terminais e das estações do BRT-Move metropolitano e do
Município de Belo Horizonte.

Nº  358/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre resposta enviada em atenção ao
Requerimento  nº  9.303/2014,  de  autoria  dessa  comissão,  em  especial  quais
programas  credenciados  pelo  Ministério  da  Saúde  tiveram  os  pagamentos
regularizados  e  quando  foram  feitos  os  pagamentos;  e  qual  o  cronograma  de
pagamento dos incentivos em atraso repassados pelo Estado aos municípios através
da Fonte 10 para financiamento dos programas das redes assistenciais de saúde.

Nº  359/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  e  aos  secretários  de  Fazenda  e  de  Saúde  pedido  de
informações sobre o cancelamento de convênios na área da saúde, bem como sobre
os convênios  já  empenhados e  não executados  entre os  municípios  e o  governo
estadual.

Nº  360/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Trabalho  pedido  de  informações  sobre  a
implementação do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Minas
Inclui,  por  meio  de envio de  relatório  das  ações executadas em 2013 e  2014.  (-
Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  361/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Senado Federal pedido de providências para agilidade na tramitação
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do Projeto de Lei nº 7.699/2006, que dispõe sobre a Lei Brasileira da Inclusão da
Pessoa com Deficiência.

Nº  362/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a construção urgente de novas
instalações para a Escola Estadual Ana Salles, no Município de Juiz de Fora.

Nº  363/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para proceder ao
fechamento da unidade de atendimento às medidas socioeducativas localizada na
Rua Monte Castelo, no Bairro Itapoã, em Belo Horizonte, pois que tal equipamento
público  foi  instalado  sem  consulta  à  população  do  bairro,  em  área  residencial,
próximo a  várias  escolas  e universidades,  ocasionando aumento  da sensação de
insegurança no local.

Nº  364/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração
de denúncia envolvendo o Sr. Gilcinei Gonçalves da Silva, diretor de segurança do
presídio de Unaí, e outros agentes de segurança penitenciários, que teriam adquirido
de forma irregular certificado de Ensino de Jovens e Adultos, mediante pagamento
em dinheiro.

Nº  365/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  combater  a
exploração de prostituição e de tráfico de drogas na Rua Antero Quental, Bairro Santa
Branca, em Belo Horizonte.

Nº  366/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
aumentar o policiamento ostensivo no Bairro Itapoã, em Belo Horizonte, devido ao
aumento da sensação de insegurança experimentada pelos moradores do bairro.

Nº  367/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão
Honorário  do  Estado  ao  Sr.  Michel  Miguel  Elias  Temer  Lulia.  (-  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº 368/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Saúde pedido de providências para a liberação de parcela do Convênio
nº 1.749/2013, destinado à reforma geral do Abrigo Santa Helena, cujo valor é de
R$500.000,00 e  teve  apenas  R$50.000,00 liberados  para  uso da instituição.  (-  À
Comissão de Saúde.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 789/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.041/2011.
Nº 790/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.281/2011.
Nº 791/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.349/2011.
Nº 792/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.138/2012.
Nº 793/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.246/2012.
Nº 794/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.270/2012.
Nº 795/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.399/2012.
Nº 796/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.665/2012.
Nº 797/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.682/2012.
Nº 798/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.883/2013.
Nº 799/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.029/2013.
Nº 800/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.047/2013.
Nº 801/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.048/2013.
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Nº 802/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.055/2013.

Nº 803/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.170/2013.

Nº 804/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.187/2013.

Nº 805/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.207/2013.

Nº 806/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.208/2013.

Nº 807/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.199/2014.

Nº 808/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.280/2014.

Nº 809/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.669/2014.

Nº 810/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.302/2014.

Nº 811/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.312/2014.

Nº 812/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.467/2014.

Nº 813/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.560/2014.

Nº 814/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.373/2013.

Nº 815/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.021/2014.

Nº 816/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.072/2014.
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Nº 817/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.374/2013.

Nº 818/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.375/2013.

Nº 819/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.602/2013.

Nº 820/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.621/2013.

Nº 821/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.654/2013.

Nº 822/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.692/2013.

Nº 823/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.863/2014.

Nº 824/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.984/2014.

Nº 825/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.681/2014.

Nº 826/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.680/2014.

Nº 827/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.328/2013.

Nº  828/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  que  a  Assembleia
Legislativa tenha sua área externa iluminada por luzes azuis no dia 2 de abril,  em
homenagem  ao  Dia  Internacional  de  Conscientização  do  Autismo,  e  que  sejam
dispostos informes no prédio da Assembleia e no site da instituição.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde e de Educação e do deputado Rogério Correia.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputadas
e  deputados,  companheiros  da  imprensa,  telespectadores  da  TV  Assembleia  e
visitantes que se encontram hoje nas galerias, concedo aparte ao deputado Alencar
da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria de fazer um apelo a esta
Casa, aproveitando o pronunciamento de V. Exa. Apresentamos uma ideia há quatro
anos,  nesta  Casa,  que  trouxemos  de  Tóquio,  no  Japão,  onde  acompanhamos  a
economia de água desde aquela época. Hoje temos essa necessidade aqui.

Gostaria de pedir a esta Casa que fizéssemos um esforço concentrado para duas
coisas.  A primeira  é  a  aprovação  de  um  projeto  de  minha autoria,  proibindo nas
residências de Minas Gerais a colocação de descargas com válvula, Sr. Presidente,
Sr.  Deputado Rogério Correia.  Estamos com um problema sério de água. Se não
proibirmos  aquelas  válvulas  antigas,  que  ficam  na  parede,  para  a  descarga  nas
casas, vamos continuar desperdiçando água. Portanto, está na hora de partirmos do
princípio de que a economia tem de começar na construção, e construção só pode
ser com caixa acoplada. O projeto está aí. Estou falando isso porque agora estamos
diante dessa necessidade. Então, solicito que, depois do orçamento, possamos correr
um pouquinho com relação a esses projetos que vão nos trazer economia de água.

A outra coisa é sobre o que vimos no Japão. Tivemos a oportunidade de presenciar
algo  interessante  lá  e  trouxemos  para  apresentar  nesta  Casa.  Trata-se  de  uma
adaptação para o reaproveitamento de toda a água que é usada nos tanques e nas
máquinas de lavar, e o tratamento dessa água, que vai ser reutilizada na limpeza dos
prédios, deputado Rogério Correia, é feito pelo construtor.

Se não aprovarmos um projeto dessa natureza agora, ficará difícil.
Outro ponto: fica, mais uma vez, um apelo à Copasa. Já o fiz no governo passado.

Disse por diversas vezes, no governo passado, deputado Rogério Correia, que está
na hora de desassorearmos a represa Várzea das Flores, construirmos um grande
muro de contenção da estrada, que está vazia agora, mas depois vai encher. Além
disso, melhorar a estrada ali. Isso tem de ser por conta da Copasa, deputado Rogério
Correia, porque amanhã ela volta a encher. V. Exa. cuidou também daquela represa.
Está  na  hora  de  fazermos  um  esforço  concentrado  desta  Casa,  eu,  V.  Exa.,  o
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deputado Ivair Nogueira e todos os que gostamos da represa Várzea das Flores e
realizarmos uma audiência na Copasa para a desassorearmos, melhorarmos toda a
encosta  dela  e proibirmos as construções,  porque,  sem dúvida  nenhuma, a  água
descerá a qualquer hora. Não ficaremos sem água esse tempo todo. Papai do Céu
vai  mandar  água.  Quando vier,  teremos  uma represa que não terá  condições  de
receber toda essa água. V. Exa. já realizou um trabalho nessa represa quando era
área de preservação ambiental - APA. Está na hora de fazermos esse trabalho em
conjunto. Agradeço a V. Exa. este espaço que me concedeu nesta hora. Obrigado.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Alencar da Silveira Jr., sempre
criativo e com boas ideias, que precisam ser aproveitadas. O deputado lembrou bem.
Fui autor do projeto da APA Várzea das Flores. O deputado Durval foi autor, quando
vereador  em  Contagem.  Passamos  um  grande  tempo  solicitando  à  Copasa  que
verificasse o que estava lá acontecendo, e até hoje nada. Então, é um bom momento.
Temos de aproveitar também o prefeito Carlin Moura, nosso ex-deputado, para que,
em conjunto  com as prefeituras  de Contagem e Betim e a Copasa,  cuidemos da
Várzea  das  Flores.  Aliás,  a  deputada  Marília  Campos  já  solicitou  uma audiência
pública sobre o tema. Já fica V. Exa. convidado para tratarmos juntos essa questão.

Sr. Presidente, o deputado Alencar me pediu aparte oportuno e razoável. Peço a V.
Exa. que considere o tempo do aparte como uma questão de ordem para que tenha o
tempo necessário, porque, para o meu pronunciamento, certamente precisarei dos 15
minutos, presidente Hely Tarqüínio.

O assunto que me traz aqui... Aproveito a presença do deputado Durval Ângelo,
líder do governo, para parabenizar a base do governo, por meio do bloco majoritário e
do independente,  principalmente.  Na figura  do  líder  do  governo,  deputado Durval
Ângelo, quero parabenizar pelas duas importantes votações que realizamos este ano
nesta  Casa.  Deputados  e  deputadas  valorizaram  o  Poder  Legislativo.  Primeiro,  a
reforma administrativa. É preciso resgatar o que fizemos aqui.

Deputado  Durval,  há  12  anos  nesta  Casa  não  se  votava  nada  de  reforma
administrativa ou de modificações na máquina administrativa do Estado, a não ser a
lei delegada. Delegá-las, portanto, ao governo para fazer todas as modificações que
quisesse na máquina administrativa. O Parlamento há muito não fazia uma discussão
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do que é necessário do ponto de vista de secretarias, de cargos, de mudanças da
máquina.

Aproveito a presença dos telespectadores para explicar.  Tudo aqui  era feito por
meio de lei delegada. A Assembleia delegava, e o governo metia a caneta e fazia lei.
Quer dizer,  o próprio governo fazia lei. Isso é uma herança do regime militar  que
ainda existe na nossa Constituição. Se a Assembleia permite, o governo sai fazendo
as leis.  Ele  mesmo sanciona a  lei.  Os governos Aécio,  Anastasia e  Alberto  Pinto
Coelho,  principalmente  Aécio  e  Anastasia,  fizeram  quase  200  leis  delegadas.
Imaginem: 200 leis alterando o quadro administrativo. Nenhum deputado sabe o que
foi feito lá. Se perguntar a um deputado como funciona a máquina administrativa, não
saberá, porque aqui não passou nada e ninguém ficará estudando 200 leis que os
técnicos do governo fizeram. Funcionava dessa forma.

Agora, de maneira diferente, veio para cá corretamente um projeto de lei em que se
discutiram novas secretarias e cortes. Essa reforma administrativa que votamos tem
custo zero para o governo. Nada custará ao Estado, do ponto de vista do que foi
criado  de  secretarias,  porque  se  extinguiram  outras.  Isso  foi  um  cuidado  que  o
Parlamento quis ter, um cuidado para que nós, ao votarmos, não ampliássemos o
custeio do Estado através da máquina administrativa diante da crise internacional e
nacional que vivemos.

Mas só foi  possível  fazer  assim porque passou pela Assembleia Legislativa.  Se
fosse lei delegada, seria diferente. Durval Ângelo, Aécio criou 4,5 mil cargos por lei
delegada, e ninguém deu notícia porque não sabia, mas também, no caso do Aécio,
não  é  só  porque  não  sabiam,  não  é  mesmo?  Afinal,  ele  também  gastou  com  a
imprensa  duas  Cidades  Administrativas.  Então,  como  ele  torrou  dinheiro  com  a
imprensa, dinheiro que dava para construir duas Cidades Administrativas, a imprensa
também não dava informação alguma se não fosse aquilo que agradasse ao senador
Aécio Neves.

O  fato  é  que  inauguramos  um  novo  momento,  que  é  o  correto.  Discutimos  a
formação de secretarias e da máquina administrativa do Estado. Chamo a atenção
para a criação da Secretaria de Agricultura Familiar. Agora, os pequenos produtores,
os que mais precisam no campo, os assentados de reforma agrária terão políticas
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próprias a serem implantadas por essa nova secretaria, terão uma vinculação direta
com o  Ministério  do Desenvolvimento  Agrário,  hoje  presidido  pelo  ministro  Patrus
Ananias,  mineiro,  que foi  nosso prefeito  e hoje é deputado federal.  É  um grande
avanço.  A  outra  é  a  Secretaria  Municipal  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  -
Promoção  da  Cidadania,  que  cuidará  da  política  para  a  juventude,  política  de
combate ao racismo, política para as mulheres, direitos humanos. Também é uma
secretaria  fundamental  para  cuidar  das  pessoas,  e  não  para  realizar  choque  de
gestão. Então, considero positivo o balanço da nossa votação da reforma.

Agora acabamos de aprovar o orçamento. Vou comprar novamente a polêmica que
a oposição trouxe para  esta  Casa,  e queremos discuti-la  em alto nível.  Ora,  não
podíamos aprovar o orçamento do jeito que ele veio o ano passado. Explico o porquê:
o orçamento que veio é uma peça de ficção, mas não apenas isso. Ele era uma
pegadinha para o próximo governo. O governo passado deixou como herança maldita
-  ou  queria  deixar  -  um  orçamento  completamente  sem  pé  nem  cabeça.  São
R$7.000.000.000,00  de  diferença.  Ele  ampliou,  de  mentirinha,  as  receitas  e,  de
mentirinha,  diminuiu  as  despesas.  Então  o  rombo  do  orçamento  era  de
R$7.000.000.000,00. Se o governo trabalhasse com esse orçamento, ele não teria
como cumpri-lo, por isso não podíamos aprová-lo o ano passado. Agora foram feitos
os ajustes no orçamento, principalmente garantindo o que é sua essência.

O orçamento aprovado aqui cumprirá rigorosamente os 12% com a saúde pública,
sem  truques.  Não  haverá  mais  dinheiro  da  Copasa  fingindo  que  é  dinheiro
orçamentário, como o governo passado fazia e saiu devendo R$3.000.000.000,00 à
saúde pública em Minas. Vamos cumprir rigorosamente os 25% da educação, sem
truques.  Não  haverá  aquela  mentira  de  pagar  o  salário  do  aposentado,  que  é
previdência pública, como se fosse dinheiro da educação. Não. Agora teremos 25%
na educação. Previdência é outro assunto, e, portanto, teremos 25% na educação.

Também  o  governo  passado  saiu  devendo  R$3.000.000.000,00  à  educação  e
R$3.000.000.000,00 à saúde. Foi o tamanho do rombo social nessas duas áreas do
governo passado. O PPAG corrige esse problema, que é crônico em Minas gerais.

Para  vocês  terem  ideia,  o  governo  passado  fez  um  termo  de  ajustamento  de
conduta  -  TAC  -  com  o  Tribunal  de  Contas,  pelo  qual  esse  tribunal  permitiu  ao
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governo não cumprir a Constituição. Pastor, veja bem, que coisa mais esquisita que já
se viu  na vida  do ponto de  vista de legislação.  Um TAC valendo mais  do  que a
Constituição  para  não  ter  de  cumprir  o  mínimo  constitucional  da  saúde  e  da
educação.

Então, deputado Hely Tarqüínio, isso foi corrigido no orçamento. Esses foram dois
passos importantes que demos e uma vitória importante do governo, que mostrou
força e conseguiu também articular a sua base de apoio.

Queria, portanto, agradecer aos deputados da base do governo o apoio, apesar de
todas as dificuldades existentes em início de governo, a exemplo da alocação de
pessoas para ajudar na administração. Tudo isso é confuso em início de governo,
mas a base do governo se mostrou capaz de fazer as mudanças de que o Estado de
Minas  Gerais  precisa.  O  governo  não  governa  se  não  tiver  uma base  sólida  de
deputados, e é preciso reconhecer isso. Então quero agradecer aos companheiros da
base do governo a aprovação desses dois projetos tão importantes.

Mas outro desafio se coloca, e temos de começar a pensar nele. É o desafio de
fazer funcionar a máquina administrativa e valorizar o servidor público. Estamos nos
aproximando  de maio,  período  de  reajuste,  e  precisamos  negociar  com todos  os
setores do serviço público. Gostaria de falar, hoje, especificamente sobre um deles: o
da educação. Os professores esperam que o governo Fernando Pimentel  inicie  o
pagamento do piso salarial,  que foi um compromisso de campanha, reiterado pelo
governador, ou seja, os professores terão o piso salarial. Ele disse novamente que
este ano dará um reajuste para os professores e também anunciará o restante do
reajuste para se chegar até o piso salarial. Isso é importante.

O  governo  reconhece  que  não  é  feito  o  pagamento  do  piso  salarial  para  a
educação,  diferentemente  do  governo  passado,  que  dizia  que  já  pagava  o  piso.
Faziam um truque, estabeleciam uma jornada de 24 horas e diziam que o piso era só
para 40 horas, quando o que se diz é: “no máximo 40 horas”. Concordamos com o
sindicato: o piso é para 24 horas-aula. Este é o piso que temos de perseguir. É claro
que o reajuste total para se chegar ao piso salarial não será feito de uma só vez,
porque não há recurso no orçamento - todos sabem que Aécio quebrou Minas. Mas
será anunciado o percurso que se fará para se chegar a esse piso. É isso que temos
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de perseguir, e é um compromisso do governador Fernando Pimentel. Ele reconhece
o piso salarial dos professores, aliás, mais do que isso, já inicia esse pagamento. É
esse o debate que vamos fazer considerando-se a jornada de 24 horas.

O governo também está negociando, coisa que antigamente não ocorria. Vi outro
dia um deputado da oposição ter a cara de pau de vir aqui e dizer: “Cadê o governo,
que não negocia com o sindicato?”. Lembrei-me, presidente Hely Tarqüínio, de que
um  dia  tive  de  sair  daqui,  da  Assembleia,  de  helicóptero,  que  conseguimos
emprestado com o presidente Adalclever, para irmos à Cidade Administrativa cavar
uma reunião de negociação, porque os professores estavam há três horas ocupando
as vias da Linha Verde, dos dois lados, e ninguém em Belo Horizonte se movia. Então
tive de ir de helicóptero para lá marcar uma reunião a fim de que o governo passado,
a secretária de Educação, recebesse o sindicato. Funcionava assim.

Proibiam a professora de se alimentar na escola. Esse era o quadro que tínhamos
no  governo  passado,  que  não  negociava  e  desfazia  da  educação  em  todos  os
sentidos. Agora temos de mostrar a diferença. Este é o próximo desafio do governo e
da própria base do governo: acenar com essa negociação.

Como  tive  uma  votação  maciça  no  setor  educacional,  represento  a  área  da
educação.  Fui  fundador  do  Sind-UTE  e  estou  à  disposição  para  buscar  uma
mediação  entre  o  que  é  correto  para  o  sindicato,  suas  reivindicações,  como  a
referente ao reajuste de salário, que é baixo, e o governo, que tem a vontade e a
obrigação de avançar, pagando o piso salarial. Então, presidente, quero me colocar à
disposição tanto do sindicato quanto do governo e do conjunto de deputados, para
alcançarmos também esse objetivo e fazermos uma transição do choque de gestão
para  uma  política  social,  por  meio  do  diálogo  e  da  construção  coletiva  de  uma
alternativa para Minas Gerais, o que também foi prometido durante a campanha e
teremos a obrigação de cumprir.

Quero terminar, presidente, solicitando a V. Exa. um pouco de paciência, em virtude
do aparte ao nobre deputado Alencar da Silveira Jr.

Quero ainda falar  sobre  um aspecto importante:  hoje o STF estará  julgando os
embargos referentes à Lei nº 100.

Sobre esses embargos, como presidente da comissão para analisar essa PEC que
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foi apresentada e como seu relator, porque vou me designar para dar seu parecer, e
aqui já anuncio isso, quero escutar a opinião do Supremo antes de dar o parecer.
Verei como ele julgará hoje.

Quero,  de  antemão,  dizer  aos  educadores  que  não  se  iludam  com  falsas
promessas. Não se iludam diante do desespero daqueles que alimentam esperanças
com demagogia. Demagogia não resolve problema, pode ganhar votos, pode trazer
esperanças, mas todos sabem em Minas Gerais, porque a Constituição assim diz,
que não é possível efetivar servidores públicos sem concurso. Novamente fizeram
aqui uma PEC, cujo teor já foi no STF derrotado, conforme Lei nº 100 do senador
Aécio  Neves.  Agora  prometem, de  novo,  a  mesma coisa,  demagogicamente,  aos
trabalhadores da educação. Teremos de encontrar uma saída para isso, e é isso que
quero construir.

Por  fim,  presidente,  quero  fazer  aqui  uma ressalva  quanto  a  várias  discussões
feitas.  Permita-me  mais  um  minuto.  Ouvi  ontem,  abismado,  a  fala  de  alguns
deputados querendo criminalizar a política. Eles querem criminalizar o PT. Vão nessa
onda de criminalizar o partido político que hoje governa, achando que isso contribui
para a derrubada do PT, mas no fundo derrubam a democracia. Primeiro falam, como
se fossem arautos da moralidade, que a corrupção é culpa de um partido, daquele
partido que recebe recursos de empreiteiras, de banqueiros,  etc.  Pergunto: algum
partido pode apontar para outro e dizer que não recebem recursos de empreiteira, de
banqueiro, de mineradora, considerando essa legislação eleitoral que temos? Algum
partido pode apontar o dedo e generalizar para todos os outros, se dizendo puro?
Alguém acredita que o PSDB é isso? Acreditam que o PDT é isso, para chegarem e
tentarem criminalizar outro partido político? Isso não contribui em nada.

Hoje chamei a atenção do deputado Sargento Rodrigues quanto  a uma fala de
ontem. Ele até concordou comigo. Disse isso aqui da tribuna. Falei para ele, o que
repito, que precisamos fazer no Brasil uma reforma política real. Temos de discutir,
por exemplo, o financiamento público ou um financiamento que pelo menos impeça
empresas de financiarem candidaturas.  Essa é  uma forma de colocar  o  dedo  na
ferida.  Enquanto  os  partidos  fizerem  suas  campanhas  caras,  buscando
financiamentos de empresas, de bancos, de mineradoras, de empreiteiras, terão com



2391
____________________________________________________________________________

esses um retorno pós-eleitoral, que pode levar e tem levado a escândalos enormes.
Falam do mensalão do PT, mas esse foi precedido do mensalão tucano aqui em

Minas Gerais. Falam do petrolão, mas esse foi precedido de Furnas, onde se faziam
idênticas  caixinhas  para  alimentar  campanhas  eleitorais.  Naquela  época  se  fazia
caixa 2, porque não havia nem a preocupação da formulação legal das doações feitas
aos partidos. Tudo é feito com base no tipo de campanha que temos.

Essa é uma verdade,  Hely Tarqüínio,  que precisamos discutir  com clareza.  Não
pode ser responsabilidade de um partido político, um helicóptero com cocaína ser
pego com alguém ligado a um deputado do tal partido.

Se você agir dessa forma, você fecha os parlamentos e diz que a democracia de
nada serve. Há setores nas ruas já falando isso. Estão com saudades da ditadura, do
regime  militar.  Estão  pedindo  golpes  e  impeachments.  Partidos  políticos  estão
ajudando nisso. Eu não poderia deixar de fazer essa ressalva em razão do que ouvi
ontem. Deputados estão com ódio, às vezes ódio da derrota ou de sei lá de quê.
Estão com raiva. E transformam esse ódio em não fazer política, em criminalização
dos adversários. Isso em nada ajuda, presidente.

Termino agradecendo a presidência por ter me concedido um tempo maior. Mais
uma vez parabenizo-os pela vitória que obtivemos, que é a vitória do povo mineiro,
que é a aprovação de um orçamento modificado que dará ao governador Fernando
Pimentel boas condições de melhorar a situação de Minas Gerais. Muito obrigado,
presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  visita  nas  galerias  da  Assembleia,  não  iria  falar  disso,  mas  fui
provocado pelo ilustre colega deputado Rogério Correia; portanto, não há como não
falar. Primeiramente, gostaria de falar da Lei Complementar nº 100, que, segundo ele,
de forma demagógica, o senador Aécio Neves aprovou.

Gostaria  de lembrar  ao deputado Rogério Correia que ela foi  aprovada com os
votos do PT e do PMDB. Esse é o primeiro fato. Essa votação ocorreu em outubro de
2007, tendo como origem o PLC nº 27, mas, infelizmente, durante a campanha, a
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turma  do  PT  vendeu,  de  forma irresponsável,  uma  imagem  errônea  sobre  a  Lei
Complementar nº 100, ao dizer que o projeto, oriundo do governo Aécio Neves, teria
enganado  as  pessoas.  Muito  pelo  contrário,  deputado  Wander  Borges,  vários
deputados do PT e do PMDB votaram a favor dessa lei - eu votei favoravelmente - e
votamos para amparar 98 mil designados da educação, deputado Léo Portela.

Já fiz essa conta e trouxe aqui uma visão sob o prisma jurídico-constitucional, e ela
é muito simples de compreender. O Estado tinha uma dívida com a União de quase
R$7.000.000.000,00. Essa dívida originou-se das omissões de vários governos, que
não arrecadaram a contribuição compulsória para a previdência da União dos 98 mil
designados da educação. A União então falou: ”Manda todo mundo embora ou você
negocia uma forma de amparar esses servidores na previdência do Estado. Você vai
aposentando gradativamente,  o  que não gerará  um impacto  imediato”.  Quando o
governador Aécio Neves assumiu o mandato em 2003, deputado Léo Portela, vários
governos anteriores já estavam renovando os contratos de dois em dois anos dos
designados da educação. Quando o governador Aécio assumiu, havia pessoas com
20 anos de serviço sendo designadas. Aí o deputado Rogério Correia disse que a
culpa foi do nosso senador Aécio Neves. Penso o contrário.

Deputado  Hely  Tarqüínio,  V.  Exa.  estava  na  votação.  O  senador  votou
favoravelmente  -  tenho  cópia  da  votação  -  eu  votei  favoravelmente,  o  deputado
Wander Borges também votou, e votamos porque tínhamos de votar. A pergunta é
simples: “Vamos colocar na rua 98 mil designados da educação, sem direito nenhum,
se o Estado errou, permitindo essa recondução de dois em dois anos, a troco de
quê?”. Ah não, “não é efetivo”. A lei não efetiva ninguém, a lei dá garantias para que
eles possam se aposentar. Não existe essa fala de efetivar. O que existe é a garantia
de aposentadoria. Não podemos permitir que o próprio Estado cometa um erro tão
grave.  Dou  aqui  exemplos  clássicos,  deputado  Léo  Portela,  de  uma  relação
trabalhista, o Estado, o Estado poder público, o Estado juiz do Trabalho, o Estado
Assembleia, o Estado Executivo e o Estado Justiça do Trabalho. Quando você demite
um servidor, ou melhor, um funcionário da sua casa ou de uma empresa, o Estado
juiz do Trabalho quer saber o quê? Você vai ter de indenizar.

Pode pagar 13º salário, fundo de garantia, aviso prévio, multa incidente sobre fundo
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de garantia, indenização, se a demissão não for por justa causa. É o mesmo Estado,
que ia renovando os contratos de dois em dois anos.

Quando o governador Aécio chegou, havia passado o governo de Hélio Garcia e de
Itamar Franco, onde o PT e o PMDB fizeram a base e continuaram renovando os
contratos. Eu estava aqui de 1999 a 2002, viu, deputado Wander Borges? Eu estava
aqui, junto com esse cabeça branca, o Rogério Correia. E ele era base do governo
Itamar Franco. O deputado Adelmo Carneiro Leão foi secretário de Saúde no governo
Itamar Franco, não é, cabeça branca? Nós éramos da base de governo. Durante o
governo  Itamar,  as  renovações  continuaram.  Mas,  não!  Ao  longo  de  12  anos,  o
Rogério foi escalado para bater no Aécio Neves. Essa é a história. Muitas vezes, ele
utiliza  a  máxima que  aprendemos  com  a  teoria  de  Joseph  Goebbels,  o  ministro
propagandista de Hitler, que repetia uma mentira mil vezes até que ela se tornasse
verdade. Costumamos estudar isso em teoria da comunicação. Repetir que o culpado
da lei  dos designados da educação é o senador  Aécio  Neves? Faça-me o favor,
deputado  Rogério  Correia!  Eu  estava  aqui,  votei  a  matéria,  o  deputado  Wander
Borges também estava aqui e a votou. V. Exa. não estava nesse mandato porque
havia saído para ser deputado federal e não conseguiu a reeleição. Vários deputados
do PT e do PMDB, como a Elisa Costa, estavam aqui. Peguei o encaminhamento que
ela fez.

Mostrarei a V. Exa. o encaminhamento da deputada Elisa Costa, hoje prefeita de
Valadares. A lei,  deputado Rogério Correia, diferentemente do que V. Exa. afirma,
vem para amparar. Nesse lapso temporal de 2007 até agora, ela permitiu que 30 mil
servidores  pudessem  se  aposentar,  deputado  Léo  Portela.  Por  quê?  Porque  não
foram  colocados  na  rua.  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  é  do  Partido  dos
Trabalhadores.  V.  Exa.  se  lembra  de  quando  ainda  tinha  cabelo  preto,  quando
começou  a  militância  em  1977,  na  antessala  do  Salão  Vermelho?  Onde  está  a
ideologia da defesa do trabalhador? Onde ela ficou? Vamos colocar 60 mil pessoas
na rua? Hoje, V. Exa. tem uma responsabilidade enorme, V. Exa. é presidente da
comissão especial e relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 3; V. Exa. é
professor de matemática; V. Exa. é do Partido dos Trabalhadores, que, em síntese, foi
criado para defender o trabalhador. Então, deputado Rogério Correia, V. Exa. teria de
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ser o primeiro a dar parecer favorável à PEC e não simplesmente dizer que ela é para
inglês ver,  que é um engodo.  V.  Exa.  deveria dar  parecer favorável,  porque é do
Partido dos Trabalhadores.

Parece  que,  no  Sind-UTE,  trabalhador  da  educação  concursado  merece  todo
respeito e defesa; mas O designado vai para a lata de lixo, deputado Wander Borges.
Isso é cruel. Na Justiça do Trabalho, trabalhador é trabalhador, porque tem horas de
serviço,  tempo  de  serviço.  Não  podemos  tratar  o  assunto  dessa  forma.  V.  Exa.
entenderá que, do ponto de vista político e da discussão jurídica... Faço esse debate
com  V.  Exa.,  que  deveria  dar  parecer  favorável  à  matéria.  Concedo-lhe  aparte,
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - O STF já julgou essa causa. Não sou
eu, e sim o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do que V. Exa. fala mil vezes -
e não direi com isso que é fascista -, não digo que a culpa é do relator, porque o
resultado foi  de  11 a 0  no  STF.  Todos os ministros  do  Supremo disseram que a
medida é inconstitucional.

É  óbvio  que  dirão  também  que  uma  PEC  que  tem  os  mesmos  termos  será
inconstitucional. É isso que tenho dito. Não posso prometer para as professoras que
elas  serão salvas por  algo  inconstitucional.  Ao final,  o  Supremo dirá  que não se
poderá salvá-las dessa forma. Não é porque não quero.

Quanto à militância histórica, o Sind-UTE, desde que nasceu, em 1979, defende
concurso público. Não sei por  que V.  Exa. tem tanto arrepio de concurso público.
Como  advogado  pergunto  a  V.  Exa.  se  acha  mesmo  que  o  Supremo  dará
constitucionalidade à PEC nº 3, do jeito como vocês a fizeram, deputado Rodrigues?
Responda-me  como  advogado.  Cuidado,  porque  advogado  responde  pelo  seu
diploma. Tudo bem responder como político, pois aí V. Exa. pode dizer: “Olha, o que
vale mais é o emprego”. Isso é verdade, também acho isso. Mas, no final das contas,
o Supremo deverá dizer isso. Aliás, vai dizer agora, daqui a pouco, vamos esperar.

Combino com V. Exa. o seguinte: se daqui a pouco o Supremo revir sua posição
dizendo que existe constitucionalidade, não haverá problema. Mas por que vou jogar
uma folha de bananeira para quem está afogando se segurar e achar que vai se
salvar? Por isso digo que é a PEC da demagogia. Tanto é que V. Exa. nunca teve
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coragem de dizer  aos  trabalhadores  do  sistema prisional  que  iria  efetivá-los  sem
concurso público. V. Exa. propôs o mesmo que eu propus para os professores da Lei
nº 100: que eles tenham um tempo maior como designados e contratados no serviço
público, para aproveitá-los e não terem de ser demitidos. Foi exatamente isso que
propus aos professores. V. Exa. não fez demagogia com os trabalhadores do sistema
penitenciário, mas agora está pegando carona na demagogia do PSDB. Deixa de ser
tucano, deputado Sargento Rodrigues!

O deputado Sargento Rodrigues - Deputado Rogério Correia, pode aguardar que
vou responder-lhe com a maior satisfação. Já travamos bons debates nesta Casa. V.
Exa. é companheiro de longa data e, graças a Deus, não se mistura com aquelas
coisas que têm lá em Brasília  e que são do seu partido.  V.  Exa.  é um deputado
honrado e sério, por isso o respeito. Se fosse da mesma, eu diria, estirpe de algumas
figuras lá do Planalto Central, com certeza não teria coragem de debater com V. Exa.

Primeiramente, V. Exa. disse que foi 11 a 0. Não podemos esquecer que o ministro
relator foi advogado do PT. Ele foi encomendado. O ministro Dias Toffoli era advogado
do PT. Portanto, ele sabia o que estava fazendo em relação ao ex-governador Aécio
Neves, nas vésperas da disputa eleitoral. Aqui não tem nenhum inocente. Não exite
inocente aqui. Isso foi muito bem arquitetado, deputado Wander Borges, lá em cima,
para que caísse exatamente no Dias Toffoli.  Olha que coincidência. Por que lá em
São Paulo ninguém arguiu a inconstitucionalidade? Porque talvez lá não tivesse um
deputado do PMDB, cujo irmão fosse procurador federal, que acionasse em Brasília
um procurador federal. Mas aqui tem deputado do PMDB, cujo irmão é procurador
federal  e  fez  a  ponte  lá  em  Brasília.  Em  São  Paulo  não  houve  nenhum
questionamento; portanto, a lei continua do mesmo jeito.

O que está em jogo, deputado Rogério Correia... Talvez essa linguagem V. Exa.
entenda.  V.  Exa.  disse  que  é  relator  e  não  fará  demagogia.  Deputado  Rogério
Correia, proponha em seu parecer essa renovação até a realização e preenchimento
das vagas por concurso público, para salvaguardar os professores. Proponha isso lá
no parecer da PEC nº 3. Pode propor. Quero vê-lo propor. Aí vou dizer para todo o
mundo que realmente o deputado Rogério Correia está retornando às suas origens.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Como designados.
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O deputado  Sargento  Rodrigues  -  Como  designados,  porque  é  o  que  V.  Exa.
entende.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Como designados, não como efetivos.
O deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente. V. Exa. é relator.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Foi o que eu fiz em uma emenda.
O deputado Sargento Rodrigues - Não, naquela ali não. Naquela, não.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Até o fim do ano, porque só podem ficar

até o final do ano.
O deputado Sargento Rodrigues - Eles precisam de muito mais que isso.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Podemos discutir, mas isso não quer

dizer que vou efetivá-los.
O deputado Sargento Rodrigues - Aí vou entender que V. Exa. não se esqueceu de

suas origens.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Tudo bem.
O deputado Sargento Rodrigues - Aí é uma proposta. Eu posso, inclusive, como

humilde advogado,  assessorar  V.  Exa.  Posso também buscar nossa assessoria e
falar:  “Olha, o deputado Rogério Correia vai  propor um parecer nesses termos do
4.170”.

O deputado Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Como V.  Exa.  propôs  aos  agentes
penitenciários?

O deputado Sargento Rodrigues - Aí vou voltar a esta tribuna...
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - E eu disse que concordava com V. Exa.
O deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente. Vou voltar a esta tribuna e vou

dizer: o deputado Rogério Correia relembrou suas origens, relembrou quando ele era
grevista, quando ele era sindicalista do Sind-UTE, quando ele defendia trabalhador.
Porque trabalhador, deputado Rogério Correia, diferentemente de V. Exa.,  que fez
uma afirmação -  arrepio em concurso público...  Vou dizer  a V.  Exa.:  sou servidor
concursado. Sabe por que, deputado Rogério Correia? Nunca tive padrinho. Minha
mãe ficou viúva com sete filhos, em 1968. Seis irmãos, deputado Wander Borges;
minha mãe criou todos sem condição financeira que lhe permitisse fazer algo melhor
para os filhos. Falo isso com orgulho, deputado Wander Borges, meus olhos brilham
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quando falo da minha mãe,  da sua grandeza,  da sua inteligência e coragem. Fiz
concurso público, portanto sou defensor de concurso público.

Deputado Rogério Correia, já que V. Exa. duvida da minha capacidade, da minha
humilde  hermenêutica,  vou  trazer  a  V.  Exa.  o  entendimento  que  esse  ministro,
advogado do PT, poderia ter tido. Já disse isso aqui e vou repetir a V. Exa.: Minas
Gerais,  deputado  Hely  Tarqüínio,  tinha 722  municípios.  Os  estados  membros,  as
assembleias, deputado Wander Borges, começaram a autorizar a criação de outros
municípios com leis estaduais. Se V. Exa. quiser, pegue a Constituição da República,
no art.  18, § 4º,  e V.  Exa. entenderá o que estou falando. Criaram-se municípios,
saímos  de  722  para  853.  Mas  alguém  arguiu  a  inconstitucionalidade  das  leis
estaduais,  deputado  Hely  Tarqüínio.  Na  região  de  Passos,  alguns  distritos  foram
também  emancipados  e  transformados  em  municípios.  Criaram-se  municípios,
câmaras  municipais,  deputado  Wander  Borges,  cartórios  de  nascimento,  de
casamento... Estou concluindo, presidente.

Criaram-se câmaras, prefeituras, votaram-se leis municipais. Contratos de compra e
venda de veículos, de imóveis foram registrados nesses municípios. A lei bateu lá em
cima, e perguntaram: “E agora, vamos acabar com esses cento e tantos municípios
de  Minas  Gerais  e  fazer  com  que  voltem  a  ser  distritos?  Como  ficarão  os
nascimentos,  os  casamentos,  os  óbitos  registrados nesses municípios?”  Qualquer
cidadão entenderá, é o paralelismo que fazemos com a Lei Complementar nº 100. Os
ministros do STF entenderam sabe o quê, deputado Wander Borges? Apoiaram o
relator da matéria: “Vamos fazer isso voltar para a estaca zero? E a bagunça que
ficará?” Uma pessoa nasceu no município, mas ele virou distrito de novo. Que rolo é
esse? Isso não poderia ser, não é, deputado Wander Borges? Aplicou-se o que um
ilustre professor de matemática não conhece - ele conhece muito de exatas -, aplicou-
se o que chamamos no instituto do direito de efeito-modulação: daqui para frente não
pode mais, até aqui permanece. Essa deveria ter sido a decisão do ministro Dias
Toffoli,  advogado do PT. Era essa decisão que deveria ter  sido tomada,  para não
prejudicar os 70 mil trabalhadores da educação. Terça-feira, quando eles estiveram
aqui, conversei com uma senhora que estava chorando. Ela tem 25 anos de contrato
como designada à educação,  deputado Hely Tarqüínio.  E aí? Vamos colocá-la na
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rua? Existe uma coisa  que aprendi  aqui  com Paulo  Neves  de Carvalho,  ilustre e
grande professor constitucionalista: o texto frio da lei não pode se sobrepor à questão
humana. Portanto, aplica-se ou se aplicaria o efeito-modulação, e se resguardariam
os 98 mil trabalhadores. Trabalhador é trabalhador. Não importa se ele é designado
ou concursado, o Estado tem de encontrar uma forma de amparar.

Espero  que  o  deputado  Rogério  Correia,  meu  ilustre  colega,  com  quem  tenho
travado inúmeros debates, entenda isso; que ele volte as origens, que dê um parecer
favorável  à  PEC nº  3,  nos  termos  do 4.170.  V.  Exa.  estará  salvando milhares  e
milhares de trabalhadores.

Mas se V. Exa. ficar nessa tese, sentado em cima da PEC, vai prejudicar milhares e
milhares de trabalhadores do nosso estado. Portanto, faço o desafio: volte às origens
como sindicalista, como defensor do trabalhador. Para que V. Exa. entenda que não
cabe em mim a  carapuça  de  fascista,  deputado Rogério  Correia,  sou oriundo  de
greve, de trabalhador da segurança pública. Eu não tenho meio termo. Aconteceu no
governo  do Eduardo Azeredo,  porque tratou  mal  os  policiais.  Eu  não tenho duas
caras, minhas posições são claras. Sou deputado porque cheguei aqui através de
greve,  defendendo  trabalhador,  e  continuo  com  a  mesma  bandeira,
independentemente de qual seja o governo.

Aguardo V. Exa. e vou lá ser seu humilde assessor no parecer da PEC nº 3.
* - 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.

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  361/2015,  da
Comissão da Pessoa com Deficiência, 362/2015, da Comissão de Educação, e 363 a
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366/2015, 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 pelas Comissões:
de Saúde - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 25/3/2015, do Requerimento nº

279/2015, do deputado Douglas Melo;
e  de  Educação  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  26/3/2015,  do

Requerimento nº 273/2015, do deputado Braulio Braz, com a Emenda nº 1 (Ciente.
Publique-se.);

e pelo deputado Rogério Correia - indicando o seu nome para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº  5/2015  na  vaga  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa  (Ciente.  Designo.  Às
Comissões).

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 789, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 e
827/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  solicitando  o  desarquivamento  dos
Projetos de de Lei nºs 2.041, 2.281 e 2.349/2011, 3.138, 3.246, 3.270, 3.399, 3.665 e
3.682/2012,  3.883,  4.029,  4.047,  4.048,  4.055,  4.170,  4.187,  4.207 e  4.208/2013,
5.199,  5.280,  5.669,  5.302,  5.312,  5.467  e  5.560/2014,  4.373/2013,  5.021  e
5.072/2014, 4.374, 4.375, 4.602, 4.621, 4.654 e 4.692/2013, 4.863, 4.984, 5.681 e
5.680/2014 e 4.328/2013, respectivamente.

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014 (À
sanção.).

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de terça-feira, dia 31, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 31/3/2015.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2015

Presidência da Deputada Rosângela Reis
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Entrega de Livro -
Palavras  da  Deputada  Cristina  Corrêa  -  Palavras  da  Deputada Marília  Campos  -
Palavras da Deputada Ione Pinheiro - Palavras da Deputada Geisa Teixeira - Palavras
da Presidente - Exibição de Vídeo - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
- Palavras da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha - Palavras da Sra.
Maria Amélia Souza Mendes - Palavras da Deputada Celise Laviola - Esclarecimentos
sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as deputadas e os deputados:
Celise Laviola - Cristina Corrêa - Doutor Jean Freire - Geisa Teixeira - Ione Pinheiro

- Marília Campos - Rogério Correia - Rosângela Reis - Wander Borges.
Abertura

A presidente (deputada Rosângela Reis) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
-  A deputada Cristina Corrêa,  2ª-secretária  ad hoc,  procede à  leitura da ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates  Reforma
Política, Igualdade de Gênero e Participação: o Que Querem as Mulheres de Minas,
que  possui  os  seguintes  objetivos:  resgatar  o  significado  do Dia  Internacional  da
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Mulher como uma data de luta pela construção da igualdade de gênero e da paridade
política;  apresentar  experiências  internacionais  sobre  a  paridade  de  gênero  na
representação política;  refletir  sobre os entraves encontrados pelas mulheres para
participação na política  institucional;  fomentar  debates em busca de uma reforma
política  que  amplie  a  representação  e  a  participação  de  mulheres  em  instâncias
decisórias e representativas; sistematizar as sugestões apresentadas ao longo dos
encontros para servir de instrumento de articulação com a sociedade civil e com o
poder público, formalizando a entrega dessas sugestões ao Congresso Nacional.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Maria Elizabeth

Guimarães  Teixeira  Rocha,  ministra-presidente  do  Superior  Tribunal  Militar;
procuradora de justiça Ruth Lies Scholte de Carvalho, ouvidora do Ministério Público
de  Minas  Gerais  e  presidente  do  Conselho  de  Ouvidores  do  Ministério  Público,
representando  o  procurador-geral  de  justiça  do  Estado,  Carlos  André  Mariani
Bittencourt;  e  defensora  pública  Marina  Lage  da  Costa,  chefe  de  gabinete  da
Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  representando  a  defensora  pública-geral  do
Estado, Christiane Neves Procópio Malard; o Exmo. Sr. conselheiro Wanderley Ávila,
representando o conselheiro Sebastião Helvécio, presidente do Tribunal de Contas de
Minas  Gerais;  as  Exmas.  Sras.  Maria  Amélia  Souza  Mendes,  integrante  da
Coordenação  Mineira  da  Coalizão  Democrática  pela  Reforma  Política  e  Eleições
Limpas  e  representante  da  Plataforma  dos  Movimentos  Sociais  pela  Reforma do
Sistema  Político  em  Minas  Gerais;  Maria  Christina  Fabel  Gontijo,  presidente  do
Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas - ACMinas -,
representando  o  presidente  da  entidade,  Lindolfo  Paoliello;  senadora  Vanessa
Grazziotin, do Amazonas; deputada federal Jô Moraes; e deputadas Celise Laviola,
Geisa Teixeira, Cristina Corrêa, Ione Pinheiro e Marília Campos; e os Exmos. Srs.
deputados Doutor Jean Freire e Wander Borges.

Registro de Presença
O locutor  -  Gostaríamos  de registrar  a  presença neste  plenário  das  ilustres  ex-

deputadas desta Casa as Sras. Maria Tereza Lara, Gláucia Brandão e Maria Elvira
Salles  Ferreira,  esta  também  ex-deputada  federal,  vice-presidente  da  ACMinas,
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membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social  da Presidência da
República  e  presidente  da  Associação das  Caminhantes  da  Estrada Real  -  Acer.
Registramos também a presença da Sra. Fatinha Aguiar, vice-prefeita de Nova Lima;
e das vereadoras Racibe de Fátima, do Município de Varginha; Rosemary Rodrigues
Araújo  Oliveira,  presidente da  Câmara Municipal  de Cláudio;  Nilma Aparecida,  do
Município de Ouro Branco; Elaine Matozinhos, de Belo Horizonte; Adriana Alves Lara,
de Vespasiano; e Isabella Filaretti, de Contagem. Saudamos também a presença das
Sras. Eliana Piola, representando a Câmara Estadual da Mulher Empreendedora da
Federaminas; Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência - Conped; Christina Diniz Meira, secretária executiva do
Conselho Estadual da Mulher - CEM; Marta Gomes de Deus Boaventura, secretária
municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Brumadinho; e Luiza do
Hospital, de Santa Luzia.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos todos os presentes para, de pé, ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrega de Livro
O locutor - Neste momento, a deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão

Extraordinária  das  Mulheres,  uma das principais  iniciativas desta  nova legislatura,
neste  ato  representando  o  presidente  Adalclever  Lopes,  fará  a  entrega  para  as
demais integrantes da bancada de mulheres desta Casa e para todas as autoridades
componentes  da  mesa  de  honra  da  terceira  edição  da  publicação  Mulheres  na
Política:  as  representantes  de  Minas  no  Poder  Legislativo.  A publicação  é  uma
realização da Assembleia de Minas e contém os perfis  e depoimentos não só de
mulheres que exercem ou exerceram o cargo de deputada estadual,  mas também
das parlamentares que representam ou representaram o Estado no Senado Federal
ou na Câmara dos Deputados.

- Procede-se à entrega do livro.
O locutor - Convidamos a Exma. Sra. deputada Cristina Corrêa, vice-presidente da

Comissão de Cultura e integrante da Comissão Extraordinária das Mulheres, para
iniciar o ciclo de depoimentos.
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Palavras da Deputada Cristina Corrêa
Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar a Exma. deputada Rosângela Reis,

representante  do  Exmo.  deputado  Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais; a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
presidente do Superior Tribunal Militar; a procuradora de justiça Ruth Lies Scholte de
Carvalho, ouvidora do Ministério Público de Minas Gerais e presidente do Conselho
de  Ouvidores  do  Ministério  Público,  representando  o  Sr.  Carlos  André  Mariani
Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado; a defensora pública Marina Lage
da Costa, chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando a
defensora  pública-geral  do  Estado  Christiane  Neves  Procópio  Malard;  o  Exmo.
conselheiro  Wanderley  Ávila,  representando  o  conselheiro  Sebastião  Helvécio,
presidente  do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais;  as  Exmas.  deputadas  Ione
Pinheiro,  Marília  Campo  e  Geisa  Teixeira;  e  a  Exma.  Sra.  Maria  Amélia  Souza
Mendes, integrante da Coordenação Mineira de Coalizão Democrática pela Reforma
Política e Eleições Limpas e representante da Plataforma dos Movimentos Sociais
pela Reforma do Sistema Político em Minas Gerais.

Quero  agradecer  imensamente a presença a cada uma das  mulheres que aqui
estão nesta manhã para discutirmos o que querem as mulheres de Minas. É motivo
de grande orgulho fazer parte deste seminário de discussões, deste encontro em que
nós,  mulheres,  sabemos  a  necessidade  de  nos  envolvermos  cada  vez  mais  na
política. Necessitamos de maior abertura para que as mulheres realmente tenham
condições de participar da política do Estado, do País e da sua cidade.

Nós,  mulheres,  encontramos  muitas  dificuldades  nos  dias  atuais.  De  vez  em
quando, as pessoas vêm me perguntar se percebo o preconceito em relação à mulher
ou à entrada da mulher na política, e sempre digo que esse preconceito é muito
velado. As pessoas, o cidadão, o eleitor comum e a população em geral estão abertos
à entrada da mulher  na política,  mas sabemos que para nós as dificuldades são
maiores porque são muitos os entraves. Como mãe e mulher, sei que o nosso dia a
dia  acaba  por  nos  causar  impedimentos.  Tenho  um  filho  pequeno  de  8  anos,  e
sabemos que as dificuldades são maiores para nós, mas as pessoas estão aceitando
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muito a gestão feminina porque a mulher tem um olhar diferente e mais cuidadoso, o
que é motivo de muito orgulho e felicidade.

Assim sendo, quero saudar imensamente cada uma nesta manhã e dizer que estou
muito feliz por  participar  deste ciclo de debates. Também represento as mulheres
luzienses, já que sou natural de Santa Luzia, região metropolitana de Minas. Estou
representando cada uma dessas mulheres e também todas as mulheres mineiras.
Sonho com esta  Assembleia  com cada vez mais  espaço para  as  mulheres.  Hoje
representamos 10% da bancada dos deputados,  mas o meu sonho é aumentar  a
nossa participação e a nossa atuação não só nesta Casa, mas também em todos os
espaços públicos de poder.

Muito obrigada. Sejam bem-vindas. Bom dia.
O locutor - Com a palavra, a deputada Marília Campos, presidente da Comissão de

Participação  Popular  desta  Casa  e  integrante  da  Comissão  Extraordinária  das
Mulheres.

Palavras da Deputada Marília Campos
Bom  dia,  companheiras  mulheres.  Bom  dia,  companheiros  presentes  e

especialmente nosso líder do bloco parlamentar, deputado Rogério Correia, que está
aqui presente. Para não precisar citar todos os nomes, permitam-me cumprimentar
todos os que compõe a Mesa na pessoa da coordenadora, deputada Rosângela Reis.
Serei rápida. Apenas farei uma saudação inicial e me apresentarei a todos vocês.
Meu nome é Marília Campos, sou mãe de família, tenho três filhos e estou na política
há pelo menos 30 anos. Fui vereadora, passei por esta Casa por dois anos, como
deputada estadual, fui prefeita durante oito anos em duas gestões no meu município,
Contagem.  Há  várias  companheiras  presentes  neste  recinto.  Quero  fazer  um
depoimento mais  pessoal.  Para estar  no lugar  em que estou  hoje precisei  mudar
muito, porque, assim como a maioria das mulheres, foi reservado para mim apenas o
espaço do lar, apenas o espaço doméstico de cuidar da casa e dos filhos. Para estar
onde estou hoje é claro que contei  muito com o apoio de meu marido, da minha
família e de meus filhos. Para estar onde estou hoje, muita luta tive de travar. Precisei
mudar muito a minha relação com as pessoas, meus filhos e a minha família.

Hoje digo a vocês: não basta apenas haver a mudança das pessoas que estão na
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política. Precisamos mudar a política. Por essa razão mais mulheres devem entrar
para a política. Hoje esta Casa está cheia e com a participação de muitas mulheres.
Talvez hoje,  pela  primeira  vez,  o  grande espaço está  sendo ocupado por  vocês.
Queremos,  pelo  menos,  50%  das  cadeiras  desta  Casa  ocupadas  por  mulheres.
Somos 77 deputados e deputadas, e há apenas 7 mulheres. Queremos pelo menos
50%, e, para isso, as regras do jogo precisam ser mudadas. Hoje, pela primeira vez,
na Mesa temos a grande maioria de mulheres e apenas um homem, o ex-deputado
Wanderley Ávila, que representa o Tribunal de Contas. Queremos mudar as regras do
jogo. Queremos que na Mesa da Assembleia tenhamos, pelo menos, uma mulher.
Nunca tivemos nenhuma mulher na Mesa da Assembleia. A regra do jogo deve ser
mudada, meu líder da bancada, deputado Rogério Correia.

Queremos  o  compromisso  dos  deputados  desta  Casa.  O  presidente  deputado
Adalclever Lopes já assumiu o compromisso de mudar as regras do jogo. Devemos
ter,  pelo  menos,  uma  mulher  na  Mesa  da  Assembleia.  Isso  também  é  muito
importante para avançarmos na nossa luta. Então, saúdo a presença de todas vocês
e digo, mais uma vez, que espaço não será dado. Ele deverá ser conquistado. Por
essa razão, as mulheres desta Casa se organizam. Agora teremos uma comissão
especial de mulheres nesta Casa. Estamos organizando-nos para avançarmos ainda
mais nas conquistas por mais espaço na política do País. Um abraço a todos vocês.
Muito  obrigada.  Eu  me  ausentarei  por  pouco  tempo  para  ir  receber  a  ministra
Carmem Lúcia, que está no Tribunal de Justiça. Depois volto para cá. Um abraço.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  a  deputada  Ione  Pinheiro,  integrante  da  Comissão
Extraordinária das Mulheres desta Casa.

Palavras da Deputada Ione Pinheiro
Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Primeiramente quero agradecer a

Deus por estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes;
nosso  companheiro  ex-deputado  Wanderley  e  as  mulheres  de  Minas.  Agradeço
especialmente às mulheres da minha querida Ibirité. Obrigada. Obrigada pelo carinho
e  companheirismo.  Se  estou  aqui  hoje,  vocês  fazem  parte  desta  história.  Foram
vocês  que caminharam junto  comigo,  que estiveram sempre  ao meu lado.  Minha
gratidão a vocês é eterna. Obrigada, minhas amigas.
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Quero  agradecer  às  minhas  companheiras  deputadas.  Não  posso  deixar  de
ressaltar o empenho da companheira Marília. Se hoje este evento está acontecendo
foi porque a Marília se empenhou muito. Quero agradecer às mulheres - vou chamá-
las  assim  -,  às  meninas  do  movimento  social.  Desde o  primeiro  momento  vocês
abraçaram  esta  causa.  E  se  este  movimento  hoje  está  acontecendo  nesta
Assembleia, vocês têm participação muito especial e importante. Obrigada a vocês.

Quero cumprimentar a nossa ex-deputada,  mulher  guerreira, Maria Tereza Lara.
Você faz parte dessa história. Se nós mulheres estamos aqui hoje foi porque você
contribuiu  para  que  chegássemos  aqui.  Quero  cumprimentar  também  os  nossos
deputados Wander Borges, meu amigo pessoal, Rogério Correia e algum outro que
estiver  presente.  Obrigada  por  tudo,  pelo  carinho,  pela  amizade  e  pelo
companheirismo.

Hoje é dia de falarmos de nós, mulheres, no poder. Só tenho uma coisa a falar às
mulheres:  ser  deputada,  ser  política  é  uma  atividade  nobre.  Não  temos  de  ter
vergonha,  temos de nos sentir  honradas de sermos mulheres e políticas,  porque,
repito,  a  atividade  é  nobre.  Vocês  já  pararam  para  pensar  que,  quando  somos
vereadoras, prefeitas, deputadas e senadoras - temos até uma presidente -, temos a
chance de mudar a situação de uma cidade, de um estado e do País? Então, peço a
vocês: não vamos cruzar os braços. Mulher é guerreira, de luta e acolhedora. Peço-
lhes que venham, sim, participar da política. Sei que é difícil, que é preciso coragem,
mas, com certeza, é com vocês que vamos fazer a diferença no Brasil.

Temos de refletir no momento pelo qual estamos passando. Não sabemos o rumo
que  o  Brasil  vai  tomar,  e  nós,  mulheres,  não  podemos  ser  omissas.
Independentemente de questões partidárias, temos de mostrar a nossa indignação
com a corrupção que está acontecendo no Brasil.  Esse roubo na Petrobras é um
atentado a nossa dignidade, a nossa honra. Estão tirando de nós educação e mais
saúde, e não podemos cruzar os braços. Temos, sim, que ir pacificamente para as
ruas.  Independentemente de questões partidárias,  temos de mostrar  que estamos
indignadas com o que está acontecendo no Brasil. Não vamos ser omissas. Está em
nossas mãos a chance de mudar o Brasil, de influenciar no rumo que ele tomará.
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Peço a vocês que participem com os colegas, com as amigas, dentro de casa, e
vamos juntas dar as mãos e lutar por um Brasil mais humano e igualitário.

A Marília  falou da presença das mulheres na Mesa. Ressalto a importância das
mulheres nas decisões do dia a dia. Não podemos cruzar os braços. Hoje vejo muitas
mulheres à frente de creches e associações, mas não as vejo disputar um cargo.

Gente, a cota está aí, mas precisamos, sim, do apoio familiar, pois o preconceito
ainda  existe.  Se  tivermos  o  apoio  familiar,  das  amigas  e  das  companheiras,
contaremos  com  mais  mulheres  nas  ruas.  No  domingo,  estarei  nas  ruas,
pacificamente, lutando por nós, mulheres. Vamos juntas lutar por um Brasil melhor e
mais justo e por mais dignidade para os nossos filhos. Precisamos de um país melhor
para os nossos filhos.

Obrigada. Que Deus os abençoe! Vamos ao debate. Estou aqui pronta para ajudar
e para fazer a diferença com vocês.

O locutor - Com a palavra, a Exma. deputada Geisa Teixeira, vice-presidente da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e integrante da Comissão
Extraordinária das Mulheres.

Palavras da Deputada Geisa Teixeira
Bom dia. Gostaria  de cumprimentar  as  Exmas.  Sras. deputada Rosângela Reis,

neste ato representando o Exmo. Sr. presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas  Gerais,  deputado Adalclever  Lopes;  Maria Elizabeth  Guimarães Teixeira
Rocha,  ministra-presidente  do  Superior  Tribunal  Militar;  Ruth  Lies  Scholte  de
Carvalho, procuradora de justiça e ouvidora do Ministério Público de Minas Gerais e
presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, representando
Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado; Marina Lage
da Costa,  defensora pública e chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas
Gerais, representando Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-geral do
Estado; Maria Amélia Souza Mendes, integrante da Coordenação Mineira da Coalizão
Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas e representante da Plataforma
dos  Movimentos  Sociais  pela  Reforma  do  Sistema  Político  em  Minas  Gerais;
deputada Cristina Corrêa, deputada Ione Pinheiro; deputada Marília Campos; Maria
Christina  Fabel  Gontijo,  presidente  do  Conselho  da  Mulher  e  empreendedora  da
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Associação  Comercial  de  Minas  Gerais  -  ACMinas  -,  representando  Lindolfo
Paolinello,  presidente  da  entidade;  e  o  Exmo.  Sr.  Wanderley  Ávila,  conselheiro,
representando Sebastião Helvécio, presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

Minhas amigas, vocês não podem imaginar a nossa alegria, a alegria desta Casa
em receber cada uma de vocês aqui hoje. Sou de Varginha, sul de Minas Gerais. A
deputada Marília Campos contou um pouco da sua trajetória. Todas nós, mulheres,
para  que  pudéssemos  estar  aqui  hoje  e  tomar  assento  no  poder,  tivemos  uma
caminhada diferenciada e, talvez, com muita luta e perseverança.

Quando o meu saudoso esposo foi prefeito de Varginha, eu era a primeira-dama,
mas não gostava de dizer esse nome porque achava que isso me diferenciava das
outras mulheres. Durante a sua administração, fiz um trabalho voluntário com famílias
carentes, crianças e adolescentes em situação de risco social. Esse trabalho fez a
diferença na cidade, principalmente na vida de cada pessoa atendida. Durante esse
caminhar, percebi o quão importante era a mulher tomar a frente da família cada vez
mais. Como lidava com a questão social, recebia as mulheres mais pobres da nossa
sociedade, conversava com elas sobre os seus anseios e as suas angústias, pois
tinham de sair para o trabalho e cuidar de suas famílias. Com o ingresso da mulher
no mercado de trabalho, o papel de cuidar da família e levar alimento para casa, o
que antes era desempenhado pelo homem, também passou a ser por ela. Houve uma
inversão de valores.

Hoje  estamos  neste  ciclo  de  debates  para  mostrar  que,  pela  importância,  pelo
carinho  depositado  em  cada  ação  e  pelo  olhar  para  a  família,  nós,  mulheres,
queremos ter mais acesso ao poder. Não podemos pensar o nosso Estado nem o
nosso país sem pensar a célula-mãe, que é a família. Sabemos que a mulher exerce
papel importante na família, ela é quem dá a luz aos seus filhos e cuida deles, e hoje
ainda tem a grande responsabilidade de fazer a diferença na nossa sociedade. Não
queremos que este ciclo de debates fique só aqui, mas que seja ampliado para os
diversos municípios do nosso Estado durante todo o ano. Queremos ouvir todas as
nossas representantes,  as mulheres negras, as  mães e as mulheres de todas as
religiões e de todas as camadas sociais e trazer para o Parlamento novas atitudes,
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fortalecendo-se o papel da mulher na sociedade. Deixo o meu grande abraço e o
agradecimento  a  cada  mulher  presente  e  às  nossas  palestrantes.  Realmente,
estamos muito felizes.  Entre  os  77 deputados desta  Casa,  7 mulheres formam a
nosso bancada feminina. Esta bancada feminina quer se fortalecer com a presença
de cada uma de vocês. Que vocês tenham cada vez mais voz e vez. Muito obrigada e
bom dia a todas.

O locutor - Com a palavra, a deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão
Extraordinária das Mulheres, neste ato representando o deputado Adalclever Lopes,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Palavras da Presidente
Exma.  Sra.  Maria  Elizabeth  Guimarães  Teixeira  Rocha,  ministra-presidente  do

Superior Tribunal Militar; Exma. Sra. Ruth Lies Scholte de Carvalho, procuradora de
justiça, ouvidora do Ministério Público de Minas Gerais e presidente do Conselho de
Ouvidores  do  Ministério  Público,  representando  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,
procurador-geral de justiça do Estado; Exma. Sra. Marina Lage da Costa, defensora
pública, chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais,  representando
Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado;  Exmo.  Sr.
Wanderley  Ávila,  conselheiro,  representando  Sebastião  Helvécio,  presidente  do
Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais;  Exma.  Deputada  Geisa  Teixeira;  Exma.
Deputada Cristina Corrêa; Exma. Deputada Ione Pinheiro; Exma. Deputada Marília
Campos;  Exma.  Sra.  Maria  Amélia  Souza  Mendes,  integrante  da  Coordenação
Mineira  da  Coalizão  Democrática  pela  Reforma  Política  e  Eleições  Limpas  e
representante  da  Plataforma  dos  Movimentos  Sociais  pela  Reforma  do  Sistema
Político em Minas Gerais; Exmo. Deputado Wander Borges; Exmo. Deputado Rogério
Correia;  deputada Maria Tereza Lara;  deputada Gláucia Brandão;  deputada Maria
Olívia;  e  Sra.  Maria  Christina  Fabel  Gontijo,  presidente  do  Conselho  da  Mulher
Empreendedora da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas
-,  agradeço  a  presença  de  todos  que  vieram  participar  deste  ciclo  de  debates.
Agradeço  imensamente  aos  movimentos  que  puderam  contribuir  para  que
pudéssemos elaborar a pauta e realizar este trabalho na pessoa da Bebel, da Eliana
Piola e de outras que estiveram presentes em várias reuniões preparatórias.  Este
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ciclo de debates não teria o brilhantismo que está tendo sem a participação de vocês.
Agradeço  também  à  GPI  na  pessoa  do  Ricardo  e  do  Hugo,  que  realizaram  um
excelente trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais celebra, mais uma vez, o Dia
Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março em todo o mundo e cada vez
mais uma data de luta pela construção da igualdade de gênero e da paridade política.
Refletir  sobre essa data tem o poder de rememorar uma longa luta pelo exercício
pleno da cidadania através de uma história  de conquistas de direitos e de novos
lugares na sociedade. Desse modo, a tarefa incansável do Parlamento mineiro deve
ser estimular  a presença das mulheres no  centro de decisões da sociedade,  não
apenas na política, mas também nos mais diversos setores. Daí, a importância deste
ciclo de debates, que ora se inicia.

É um evento significativo, que destaca a necessidade de uma reforma política que
amplie a representação e a participação de mulheres e que seja capaz de assegurar
a presença delas nas instâncias de poder, ocupando mais assentos no Congresso
Nacional e nos parlamentos estaduais e municipais -  considerando aqui apenas o
Poder Legislativo.

Sobre esse tema, cabe uma breve reflexão. Reivindicar a paridade de gêneros no
Legislativo  diz  respeito  ao  fato  de  que,  a  partir  do  momento  em  que  passem  a
representar o gênero feminino de modo equânime, as deputadas poderão tanto atuar
na formulação de políticas públicas voltadas para as mulheres quanto contribuir de
modo  mais  amplo  na  discussão  de  assuntos  de  interesse  dos  mineiros,  na
apresentação de proposições e na fiscalização do executivo.

Partimos  da  constatação  de  uma  desigualdade:  embora  as  mulheres  sejam  a
maioria da população brasileira e constituam a maioria do eleitorado do País, elas são
sub-representadas nos espaços de poder da nossa democracia. Basta lembrar que
no  Brasil,  apenas  em  1932,  as  mulheres  alcançaram  o  direito  ao  voto  e,  na
sequência, o de serem votadas. Para ficar em apenas um exemplo, em 180 anos de
existência,  apenas  31  mulheres  ocuparam  assentos  no  Parlamento  mineiro.
Atualmente,  das  77  cadeiras  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  apenas  7  são
ocupadas por mulheres. Nesse contexto, foi recém-criada a Comissão Extraordinária
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das  Mulheres  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  que vai  debater,  entre
outras  questões,  o  combate  à  discriminação  das  mulheres  e  o  aumento  da
representação feminina na política.

Iremos andar por todo o Estado para ouvir as demandas das mulheres mineiras,
com a realização de audiências no interior. Sob essa perspectiva, tenho a honra de
conviver, nesta Casa, com as deputadas Arlete Magalhães, Celise Laviola, Cristina
Corrêa,  Geisa  Teixeira,  Ione Pinheiro  e  Marília  Campos,  representantes  dos mais
diversos pontos de vista político-partidários  e,  portanto,  um vivo exemplo de uma
madura convivência democrática. Evidentemente, quando o assunto é mulher, não se
pode restringir o debate apenas à questão política. Outro tema urgente é a violência,
e de que modo podemos contribuir para interromper um ciclo que envolve violência e
impunidade e, ao mesmo tempo, defender o respeito a diversidade e o combate a
todas as formas de discriminação.

Ao promover este evento, o Parlamento mineiro quer não apenas comemorar, mas
também  discutir  o  papel  da  mulher  na  sociedade  atual.  Mesmo  com  todos  os
avanços,  ela  ainda  sofre  com  violência,  preconceito,  diferenças  salariais  e
desvantagens  na  carreira  profissional.  Mulheres  são  alvo  de  diversos  tipos  de
agressão, desde o assédio verbal até a morte, o que configura uma grave violação
dos direitos humanos.

Segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres, em todo o mundo, já foram ou serão
violentadas em algum momento da vida. Sensível à questão, o parlamento mineiro
criou, em 2012, a Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, com o objetivo de
discutir o crescente aumento da violência doméstica e familiar por ela sofrida. Essa
forma de agravo,  que a ONU considera um problema de saúde pública,  não tem
consequências negativas apenas para as  mulheres,  mas também para  as  nossas
famílias, para a comunidade e para o país em geral.

É terrível  quando ao preconceito de gênero se unem a discriminação social e a
racial. É o que acontece se, além de mulheres, elas são também pobres e negras.
São essas, aliás, que têm os piores empregos, sem contar que a classe feminina é a
mais afetada pelo desemprego e pelas duplas jornadas de trabalho. Por isso, como
ressalta a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam -,
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ligada à Sedese, é preciso contribuir, cada uma da maneira que puder, seja como
membro  do  governo,  seja  da  sociedade,  para  que  possamos  eliminar  de  nossa
sociedade toda forma de violação de direitos e de preconceito.

Já  possuímos  instrumentos  jurídicos,  como  a  Lei  Federal  nº  11.340,  de  2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, que pune o agressor. Contudo, Minas ainda não
implementou um importante dispositivo dessa lei, que é a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar. A existência dos juizados possibilitará que a Rede de
Atendimento à Mulher trabalhe de forma integrada e garantirá uma resposta mais
rápida para as cidadãs em situação de vulnerabilidade.

A poeta mineira Adélia Prado, em um de seus mais conhecidos poemas, afirma que
“mulher  é  desdobrável”,  ou  seja,  a  mulher  se  divide  em  muitas,  se  multiplica,
buscando sua autonomia  em todas as  dimensões da vida.  É a mulher  urbana,  a
quilombola, a índia, a sertaneja, a operária,  a empreendedora. Assim, a mulher já
demonstrou, e os exemplos são inúmeros, que pode atuar nas mais diversas áreas:
na indústria, no comércio, no terceiro setor, na iniciativa privada, no serviço público. E
pode,  claramente,  assumir  papéis  relevantes  no  Executivo,  no  Judiciário  e  no
Legislativo.

Que cada mulher, com sua sensibilidade e sua história únicas, possa reivindicar seu
lugar nas instâncias de poder. Mais do que um direito, a presença delas enriquece
Minas, enriquece o Brasil.

Temos certeza de que esse ciclo trará grande contribuição para essas questões, na
confiança de que,  quanto mais  crescer  a participação das mulheres em todas as
áreas, incluindo a política, mais humano e democrático será o Brasil. Muito obrigada.

O locutor - Neste momento, gostaríamos de fazer uma solicitação especial não só
às autoridades que compõem a Mesa, como também ao público que nos prestigia.
Foi  distribuída  a  cada  um  de  vocês  uma  faixa  com  a  mensagem
#MaisMulheresNaPolitica.  Pedimos  a  todos  os  componentes  da  Mesa  que  se
coloquem em pé, ostentando a faixa, bem como aos integrantes e aos participantes
deste ciclo, para compormos uma foto oficial deste momento emblemático.

- Procede-se a registro fotográfico.
O locutor - Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas.
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A  presidente  -  A  Assembleia  Legislativa  manifesta  seus  agradecimentos  às
autoridades que participam da Mesa, da abertura deste ciclo de debates. Em seguida,
daremos continuidade à programação do evento.

Exibição de Vídeo
O locutor - Passaremos agora à exibição de um vídeo enviado pela senadora Marta

Suplicy, que foi inicialmente convidada para ser uma das expositoras do evento, mas
que não pôde comparecer devido a compromissos previamente agendados.

- Procede-se à exibição de vídeo.
O locutor - Informamos que a Exma. Sra. Suzana Rivero Guzmán, deputada da

Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia e presidente da Comissão de Justiça
Plural,  Ministério  Público  e  Defesa  Legal  do  Estado  da  Câmara  de  Deputados,
cancelou sua participação no painel “Igualdade de Gênero e Reforma Política: um
diálogo  comparado  sobre  a  construção  da  paridade  política”.  A  justificativa
apresentada pela assessoria da deputada é que a região onde ela reside na Bolívia
está passando por conflitos que impedem sua vinda ao Brasil no momento.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
A presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas às participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de
outras enviadas pelo formulário disponível no portal da Assembleia Legislativa. Para
melhor organizarmos o debate, as participantes poderão encaminhar suas perguntas
por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio.
Aquelas que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no
formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão
participar. Basta acessar o portal da Assembleia - www.almg.gov.br -, abrir o link com
o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Inciaremos agora o painel “Igualdade de Gênero e Reforma Política: um diálogo
comparado  sobre  a  construção  da  paridade  política”.  Com  a  palavra,  a  ministra-
presidente do Superior  Tribunal Militar,  Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
para a sua exposição.

Palavras da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima deputada Rosângela Reis, presidente da
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Comissão Extraordinária das Mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
neste ato representando o presidente desta Casa, deputado Adalclever  Lopes,  na
pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes aqui  já  nomeadas;
senhoras e senhores. Inicialmente gostaria de agradecer a esta Casa legislativa o
honroso convite para participar do ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de
Gênero e Participação: o Que Querem as Mulheres de Minas. Como mineira, minha
voz  se  unirá  a  todas  as  presentes  porque  buscamos  maior  participação  e  maior
empoderamento. É um ciclo de debate extremamente relevante com vista a buscar
mecanismos  concretizadores  para  o  empoderamento  das  mulheres  nos  espaços
públicos decisórios.

Não  poderia  deixar  de  mencionar  o  fato  de  que  a  expressão  “os  direitos  das
mulheres são direitos humanos” foi cunhada nos anos 90, apesar de comemorarmos
mais de 50 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. No Brasil,  a luta
exitosa do movimento feminino evidencia-se na vigente Constituição de 1988, que
garante a igualdade - ao menos a igualdade formal - entre homens e mulheres, até
então  inexistente.  E  as  determinações  constitucionais,  por  sua  vez,  foram
complementadas pelas Constituições estaduais e pelas leis, dentre as quais destaco
o  novo  Código  Civil,  que  operou  mudanças  substanciais  na  situação  jurídica  da
mulher, como a isonomia absoluta entre os cônjuges; a Lei nº 8.930, de 1994, que
incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos; a Lei nº 9.318, de 1996, que agravou a
pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida, e a Lei nº 11.340, de 2006, a
famosa Lei  Maria da Penha,  que penaliza  com maior  rigor  os  casos de violência
contra a mulher, em especial quando se tratar de violência doméstica. Não poderia
deixar  de mencionar  a recém-promulgada Lei  nº  3.104,  de 9/3/2015,  uma grande
vitória, que prevê o feminicídio como qualificadora do homicídio e o inclui no rol dos
crimes  hediondos.  São  normas  que  ilustram  o  significativo  avanço  operado  na
proteção dos direitos fundamentais a mulher no cenário da história legislativa pátria.

Paralelamente, no plano externo, foram firmados tratados internacionais, a exemplo
da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher  da  ONU,  seu  protocolo  facultativo  e  a  Convenção  Interamericana  para
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Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a chamada Convenção de
Belém do Pará da OEA.

Contudo, se medidas legais vêm sendo adotadas, tanto na ordem interna quanto na
ordem internacional, pelo Estado em favor das mulheres, muito ainda há de ser feito
para ampliar os direitos civis e políticos femininos na sociedade brasileira. Cito como
exemplo a atuação das mulheres na magistratura,  que é o meu universo,  porque
significativa é a sua representatividade na 1ª instância, porque ingressam por meio de
concurso de provas e títulos. Por isso, as juízas já representam mais de 25% dos
postos  de  magistrados  existentes  na  Justiça  Federal.  Na  Justiça  comum  de  1ª
instância,  elas  giram  em  torno  de  40%,  graças  ao  ingresso  meritório.  Mas,  no
tribunais  superiores  e  tribunais  de  2ª  instância,  que  são  escolhas  políticas,  sua
presença  ainda  é  bastante  reduzida.  Atualmente,  a  magistratura  superior  conta
apenas, incluindo o Tribunal de Contas da União, com 16 ministras.

Não  tenho  dúvidas  de  que  a  diversidade  dos  perfis  humanos  é  proveitosa  e
enriquecedora, porque, por um lado, ela altera comportamentos tradicionais e,  por
outro, coloca novos desafios à formação do ethos social. Reconheço que vivemos um
cenário positivo para a igualação, mas o empoderamento da mulher e a ampliação da
sua participação nos espaços  públicos  e  privados estão  longe do almejado.  Para
obtê-lo,  é necessário medidas proativas, a fim de que se incremente uma posição
mais equilibrada em favor dos sexos.

A  adoção  de  políticas  afirmativas  de  gênero  tem  o  condão  de  equiparar
juridicamente segmentos populacionais histórica e socialmente excluídos. Princípio
constitucional  da  igualdade,  a  ação  afirmativa  reflete  a  mudança  de  postura  do
Estado, que, em nome de uma suposta neutralidade, aplicava suas políticas públicas
indistintamente, ignorando a importância de fatores, como gênero e etnia.

Um modelo normativo que me parece relevante mencionar foi a promulgação da Lei
nº 9.504/1997, que estabelece que os partidos políticos ou coligações devem reservar
o mínimo de 30% e o máximo de 70% para as candidaturas de cada sexo, a chamada
Lei do Batom. Essa norma, a meu ver, tem por escopo atingir uma plataforma natural
de equilíbrio autossustentado da participação feminina na vida política. Contudo, a
realidade demonstra - e a prova está aqui, 10% de mulheres no Congresso Nacional -
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ser ela insuficiente. A prática revela que os partidos adotam percentual mínimo de
30% somente  para  cumprir  a  lei.  Tanto  é  verdade  que,  na  composição  atual  do
Congresso  Nacional  e  desta  Assembleia  Legislativa  estadual,  as  mulheres  são
apenas 10% do total. As principais lideranças políticas são formadas por homens. Daí
o  debate  sobre  a  inserção  feminina  na  política  partidária  nacional  merecer  uma
reflexão profunda.

Efetivamente,  a  participação  feminina  na  representação  congressual,  na
representação parlamentar é uma condição de aperfeiçoamento da República. Como
eu disse em meu discurso de posse no Tribunal Superior Militar, quando assumi a
presidência, uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. E o atual
cenário impõe a adoção de medidas e reformas políticas. Medidas como a paridade
de  gênero  em  listas  partidárias  nas  disputas  eleitorais  descortinam-se  como
ferramentas que ajudariam a aprofundar e radicalizar a democracia no Brasil. Afirmo
isso pelo fato de que hoje as mulheres são 52% da sociedade. Esse percentual, no
entanto,  não  reflete  a  representatividade  das  casas  legislativas,  nas  quais  ainda
prevalecem profundas discrepâncias e o predomínio masculino.

A máxima  levantada  pela  bancada  feminina  do  Congresso  Nacional  durante  a
Assembleia  Legislativa  Constituinte  continua  atual.  À  época  se  preconizava  que
constituinte para valer tinha que ter palavra de mulher. E, por essa razão, quando se
pensa em reforma política, idealizam-se soluções legais que ajudam a densificar o
ideário democrático, o ideário de legitimidade esculpido na Carta Cidadã.

É imperioso incorporar a transversalidade de gênero nos parlamentos, até porque
as mulheres constituem a maioria do eleitorado brasileiro, e uma reforma política tem
o  condão  de  promover  essa  igualação  em  cargos  legislativos  de  votação
proporcional.  E  aí  cito  as  câmaras  de  vereadores,  as  assembleias  legislativas
estaduais e a câmara de deputados federais. A expectativa é que os partidos sejam
obrigados a apresentar lista fechada de nomes, alterando as candidaturas de homens
e mulheres. Com a nova forma de apresentação de homens e mulheres, espera-se
que as mulheres ocupem até 50% dos cargos, numa proporção que é infinitamente
maior que o estabelecido pelo sistema de cotas. E, por consequência, ampliar-se-á a
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participação feminina  parlamentar  tanto  nas estâncias  de comando das  bancadas
quanto nas comissões e nas relatorias de propostas legislativas.

Saliento  que  a  paridade  já  foi  aprovada  pela  comissão  especial  que  analisa  a
proposta de Emenda à Constituição nº 352, de 2013, que está tratando da reforma
política. E, para além, o financiamento público de campanha igualmente me afigura
como uma opção adequada legalmente falando, porque garantirá maior inserção das
mulheres, equilibrando-se as candidaturas femininas e masculinas do ponto de vista
econômico.  A sua adoção equacionará  oportunidades,  já  que o  poder  econômico
continua sendo a principal barreira para a candidatura das mulheres nas eleições. O
regime  legal  referente  ao  financiamento  de  campanha  ora  vigente  exacerba  as
disparidades  e  autorizam  que  os  detentores  do  capital  financeiro,  na  maioria  os
homens,  influam  mais  eficazmente  sobre  os  resultados  eleitorais  e,
consequentemente,  sobre  as  deliberações  coletivas  e  as  políticas  públicas.  Ele
reproduz o critério censitário das constituições passadas, perpetuando desigualdades
socioeconômicas e favorecendo sempre as mesmas elites.

O certo é que o sistema representativo,  como elemento de composição de uma
sociedade democrática, expressa a vontade coletiva e a possibilidade de aferi-la. O
parlamento atua como catalisador das expectativas dos cidadãos. E, na verdade, o
execício da delegação da voluntas popular pressupõe a delegação da própria ideia de
bem  comum.  E  aí  reside,  em  última  análise,  o  fundamento  da  legitimidade  no
contexto  teórico  da  democracia  liberal.  Ora,  se  a  concepção  do  sistema
representativo  rejeita  o  mandato  imperativo,  encarado  como  uma  negação  do
interesse geral, porque renega a relação de reciprocidade entre a coletividade e o
estado e reduz o representante parlamentar a um mero porta-voz das pretensões
individuais de seus eleitores, deve igualmente rejeitar  quadros partidários que não
observam diferenças de gênero, sob pena de conspurcar a própria vontade popular
manifestada no sufrágio.

Concluo  essa minha intervenção afirmando ser  necessária uma reforma política
inclusiva,  que  contemple  realidade  social  brasileira  e  proporcione  ao  povo  a
possibilidade de materializar o bem da pólis e o progresso da coletividade. O que se
está a buscar é a construção da cidadania, e construir cidadania é construir novas
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relações de consciência num constante processo de aperfeiçoamento dos direitos e
das obrigações cívicas.

Para terminar, como disse a senadora Vanessa Grazziotin no último Prêmio Bertha
Lutz, mulher não tem medo de poder. E eu agrego que nem o poder tem medo das
mulheres. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à ilustre expositora ministra Elizabeth Guimarães. Com
a palavra, a Sra. Maria Amélia Souza Mendes, para sua exposição.

Palavras da Sra. Maria Amélia Souza Mendes
Inicialmente cumprimento a deputada Rosângela Reis, representando o deputado

Adalclever  Lopes,  presidente  desta  Casa  Legislativa.  Na  pessoa  da  deputada
Rosângela  Reis,  cumprimento  as  demais  deputadas  que  compõem  a  Mesa,  as
autoridades presentes e as vereadoras de  cidades vizinhas que estão na plateia.
Saúdo  também  esta  linda  plateia  repleta  de  mulheres,  bem  como  os  homens
presentes. É um prazer estar aqui com vocês para dar conhecimento do trabalho que
estamos realizando em Belo Horizonte.

Pretendo abordar o que é a reforma política, a história recente da luta pela reforma
política  no  Brasil,  do  ponto  de  vista  dos  movimentos  sociais.  Quero  destacar  a
importância das mulheres mineiras e brasileiras na construção dessa história;  falar
sobre o atual projeto de reforma política, apoiado pelos movimentos sociais, o projeto
de coalização;  abordar  as  principais  propostas desse projeto  e  as  propostas  que
favorecem a igualdade de gênero e a participação das mulheres mineiras e brasileiras
no projeto de coalização.

O que é a reforma política?  A palavra “reformar”  nos leva  à ideia de modificar,
alterar. Mas não é apenas alterar por alterar, mas alterar para melhorar, para corrigir,
para  consertar,  para  renovar.  Há  várias  propostas  de  reforma política  na  agenda
brasileira,  com  os  mais  diversos  interesses.  Alguns  interesses  são  de  toda  a
sociedade, outros são de grupos particulares e interesses escusos de perpetuação de
poder.  Para  os  movimentos  sociais  de  que participo,  a  reforma política  deve  ser
entendida como um processo de mudança nas regras do sistema eleitoral e de todo o
sistema político para torná-los mais democráticos, transparentes e participativos.

O Brasil passou por vários processos de reforma política, com os mais variados
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interesses. Alguns deles realmente eram importantes para a democracia brasileira;
outros,  não  interessavam  à  sociedade  brasileira,  como  aconteceu  no  tempo  da
ditadura. Venho compartilhar a história mais recente da luta por reformas políticas no
Brasil, visando ao aprimoramento da democracia desde 2004, porque é a história da
qual participei, junto com meus colegas da coalização, e da qual tenho a vivência.

Em julho  de  2007,  em São Paulo,  foi  realizado um seminário  com o  título  “Os
sentidos  da  democracia  e  da  participação”.  Alguns  movimentos  e  organizações
tiveram a ideia de realizar esse seminário para avaliar o processo de construção dos
instrumentos de participação que estavam nascendo ou que já existiam no Brasil. Foi
grande a surpresa dos realizadores, que esperavam 50 pessoas e contaram com
mais de 300 participantes de todo o Brasil, inclusive pessoas de Minas. Em 2005, no
Recife, outro seminário foi realizado com o título “Novas estratégias para ampliar a
democracia participativa”.  Nesse período,  na maioria dos estados brasileiros eram
realizados  debates  e  seminários  para  discutir  essas  questões.  Nesse  seminário
realizado em Recife a questão reforma política foi extraída como tema de debates e
ações  durante  os  anos  de  2006  e  2007.  Aqui  em  Belo  Horizonte,  dentro  da
organização  Mão  Limpas,  fazíamos  reuniões  quinzenais  em  que  debatíamos  a
questão. Várias vezes fomos para as ruas perguntar às pessoas qual reforma política
gostariam que fosse feita no Brasil. Não queríamos decidir sozinhas, queríamos saber
o que pensava a população. O interessante é que, naquela época, quando falávamos
em reforma política, a palavra “política” afastava as pessoas. Diziam: “Desculpe, mas
não gosto de política”. Tínhamos então de ficar laçando as pessoas para conversar
conosco e responder o questionário. Então realizamos um seminário na Faculdade de
Ciências  Econômicas  com  a  participação  dos  alunos  do  DA e  mais  60  pessoas
representantes  de  entidades  de  Belo  Horizonte,  cujo  tema  foi  “Reforma  política
ampla, democrática e participativa”.

Com  isso  vocês  podem  ver  como  foi  nascendo  esse  trabalho  da  sociedade
brasileira  pela  reforma política.  Quero  destacar  que  em todas essas  atividades  a
participação das mulheres era ampla.

Ressaltamos que todas as ideias, os materiais de divulgação, a disseminação das
informações  através  das  novas  mídias  e  redes  foram  construídas  de  forma
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absolutamente democrática nas bases sociais, com ampla participação das mulheres.
Dentre esses materiais destacamos a construção da cartilha sobre reforma política
ampla,  democrática  e participativa.  Essa cartilha  já  está  pronta há  alguns anos e
contém todos os temas já discutidos pelas organizações nos estados e que já foram
levados à plenária nacional em Brasília, de onde se tirou o consenso a respeito do
que queremos.

Em Brasília, a nossa coordenação é feita pelo Prof. Antônio Moroni, que pertence
ao  Inesc.  Também  contamos  com  a  colaboração  do  Movimento  de  Combate  à
Corrupção Eleitoral - MCCE -, da CNBB, de sindicatos e demais entidades que se
tornaram referência nesse processo.

Agora vamos destacar a grande importância das mulheres mineiras, que sempre
estiveram presentes. Presenciei a luta das mulheres junto ao Ministério Público, à
CNBB, ao MCCE, à OAB, e a outras entidades para que a Lei nº 9.840 se tornasse
realidade nas eleições seguintes.  Como disse a  ministra Maria  Elizabeth,  existem
muitas leis, mas, na nossa linguagem comum, dizemos que elas não pegam. Então,
em relação à Lei nº 9.840, que proíbe a compra de votos, foi grande o trabalho nos
períodos que antecederam as eleições.  Orientamos as pessoas sobre como usar
essa lei para denunciar a compra de votos.

Destaco também os trabalhos importantes da  coleta de assinaturas pela Lei  da
Ficha Limpa, nos quais as mulheres sempre estiveram presentes e agora ressalto o
trabalho que está sendo feito em relação ao projeto de coalizão pela reforma política,
que consiste em esclarecer a população com seminários, palestras, redes sociais,
coletas de assinaturas e eventos de rua.

Agora  passaremos  algumas  fotos  para  que tenham ideia  de  como é  feito  esse
trabalho.  Não  é  apenas  um  trabalho  de  coleta  de  assinaturas,  mas  também  de
esclarecimento  à  população que quer  saber  detalhes  sobre  o  projeto.  Ficamos  à
disposição para esclarecimentos.

Essa é a foto da chuva. Ela foi tirada na Praça Sete de Setembro, quando caía uma
chuva muito forte. O nosso colega Anivaldo, que se encontra presente recolhendo
assinaturas, não sabia se corria da chuva ou se segurava o gazebo. Consegui correr
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mais depressa que ele e me refugiei  no banco ao lado. Fiquei  ali  fotografando e
achando muita graça da situação.

Essa é a foto do carnaval. Estávamos junto ao bloco dos jornalistas, com o nosso
estandarte pela reforma política. A Jô Moraes também esteve conosco. O trabalho às
vezes é engraçado e divertido, mas exige estudo e muito tempo para nos debruçar
sobre as leis e entender o processo político. O nosso trabalho é voluntário, somos de
outra área, por isso precisamos estudar para entender a todas as questões políticas.

Essa  foto  foi  tirada  em  Brasília,  onde  participamos  de  um  seminário  sobre
legislação eleitoral.

Sobre a coleta de assinaturas, recentemente estivemos na Cidade dos Meninos, em
Ribeirão das Neves, com a presença de D. Joaquim Mol, o bispo que na CNBB está
encarregado pelas questões relacionadas à reforma política.

Estou mostrando um outro tipo de trabalho que, às vezes, é feito em pequenos
grupos.  Vejam:  estamos  na residência  de  uma pessoa.  Olhem  que  coisa  boa  as
comidinhas. Também apresentei a essas pessoas o nosso projeto. Amanhá fará 21
dias  que isso  aconteceu,  e  eles  já  estão  trabalhando  muito  e  recolhendo  muitas
assinaturas.

Como surgiu o Projeto de Coalizão? Disse a vocês, no início, que existem várias
propostas de reforma política na pauta da sociedade brasileira. Algumas propostas
são até muito interessantes; outras, nem tanto. Mas uma proposta que defendemos
foi  resultado  de  um  entendimento  entre  o  Movimento  de  Combate  à  Corrupção
Eleitoral,  a  OAB,  o  Conselho  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil,  a  Plataforma  dos
Movimentos Sociais e mais de 100 entidades que compõem essa coalizão. Essas
entidades resolveram que seria melhor termos apenas um projeto em pauta e lutar
por  ele  que  levar  vários  projetos  e  não  chegarmos  à  coleta  de  assinaturas
necessárias. Como vocês sabem, hoje precisamos de 1.500.000 assinaturas, e não é
fácil consegui-las. Vocês estão vendo que a qualquer lugar que vamos estamos com
a prancheta e a canetinha recolhendo assinaturas. O nosso colega já fez isso na
plateia. Então, se vamos a uma festa ou a um seminário ou às igrejas ou aos locais
de trabalho, estamos trabalhando para recolher assinaturas por esse projeto.

Quais são as principais proposta do projeto? Eleições proporcionais em dois turnos.
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Em um primeiro turno, as pessoas votariam nos partidos políticos a partir  de suas
propostas, seus programas e planos de governo e também a partir da sua lista de
candidatos preordenada. Esclareço que essa lista preordenada deverá conter não um
número infinito de candidatos como tem sido até hoje. Ela deverá ser composta com
apenas o dobro do número de cadeiras que o partido tem no parlamento.

Financiamento  democrático  de  campanhas.  Como  já  explicou  a  Dra.  Maria
Elizabeth, o financiamento tem impedido o acesso das mulheres e também de outras
pessoas  com  vocação  social  à  representação  política.  Essas  pessoas  não  têm
acesso aos recursos financeiros para realizar sua campanha.

Defendemos a lista preordenada e paritária, ou seja, 50% de homens e 50% de
mulheres.  Defendemos  também  a  nova  regulamentação  dos  mecanismos  do
exercício da democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Acredito que
muitas  pessoas  que  compõem  este  plenário  nunca  tiveram  oportunidade  de
responder a um referendo ou plebiscito, instrumentos que não estão sendo usados no
Brasil. Então, com a nova regulamentação, vamos ter oportunidade de opinar mais
sobre  as  grandes  decisões  que  são  tomadas  em  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal. As mulheres poderão opinar a respeito dessas questões. Hoje quase 52%
da população votante não têm oportunidade de dizer o que pensam a respeito das
novas leis que são criadas e sobre questões sérias que são definidas.

Não vou detalhar muito as propostas do nosso projeto porque eu precisaria de mais
de 1 hora, em torno de 1 hora e meia, para esclarecermos todos os detalhes. Mas no
site www.reformapoliticademocratica.org.br vocês vão encontrar o projeto detalhado,
explicado com as palavras mais simples do nosso cotidiano. Então, não deixem de
acessá-lo.

Como  as  propostas  favorecem  a  igualdade  de  gênero  e  a  participação  das
mulheres? Hoje as mulheres são maioria nas universidades, nas chefias de famílias,
na direção de microempresas, que geram a maior parte dos empregos no País, e
sobretudo  no  eleitorado  brasileiro.  Isso  posto,  todo  mecanismo  que  favorece  a
participação do eleitorado no sistema democrático beneficia diretamente as mulheres
e os interesses femininos. Por exemplo, por que o projeto de coalizão pela reforma
política, as mudanças propostas ampliam o acesso das mulheres aos recursos de
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campanha? Com uma lista preordenada, com apenas o dobro do número de cadeiras
a que o partido tem direito, há uma diminuição elevada no número de candidatos.
Com  isso  as  eleições  ficam  mais  baratas  e  os  recursos  vão  ser  divididos
igualitariamente com todos os participantes da lista.

O nosso projeto favorece também a atuação das mulheres dentro dos partidos.
Estamos defendendo que todas as decisões devam ser tomadas dentro dos partidos,
e a lista preordenada deverá ser escolhida com a participação de todos os filiados,
homens e mulheres.

Então,  este  é  o  momento  em  que  as  mulheres  devem  se  filiar  aos  partidos  e
participar da vida partidária. Anteriormente vimos que nada se consegue sem luta e
participação. Como o sistema participativo ainda é dominado pelos homens, o uso de
mecanismos de democracia direta favorece a quebra desse paradigma em prol da
igualdade de gênero e dos projetos de interesse das mulheres.

Mais especificamente contribuindo com a igualdade de gênero almejada por todas,
o  Projeto  de  Coalizão  prevê a  lista  paritária,  que  consiste  na  obrigatoriedade de
alternância de sexos na lista partidária.

Em  relação à  pergunta  “o  que querem  as  mulheres  de  Minas?”,  é  muito  difícil
responder por vocês a essa pergunta, pois são muitos os interesses, e cada grupo
quer  algo  diferente.  Nesse  nosso  trabalho  com  várias  entidades  e  diversas
discussões, participando de debates nas igrejas, nas paróquias, nas universidades e
nas comunidades regionais, descobrimos que as mulheres querem ver o Projeto de
Coalizão aprovado na Câmara Federal. Para levarmos esse projeto à discussão na
Câmara,  precisamos  de  1.500.000  assinaturas.  O  que  mais  queremos  neste
momento é completar esse montante até o final de março. Sei que algumas mulheres
presentes já  estão trabalhando e nos ajudando nessa coleta de assinaturas,  mas
conclamo  as  que  ainda  não  participaram  que  venham  conversar  conosco  e  nos
ajudar, para que, até final de março, estejamos com esse trabalho concluído.

A ministra Maria Elizabeth falou sobre o manifesto das mulheres em Brasília no dia
25 de fevereiro. Elas apoiam o plebiscito pela reforma política e também o movimento
Devolve, Gilmar, que pede a devolução da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4.650,  da  OAB,  que  torna  inconstitucional  o  financiamento  de  campanhas  por



2424
____________________________________________________________________________

empresas. Elas recusam a PEC nº 352, que é totalmente contrária ao que propomos,
pois  quer  institucionalizar  o  financiamento  empresarial.  Estavam  presentes  a
Articulação das Mulheres Brasileiras, a Marcha Mundial das Mulheres, o Fórum de
Mulheres do Distrito Federal, a União Brasileira de Mulheres e outras.

Como vocês viram, as mulheres estão na luta. Conseguiremos chegar lá, pois nós
queremos, vocês querem e as deputadas querem que sejamos maioria nas câmaras
municipais, estaduais e federal e que consigamos chegar a 50% de representação
feminina. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
A presidente - Agradecemos à ilustre expositora, Maria Amélia Souza. O trabalho de

vocês é brilhante. Parabenizo-as por isso. A Comissão Extraordinária das Mulheres
precisará trabalhar muito para que possamos interiorizar essas causas em toda Minas
Gerais.  Convidamos  a  deputada  Celise  Laviola,  vice-presidente  da  Comissão  de
Cultura e vice-presidente da Comissão das Mulheres da Assembleia Legislativa, para
fazer suas considerações.

Palavras da Deputada Celise Laviola
Exmas.  Sras.  deputadas  Cristina  Corrêa  e  Geisa  Teixeira;  Maria  Elizabeth

Guimarães Teixeira Rocha, ministra-presidente do Superior Tribunal Militar; deputada
Rosângela  Reis,  nossa  presidente;  Maria  Amélia  Souza  Mendes,  integrante  da
Coordenação  Mineira  da  Coalizão  Democrática  pela  Reforma  Política  e  Eleições
Limpas e representantes da Plataforma dos Movimentos Sociais  pela Reforma do
Sistema Político em Minas Gerais; defensora pública Marina Lage Pessoa da Cosa,
chefe  de  gabinete  da  Defensoria  Pública  Geral  de  Minas  Gerais;  deputada  Ione
Pinheiro; Maria Cristina Abel Gontijo, representando o presidente Lindolfo Paoliello,
presidente  do  Conselho  da  Mulher  Empreendedora  da  Associação  Comercial  de
Minas Gerais - ACMinas.

Bom dia a todas. Vejo aqui muitas mulheres significativas na política. Isso me deixa
muito contente. Peço desculpas pelo atraso, pois tive um compromisso inesperado. A
minha vontade era ficar o tempo todo com vocês.

Estamos aqui para defender a importância da mulher em todo o processo político,
como candidata, como representante dos partidos. Vou falar um pouco sobre a minha
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experiência política, que parece ter sido um pouco diferente da de algumas colegas.
Sou do PMDB e tive grande apoio do meu partido. Gosto de passar essa experiência
porque acho importante mostrar que queremos participar. Nós, mulheres, precisamos
ter muita iniciativa para mostrarmos que queremos algumas coisas. Hoje sou a única
mulher na bancada do PMDB e me dou muito bem com os meus colegas. O meu
partido me recebeu de braços abertos durante a campanha e agora, depois de eleita.
Estou relatando isso porque quero que sirva de incentivo para que vocês queiram
participar. Acho que quem tem ideias, quem tem pleitos, quem tem trabalhos para
fazer,  consegue apoio,  consegue suporte,  consegue  seguir  esse trabalho  político.
Desejo ver esta Casa com muito mais mulheres. Hoje somos só 10%, mas queremos
chegar,  não  é  deputada  Geisa  Teixeira,  a  um número  muito  maior  do  que esse.
Agradeço a todas por nos honrarem com a presença no nosso ciclo de debates. A
presença  de  todas  vocês  é  muito  importante.  Nós,  da  Comissão  das  Mulheres,
estamos à disposição para discutir qualquer assunto que desejarem. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates
A presidente - Neste momento, daremos início aos debates. Solicitamos àquelas

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivas  e  sucintas,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para
fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e apresentação oral de perguntas
serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de  sugestões  recebidas.  Vamos  chamar
primeiro  as  participantes  que farão  intervenções  orais.  Posteriormente,  faremos  a
leitura das perguntas escritas, que serão respondidas na fase final pelas expositoras,
que também farão suas considerações finais, a fim de finalizarmos os trabalhos desta
manhã.

Debates
A presidente  -  Convidamos,  neste  momento,  para  fazer  uso  do  microfone,  a

deputada estadual, colega e amiga Maria Tereza Lara.
A  Sra.  Maria  Tereza  Lara  -  Sou  ex-deputada,  mas  agradeço,  na  pessoa  da

deputada  Rosângela  Reis,  o  carinho  e  a  acolhida  que  me dispensaram  as  sete
parlamentares.  Peço  permissão  para  citá-las  nominalmente  em  outro  momento.
Cumprimento também as ilustres expositoras, a quem parabenizo pela organização
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deste  evento.  Agradeço  também  à  Casa,  à  assessoria,  sempre  competente,  aos
homens, às mulheres e às lideranças que participam deste momento tão importante.
Fiquei pensando: pela primeira vez temos uma mulher presidindo o País.

Estamos num momento muito delicado, em que está sendo feita uma apuração da
corrupção no País.  Isso é muito  importante.  É uma mulher  corajosa que apoia  a
apuração dos fatos com rigor.  Isso é qualidade, não devemos ter  medo disso. Ao
mesmo tempo, é uma mulher que se preocupa com a educação. Aí estão o ProUni e
o Pronatec. Em médio prazo, a história do Brasil  vai mostrar o que representou a
presidenta Dilma na educação. Todos são humanos, as pessoas têm limites, mas ela
está  apoiando  a  apuração  para  que  se  extinga  a  corrupção  no  Brasil,
independentemente de quem esteja envolvida, porque são vários partidos políticos.
Percebemos que há uma manipulação para se jogar tudo contra ela. Isso é um fato.

Às vezes, nós, mulheres, abaixamos um pouco a cabeça. Estou dizendo a partir de
mim, porque vem aquele pensamento de que as coisas estão tão ruins que nem
podemos falar. Entretanto, temos que ter a coragem de falar, de assumir de frente e
sem medo.

Outro dia, o nosso partido me solicitou uma gravação de três segundos. Escrevi
estar  orgulhosa  por  ter  uma  presidenta  mulher,  Dilma  Roussef  -  e  que  Deus  a
abençoe nesta corajosa missão pelo País. Não é apenas ela, por ser presidenta. São
muito  importantes  a mulher  que está  varrendo rua,  a que é líder  de  movimentos
sociais,  a  que  é  quase  analfabeta,  mas  dá  o  sangue  pela  família.  Todas  são
importantes. Eu a citei por conta do que ela está passando, em parte também por ser
mulher. Em nosso Brasil, todas as mulheres são importantíssimas.

Um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada mulher, que Deus nos dê força
e coragem. O País é muito importante, e precisamos estar juntos nessa luta. Temos
que defender o Brasil, os movimentos sociais e a democracia. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos a participação da grande deputada Maria Tereza Lara,
brava, aguerrida, sempre brilhante. Convido a ex-deputada Maria Elvira para suas
considerações.

A Sra. Maria Elvira Salles Ferreira - Bom dia a todos, Rosângela, presidente da
mesa. Com muito respeito,  saúdo todas as deputadas estaduais.  Quando,  hoje, a
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Celise diz que vocês são 10% da Assembleia fico muito feliz. Na minha época, eram
apenas duas deputadas. Eu e a Sandra Starling. Imaginem que nossa primeira luta foi
para arrumar um banheiro. Aqui fora, não havia banheiro feminino, e essa foi a nossa
primeira luta. Ao ver essa evolução e o Plenário mais lotado que das outras vezes, ao
ver  este  tema  -  “Reforma  política,  igualdade  de  gênero  e  participação”  -,
demonstrando efetivamente o que desejam as mulheres de Minas, fico com o coração
feliz, gratificado.

Sinto-me inspirada pela atuação dessas mulheres que estão aí. Cada uma traz sua
região, sua família, muitas têm herança política familiar, o que, deixo claro, não nos
desvaloriza.  Isso é uma contribuição diuturna,  porque as conquistas  são uma por
uma. Não há como pular etapas, pois estas são muito difíceis e acontecem dentro do
nosso lar, na empresa, na associação comunitária em que participamos e em nossos
partidos políticos, que são muito machistas.

A Celise disse que está sendo bem acolhida pelo PMDB. Eu fui do PMDB por 26
anos. Amo o PMDB e nunca deixarei de amá-lo. É aquele amor. Acaba o namoro,
acaba o marido, mas você continua gostando, continua se preocupando com ele. Até
hoje, preocupo-me com meu ex-marido. É da mulher. Tenho muito amor pelo meu ex-
partido. Na época, uma das coisas que me afastou do partido foi o machismo. É muito
bom ouvir você trazer uma nova mensagem sobre o PMDB, que é tão tradicional. Na
minha bancada, eles iam para um boteco à noite e não me chamavam. Por quê?
Porque  achavam  que  minha  presença  perturbaria  o  trabalho  deles,  as  conversas
deles. Estou citando um case para que entendam como a coisa funciona na política.
Estamos avançando.

Trago uma palavra que alguns podem estranhar. Nas últimas eleições, no primeiro
turno, votei na Marina, pois sou do PSB. No segundo turno, estava viajando. Eu fui ao
Irã, país que poucos brasileiros conhecem. Lá, durante 10 dias, usei um paninho na
cabeça para poder sair do hotel, pois as mulheres só podem andar com a cabeça
coberta. Então, não votei no segundo turno.

Apesar de ser do PSB, quero deixar bem claro que sou absolutamente contra a
corrupção.  Luto  contra  a  corrupção,  que  não  começou  neste  governo,  mas  no
princípio da minha vida política, há 30 anos. A corrupção sempre existiu. Percebia-a
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nas  conversas  à  minha  volta,  e  não  apenas  no  Plenário,  mas  nas  rodas  de
empresários. Temos de apurar tudo, de penalizar os culpados, de resgatar o dinheiro
para os cofres públicos. Mas não concordo que tudo seja jogado nas costas de uma
presidente, que por acaso é mulher, como se ela fosse responsável por todos esses
absurdos, essas impropriedades, esses abusos administrativos, políticos e financeiros
que vêm ocorrendo nas estatais e nos governos em geral.

Lembro-me de que, na época do governo de um partido que não o que aí está, no
Plenário da Câmara Federal, havia a bancada de um estado pequeno do Norte do
Brasil,  e  cada  um  recebia  determinado  dinheiro  para  votar  pela  reeleição.  Todos
sabíamos disso. Portanto, a corrupção não nasceu agora; é uma história muito antiga,
que ocorre nas pequenas prefeituras do interior, quando o prefeito dá um dinheirinho
ao vereador para votar matéria que interessa a ele. Quando eu era deputada, sabia
de todas essas práticas. A corrupção está embrenhada no tecido social do nosso e de
outros países, e temos de combatê-la na escola, na nossa família. Muitas vezes os
pais  compram  os  filhos  para  conseguir  coisas,  educam  os  filhos  de  maneira
imprópria,  condenam-nos  no  futuro  a  ter  uma  postura  equivocada  em  relação  a
cidadania e a seu País.

Senhora presidente, senhoras deputadas, termino dizendo da minha experiência.
Realmente sou uma mulher muito experiente.  Conheço 103 países do mundo,  fui
empresária,  parlamentar  durante  16  anos,  presidente  de  partido,  secretária  de
Estado. Não estou mais na política com mandato por decisão minha. Peço-lhes até
desculpas, pois às vezes as pessoas me perguntam por que saí. Saí porque cansei -
e temos o direito  de cansar  -,  mas continuo uma mulher política.  Participo de 16
conselhos  diferentes:  desde  o  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  ao  Conselho  de
Desenvolvimento Econômico e Social, da presidente Dilma, sem ganhar nada. Sou
voluntária; só me dão a passagem para ir a Brasília.

Não estou aqui defendendo a presidente do Brasil, mulher, porque pertenço a esse
conselho.  Defendo-a  pela  minha  experiência  de  janela,  porque,  em  cima  das
mulheres, a coisa é sempre muito mais pesada. As cobranças são sempre muito mais
cruéis e até hoje não há nenhuma prova de que ela, a presidente da República, esteja
pessoalmente, diretamente envolvida nos problemas que estamos conhecendo.
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Por exemplo, fui convidada para ser ministra do Turismo pelo meu partido, o PMDB,
pelo presidente Valdir  Raupp, e não aceitei.  Vocês podem me considerar covarde,
mas sabia que eu estaria no gabinete do ministério e, na sala ao lado, estariam sendo
tramadas, por pessoas não indicadas por mim e até de outros partidos e com outras
práticas  políticas,  coisas  que  no  futuro  poderiam  recair  sobre  a  minha  modesta
pessoa.

Sempre lutei  por  um nome limpo e  por  uma política  de  mãos  limpas.  Naquele
momento, depois de já ter passado por muita coisa, inclusive por uma secretaria de
Estado, onde me decepcionei muito com o trabalho que pude realizar - porque não
me  permitiam  realizar;  não  queriam  que  eu  realizasse;  o  próprio  governador  do
Estado não me permitiu realizar um bom trabalho -, então não aceitei  mais esses
cargos. Mas uso essa experiência de vida para dizer que temos de ter muito cuidado
com o julgamento das pessoas, porque, às vezes, cometemos equívocos cruéis que
inviabilizam o trabalho de pessoas bem-intencionadas. Obrigada.

A presidente - Agradecemos a participação da deputada Maria Elvira, exemplo para
nós de luta, brilhantismo e trabalho por uma sociedade mais justa, mais humana e
para  todos.  Neste  momento,  convido a  fazer  uso da palavra  a  Sra.  Eliana Piola,
representante da Federaminas.

A Sra. Eliana Piola - Bom dia. Embora tenha sido solicitado, não poderia deixar de
saudar a Exma. ministra Elizabeth pelo seu pioneirismo, por ser a primeira mulher a
ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Militar - e também tenho orgulho por ela ser
mineira.  Agradeço  à  Assembleia  Legislativa  a  oportunidade  de  estar  aqui,  nesta
manhã.  Na  pessoa  da  deputada  Rosângela  Reis,  que  conduz  esta  Mesa,
cumprimento todas as deputadas.

Farei  uma  consideração,  ministra,  a  respeito  dessa  reforma  política.  Está
completando 20 anos a Conferência de Beijing, na China, e esta semana, em Nova
Iorque, está havendo a discussão daquilo que avançou e daquilo que se tem para
avançar.  Alguns  países  avançaram  mais,  outros  menos,  mas,  de  certa  forma,
estamos  aquém  daquilo  que  desejamos.  A  propositura  não  é  sequer  da  lista
alternada, que é a discussão maior, essa lista fechada com alternância de sexo, de
gênero, mas a discussão que temos de fazer é de termos cotas nas cadeiras. Seriam
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mulheres disputando com mulheres e homens disputando com homens, porque não
temos  a  densidade  eleitoral  que  os  homens  têm  por  essa  trajetória  toda  de
organização  do  universo  político,  da  organização  partidária,  enfim,  por  todos  os
fatores.

Gostaria de saber a opinião da senhora acerca da possibilidade de fazermos essa
reformulação  neste  momento  em  que  temos  uma  mulher  na  presidência  da
República.  Se  alguma  decisão  de  mudança  sair,  esperamos  que  o  Brasil  seja
signatário,  como  sempre  foi,  dessas  grandes  convenções,  se  houver  uma  que
possibilite a cota das cadeiras, e não das candidaturas. Esse é o meu ponto de vista
e gostaria muito de ouvir a sua opinião. Gostaria que houvesse mais mulheres no
parlamento, porque haver uma mulher como chefe do Poder Executivo é simbolismo,
assim como haver uma governadora, pois as mudanças efetivas que tanto almejamos
e sonhamos se dão nos parlamentos. Se não tivermos, no mínimo, a cota de 30% de
massa crítica nos parlamentos, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias,
não chegaremos a esse tão almejado sonho.

Quero fazer essa consideração, essa pergunta e também dizer que várias são as
nossas dificuldades. Quando uma mulher fracassa na política, o fracasso é atribuído
a ela, por ser mulher, não por ela ser omissa, negligente, conivente. Nesse aspecto,
minha cara e sempre líder Maria Elvira, o fato de uma mulher praticar, pela leitura que
se faz nas ruas, um estelionato eleitoral ao mentir para o povo que não aumentaria a
tarifa  da  energia  elétrica  que  está  nos  iluminando  agora,  ao  mentir  que  não
aumentaria a gasolina, ao mentir  que não aumentaria impostos,  só é considerado
assim por ser mulher.

Sou mulher, sou feminista e vou morrer feminista, mas não declinarei do meu direito
e dever de mãe, pois falo aos meus filhos - se me permitem, e com ressalvas: vale
apenas ser honesto neste país. Não deixarei de ser honesta, não mudarei o jeito de
criar meus filhos, Maria Elvira. Meu sentimento não é partidário, é de uma brasileira.
Vou fazer 60 anos e já vi cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, real; dou
meu sacrifício e não vejo a contrapartida do outro lado.

Somos estudiosas - e sei que Maria Elvira é uma grande estudiosa - e sabemos que
a corrupção não nasceu neste  governo,  não nasceu há  30  anos,  quando  V.  Sa.



2431
____________________________________________________________________________

participava desse processo. Ela nasceu no Brasil Império, sempre existiu de forma
isolada,  mas não institucionalizada,  não validada,  e combatê-la é nosso dever  de
brasileiros e brasileiras; não é do PT, do PSDB, do PMDB, de partido algum, mas
daqueles  que  acham  que  a  dignidade  vale  a  pena.  E  essa  é  a  discussão  das
mulheres. Convoco as mulheres para essa reforma política dizendo que, se houve
mais  corrupção  no  patamar  em  que  estamos  vivendo,  inclusive  o  processo  de
reeleição, pior que quem a praticou foi quem silenciou, quem estava assentado na
cadeira e se omitiu.

Encerro minhas palavras dizendo que temos, sim, de reivindicar os nossos direitos
de cidadãs e cidadãos. E se nós, mulheres, estamos certas de que o atual modelo
fracassou, isso não se deu por nossa ação direta, mas pela nossa omissão em não
confiar o nosso voto a mais mulheres decentes. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos a Eliana Piola. Lembramos que as perguntas estão
sendo anotadas  e,  ao  final,  serão respondidas.  Convido  o  deputado Doutor  Jean
Freire a fazer uso da palavra.

O deputado Doutor Jean Freire - Bom dia a todos. Bom dia a todas. Esta é uma
discussão acalorada em que aprendemos com todas as partes.

Venho  participar  deste  momento como representante  desta  Casa.  Parabenizo  a
bancada feminina, que ainda é pequena, mas muito contribui para os trabalhos desta
Casa. Almejo que um dia aqui tenhamos não 30%, mas no mínimo 50% de mulheres
trabalhando de maneira igualitária para o nosso Estado.

Venho do Vale do Jequitinhonha. Quem é do Vale do Jequitinhonha levante a mão.
Represento o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Norte de Minas Gerais.
Colocamos o nosso mandato à disposição dessa causa justa e parabenizamos as
mulheres pelo seu dia. Trago uma grande preocupação como médico, que é a saúde
da  mulher.  Sei  que  esse  tema  avançou  muito  nos  últimos  anos,  desde  outros
governos - e não só no governo do meu partido -, mas me preocupa a situação da
saúde da mulher.

Atuava, até há pouco tempo, como médico e sei que a mulher é quem cuida da
saúde do homem. Quem mais frequenta hospital é a mulher, e não por ser aquela que
mais  adoece,  mas por  ser  quem leva o  vizinho,  o  filho,  o  marido.  Muitas  vezes,
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quando um marido se assenta à minha frente - e ele é o doente -, pergunto-lhe o que
tem, e ele se vira para a mulher e lhe fala: “Diz aí, mulher”. É a mulher que relata o
que ele está sentindo. Portanto, é uma pessoa que atua não só em sua causa, mas
também na saúde de maneira geral.

E não é à toa  que a nossa presidenta e o nosso governo -  e outros  governos
também, acho - a escolhem na hora de tomar conta de algum projeto de governo. A
mulher é que fica responsável pelo Bolsa Família e por tantos outros projetos, porque
sabemos da sua responsabilidade. E, sobretudo, em relação à saúde da mulher do
campo, daquela viúva de marido vivo. Venho de uma região onde muitos vão para o
corte de cana, para a colheita do café. Em 2016 será mecanizado o corte de cana, e,
pelos relatos que recebemos, já está-se desenvolvendo um novo tipo de pessoas
exploradas.  Está  cabendo  à  mulher  ser  essa  pessoa  explorada,  porque,  para  as
máquinas agirem na colheita da cana,  é preciso alguém ir  catando as pedras na
frente das máquinas. Está ficando a cargo das mulheres desenvolver essa profissão;
ficariam agachadas, catando as pedras da frente das máquinas.

Com esta minha fala quero contribuir para a discussão da saúde da mulher: cuidar
de quem cuida da saúde dos outros, em todos os seus aspectos. Não é só aquele
funcionário que está na área de saúde, mas a mulher, que é uma grande cuidadora
da saúde dos outros. Um beijo no coração de todos vocês.

A presidente - Agradecemos ao deputado Jean Freire as considerações. Obrigado
por sua homenagem a todas as mulheres, sobretudo de Minas Gerais. Convido para
fazer sua intervenção a Sra. Ivone Mendes, do Movimento Popular Mulher e da União
Brasileira de Mulheres.

A Sra.  Ivone Mendes -  Bom dia a todas e a todos.  Sabemos que teoricamente
homens  e  mulheres  são  iguais  perante  a  lei,  mas  na  prática  a  baixa
representatividade feminina na política e nos demais espaços de poder denuncia uma
clara sabotagem da trajetória da mulher rumo à busca dos seus direitos. Sabemos
também que muitos são os fatores que ocasionam essa sabotagem. Um deles é o
próprio gênero, que reduz a mulher às funções biológicas de mãe, esposa e dona de
casa.  Outro  fator  é  a  injusta  distribuição  de  tarefas,  os  salários  desiguais  entre
homens  e  mulheres  e  tantos  outros.  O  que  todas  nós  queremos  nessa  reforma
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política é que a mulher seja reconhecida como sujeito e não como mero objeto da
construção deste país.

Todas  nós  concordamos  que  somos  discriminadas,  que  existe  um  preconceito,
ainda  que  velado.  É  aquele  mesmo  preconceito  que  existe  em  diversos  outros
segmentos,  como  o  racismo  etc.  Até  hoje  algumas  pessoas  afirmam  que  o
Holocausto não existiu. Dizem também que não existe racismo, assim como também
não existe essa discriminação, esse preconceito.

Eu gostaria de utilizar tudo o que falamos aqui em outro campo, o da sexualidade.
Colocar a questão de gênero dentro do campo da sexualidade, para dizer a vocês
que me sinto enterrada viva, porque é assim que a invisibilidade faz com que nos
sintamos. A invisibilidade faz com que as pessoas se sintam enterradas vivas. Eu me
sinto enterrada viva porque não ouço falar dos meus direitos. Sei que estamos aqui
lutando por uma causa bem maior que os direitos de cada segmento, mas não ouço
falar  isso,  e é algo que me incomoda. Até ouço falar  em ribeirinhas, quilombolas,
negras, mas não ouço falar em direitos das lésbicas, por exemplo. Há poucos dias um
adolescente  de  14  anos  foi  assassinado  por  ser  filho  de  pais  homoafetivos.  Eu
gostaria de pedir  que, sempre que possível,  em todas as nossas propostas fosse
acrescentada a frase “independentemente de cor, gênero, raça, etnia, classe social,
crença e orientação sexual”.

Da minha parte, vejo os avanços, o Minha Casa Minha Vida, a extensão da licença-
maternidade de quatro para seis meses, a cirurgia plástica depois de uma cirurgia em
razão  de  alguma  doença.  Obtivemos  muitos  avanços,  não  paramos.  Avançamos
muito em apenas 12 anos. Era o que eu queria dizer. Obrigada.

A presidente - Agradeço a participação da Ivone, que fez uma intervenção muito
importante. Gostaria de informar que as inscrições estão encerradas porque teremos
que retornar às 14 horas. Convido a defensora pública, Laurelle Carvalho de Araújo,
para suas considerações.

A defensora pública Laurelle Carvalho de Araújo - Bom dia a todos e todas. Sou
defensora pública da Infância e Juventude Cívil, mas fui coordenadora do Núcleo de
Defesa da Mulher, tendo participado da comissão especial que houve na Casa. Quero
falar sobre a reforma política, ressaltando que a Defensoria Pública, no Estado de
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Minas  Gerais,  é  a  única  cuja  governante  é  uma  mulher,  Cristiane  Procópio.  Se
olharmos  as  outras  instituições  da  justiça,  como o  Tribunal  de  Justiça,  Ministério
Público, nunca uma mulher governou uma instituição. Estamos numa instituição em
que as mulheres estão em igualdade de gênero. Nossos coordenadores e chefes de
gabinete são mulheres. Hoje eu sou coordenadora substituta e somos escolhidas,
não porque somos mulheres, mas porque temos condições de alcançar esses cargos
dentro da instituição. Então, a Defensoria Pública, no dia a dia do nosso trabalho,
demonstra  para  a  população  de  Minas  Gerais  que  a  igualdade  de  gênero  na
participação existe. Apesar de tudo isso, a nossa instituição precisa crescer. Sempre
defendemos as mulheres. A Defensoria Pública é uma instituição feminina e é a que
recebe menos dinheiro do orçamento público na parte da justiça. Temos problemas
orçamentários não só com pessoal e salários, mas também na nossa infraestrutura
com relação a material, como computador, e abertura de novas defensorias públicas,
para  podermos  fortalecer  as  mulheres  do  interior.  Mas  como fortalecê-las  se  não
estamos no interior? É muito importante a abertura de novas defensorias no interior,
mas  sem  orçamento,  mesmo  com  o  esforço  pessoal  de  cada  defensor,  não
conseguiremos alcançar a população. Se não conseguimos alcançar a população da
capital, no interior o cobertor é menor ainda.

Com relação à comissão que está sendo criada hoje,  quero dar uma sugestão,
porque trabalho na Infância e Juventude e lá está havendo um problema sério, há
mães que estão em drogadição, para as quais a participação desta Casa Legislativa é
muito  importante.  Essas  mães  são  usuárias  de  drogas,  não  são  dependentes
químicas e o nosso Judiciário e o Ministério Público estão tirando os bebês recém-
nascidos dessas mães, da sua família. A mulher tem direito não apenas de parir, mas
de criar os seus filhos. Isso é uma proteção para as crianças e para os adolescentes.
Sei que os defensores do Nudem serão convidados a participar das reuniões, mas
gostaria que convidassem os defensores da Infância.

Quero  entregar  uma  recomendação  que  os  defensores  da  União  e  do  Estado
fizeram com relação a essa questão, para esta Casa Legislativa.

A presidente  -  Agradecemos  à  Dra.  Laurelle.  Essa  será  uma  das  pautas  da
Comissão Extraordinária  das  Mulheres.  Convido  agora  a  Fátima  Aguiar,  de  Nova
Lima.
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A vice-prefeita Fátima Aguiar - Bom dia a todos, bom dia, deputada. Sou Fatinha
Aguiar, vice-prefeita de Nova Lima.

Primeiramente quero parabenizar toda essa bancada, este Parlamento, a bancada
feminina.  Fico  muito  feliz  por  iniciarmos  o  ano  de  2015  com  uma  atividade  tão
importante no ciclo de debates, colocando a questão da mulher na política, com a
certeza de que esta ação não é apenas uma ação pontual,  é uma ação que terá
continuidade para  podermos,  juntas,  lutar  por  esse espaço de poder,  de  decisão.
Cumprimento todas as companheiras de Nova Lima que estão presentes.

Quando fazemos a discussão da mulher na política, com certeza temos que discutir
toda a trajetória da mulher na sociedade. Sempre trabalhei com as políticas sociais de
inclusão social e tenho a certeza de que a política que desenvolvemos nos últimos
anos em relação à inclusão social no nosso país atendeu, em especial, às mulheres,
porque a pobreza no nosso país é uma pobreza feminina. No nosso país, mais de
50% das mulheres mais pobres, das famílias mais pobres, são famílias chefiadas por
mulheres, muitas vezes sozinhas, sem companheiro, não recebem ajuda daquele que
muitas vezes é o pai dos primeiros filhos. Podemos perceber que aquela mulher é um
ciclo geracional em relação à pobreza. É aquela mulher que muitas vezes engravida
na adolescência, tem o primeiro filho com 14 anos, o segundo filho com 16 ou 18
anos. Temos uma composição familiar em que essa mãe, sozinha, tem que cuidar de
todos  os  seus  afazeres  e,  também,  da  questão  econômica  dessa  família.  Os
programas de transferência de renda, os programas de inclusão social no nosso país,
nos últimos anos, fizeram a grande diferença e tiraram milhões de famílias da miséria
e da pobreza. Hoje, além desse grande desafio, temos também o desafio da inclusão
política, porque queremos, sim, que todas as mulheres possam ser conscientizadas
do seu real papel, da sua ação dentro do espaço político brasileiro. Queremos que a
consciência política seja desenvolvida. Queremos que essa mulher possa ir para a
sociedade, que possa se desenvolver e lutar pelos seus direitos com dignidade e com
respeito. Vejo, nos últimos anos, que temos conseguido avançar, mas timidamente,
em relação aos resultados dos pleitos eleitorais, aumentando, a cada eleição, cerca
de apenas 1% das mulheres nos espaços de poder. Se continuarmos avançando em
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apenas  1%,  vamos  demorar,  segundo  as  pesquisas,  cerca  de  150  anos  para
alcançarmos 50% de mulheres nos espaços de poder.

Não se trata apenas de sermos tratadas, como muitas vezes os homens nos tratam,
como o  clube  da  Luluzinha.  Queremos  apenas  defender  o  espaço  da  mulher,  o
espaço de poder. Queremos, sim, defender a real democracia, na qual os espaços de
poder possam ser assegurados com representatividade. Se somos 52% da população
brasileira, obviamente teríamos que ter 52% das cadeiras nesses espaços de poder.
A reforma política tem que ser efetivamente abraçada pela sociedade e, em especial,
por nós, mulheres. Mas essa luta não é apenas das mulheres, é também a luta de
todos os homens. Quero parabenizar os homens que estão também na luta com as
mulheres,  que  estão  nos  ajudando,  contribuindo  significativamente  para  esse
trabalho.

No último pleito, fiz o teste para verificar a lista de todos os deputados e deputadas
eleitas no Estado de Minas Gerais e também no nível federal, e, quando inverti a lista,
vi que só havia mulheres no seu final, mulheres que perderam as eleições, mulheres
que apenas estiveram no pleito para compor uma cota, mas não tiveram apoio e não
foram consideradas no seu direito de reivindicar espaço nessa proporcionalidade, o
que é necessário assegurarmos. Quero parabenizar este momento e dizer que temos
que estar unidas para assegurarmos a democracia verdadeira para o nosso país.

Quero aproveitar também para falar da minha indignação quando, neste momento
tão difícil  que vivemos no nosso país,  em que estamos enfatizando o combate à
corrupção, vemos nossa presidente, nas redes sociais, sendo chamada por nomes
como vaca. Quero dizer que sou uma mulher  e me sinto ofendida por  ouvir  falas
como  essa,  por  ver  nas  redes  sociais  a  mulher  ser  tratada  dessa  maneira.
Simbolicamente,  é de fundamental importância para nós, mulheres, que tenhamos
alcançado um espaço na Presidência da República.

Temos muito a avançar, mas o que há de errado no nosso país é o sistema político.
Temos de mudar esse sistema político. Quero ter orgulho de ser política. Estou na
política há apenas dois anos. Sou servidora pública há 23 anos e luto pelas questões
do meu país. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que eu faço, com o que
trabalho, e, quando falo que estou vice-prefeita, me olham de rabo de olho e pensam:
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“Política?  Deve  ser  corrupta”.  Quero  dizer  que  não  sou  corrupta  e  luto  contra  a
corrupção neste país. Quero ter orgulho e o nariz elevado para dizer que sou política.
Temos de avançar para alcançarmos uma sociedade mais igual,  mais justa e que
estejamos unidos para alcançar isso. Espero que jamais percamos a capacidade de
nos  indignar  quando  mulheres  forem  desrespeitadas  nas  redes  sociais  ou  em
qualquer espaço que seja. A violência não é apenas física, é a violência emocional e
dentro dos seus direitos. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos a participação da Fátima, que fez as colocações com
brilhantismo. Gostaria de estabelecer 3 minutos para cada intervenção. Peço o apoio
de  vocês  para  que  nos  ajudem  nesse  trabalho.  Quero  registrar  a  presença  das
vereadoras Marta Maria de Almeida e Cely Veloso.  Muito obrigada.  Convido para
suas considerações a Sra. Olívia Maria Araújo Werneck, que representa a educação.

A Sra. Olívia Maria Araújo Werneck - Bom dia a todos. Vocês não me conhecem.
Pedi  para  falar  aqui  como representante  da educação porque sou professora.  Na
minha opinião sofremos tanto preconceito quanto as mulheres: professora não tem
problema se ganhar pouco porque é mulher, tem de ser sustentada pelo marido. Isso
bate  muito  com essa filosofia  de  ser  mulher.  Por  isso  somos tratadas  com certa
indiferença e até hoje não conseguimos valorizar a nossa classe.

Em primeiro lugar gostaria de fazer uma colocação que mexeu muito comigo. É a
questão  do  auxílio-moradia.  Trabalho  em  Ibirité  e  fiquei  muito  feliz  quando  vi  a
votação contrária. Fiquei orgulhosa. Para mim foi uma ofensa quem votou a favor.

Outra  questão  diz  respeito  ao  apoio  do  governo  em  relação  à  educação.  Na
verdade, penso que, na minha área, quando falhamos, falha tudo. Falha até essa
união entre as mulheres. Temos o poder de melhorar, de dar para as meninas uma
perspectiva  de  vida,  de  mostrar  para  elas  que  podem  correr  atrás,  que  há
possibilidade de se capacitarem e qualificarem, que não precisam pensar apenas em
casar,  que podem saber dos seus direitos, que devem se organizar.  Quando vejo
algumas confusões na escola, costumo dizer a minhas alunas: “O menino que pega
um monte de meninas é gostoso; a menina é galinha e piranha”.

Ouvimos  falar  em  mãe  solteira,  mas  não  ouvimos  falar  em  pai  solteiro.  A
discriminação começa com as mulheres. Às vezes vejo minhas amigas falando que o
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filho está namorando uma mulher que tem um filho e que o filho está ajudando a
moça, coitadinha. Nosso desenvolvimento e crescimento precisa começar a partir de
nós, da nossa visão, da forma como tratamos a nossa filha.

Por que a menina precisa arrumar a casa e o menino não? Por que o menino tem
de ganhar um carrinho e a menina, uma boneca? Para que haja mudanças e para
que a mulher tenha maior participação na política e almeje outras coisas, essa nossa
visão  de  criação  de  filhas  também  precisa  mudar.  Isso  também  passa  pela
organização  escolar  da  mulher.  Aliás,  sempre  digo  que  deve  haver  igualdade  de
formação humana.

Também gostaria de colocar em pauta um outro assunto: as mulheres realmente
trabalham, e é nosso direito ter filhos. Tenho três filhos que são o maior orgulho e
satisfação da minha vida,  mas foi  muito difícil  criá-los.  As creches são poucas,  e
precisamos de formação de qualidade para os nossos filhos no 2º grau. A escola é um
dever do Estado, e as nossas escolas são falhas e mal-estruturadas. Além disso, em
relação aos programas de cursos técnicos oferecidos pelo governo, muitas vezes é
difícil conseguir uma vaga. Então, realmente precisamos preparar as nossas filhas e
os nossos filhos para que tenhamos um país melhor, composto por pessoas que não
diferenciam homens de mulheres. Somos todos iguais. Temos os mesmos direitos e
deveres. É isso. Por fim, peço que olhem essa situação com muito carinho. Obrigada.

A presidente - Agradecemos a participação da Profa. Olívia neste debate. Agora
convidamos o Sr. João Cláudio Fontes, que fará pergunta à Sra. Maria Amélia.

O Sr. João Cláudio Fontes - Na verdade, dirijo a minha pergunta à senhora, mas
gostaria de estendê-la a todas. Fico um pouco espantado com algumas discussões
que temos visto sobre essa questão das mulheres na política, que é essencial. Na
verdade, fiquei estarrecido com a charge que mostrava aquele homem degolando a
Dilma  no  Dia  das  Mulheres.  Eu,  como  homem,  fiquei  ofendido.  Foi  algo
absolutamente  estarrecedor.  De fato,  existem  várias  pessoas  querendo  a  cabeça
dela, literalmente. Agora no dia 15, muitas pessoas vão se manifestar, mas espero
que democraticamente. Entretanto, fiquei ofendido e estarrecido com aquilo. Estamos
vivendo um clima de ódio no País. Na verdade, vejo muitas mulheres entrando nessa
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onda. Só quero saber quem está estimulando isso. Então gostaria de estender essa
minha pergunta a todas vocês, porque isso é muito sério.

A participação da mulher na política é um tema essencial. Pela segunda vez, para
este segundo mandato, tivemos uma mulher eleita presidente, o que não deixa de ser
um simbolismo muito profundo e importante para todos nós. Então as pessoas não
podem tomar  esse  tipo  de  atitude,  que  propaga ódio.  Discordar  politicamente  da
Dilma e do PT é uma coisa, mas o que foi feito já é outra coisa. No fundo, posso dizer
que o que aconteceu é mesmo uma questão de ódio contra a mulher. As pessoas
precisam tomar consciência disso.

A presidente -  Agradecemos a participação do Sr.  João Cláudio.  Posteriormente
todas as perguntas serão respondidas. Convido a Sr. Isabel Lisboa a fazer uso do
microfone. A pergunta dela será dirigida às deputadas Marília Campos, Geisa Teixeira
e Cristina Corrêa.

A Sra. Isabel Lisboa - Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, participamos de
todo o processo de construção deste seminário, cujo formato é muito importante. Hoje
discutimos as mulheres no poder e o que querem as mulheres de Minas para colocar
as mulheres no poder, por intermédio da reforma política.

Quero  ressaltar  algumas  questões  importantes.  Vou  repetir  o  que  algumas
companheiras disseram, pois acho importante frisar  isso. Tivemos alguns avanços
fundamentais, dentre eles gostaria de destacar três, nesse 8 de março. O primeiro
deles  ocorreu  em  Minas  Gerais  e  foi  votado  nesta  Casa  em  dois,  três  dias.
Acompanhamos a votação da substituição da coordenaria estadual da mulher pela
subsecretaria dos direitos da mulher em Minas Gerais. Peço uma salva de palmas. (-
Palmas.) Há agora um novo status importante no tratamento da política pública para
as mulheres, avançaremos mais, queremos mais. No futuro queremos talvez uma
secretaria.

Outra questão importante é a promulgação do feminicídio, como disse a doutora. O
feminicídio passou a ser crime hediondo e foi colocado como qualificante na questão
do homicídio. Foi fundamental que a presidente Dilma tenha sancionado agora essa
lei.  Destacamos outro ponto fundamental que acontece nos meses de fevereiro e
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março,  as  implementações  da  Casa  da  Mulher  Brasileira.  Esperamos  que  Minas
Gerais tenha, em breve tempo, a sua casa organizada.

Destaco também os desafios que temos em 2015, mesmo que não aconteça neste
ano a conferência da mulher, que possivelmente ocorrerá no ano que vem. Temos
marchas que se organizam em todo o País. Aliás, as camponesas, as mulheres do
campo e do MST já estão marchando por todo o Brasil. Temos acompanhado isso.
Haverá  este  ano  a  Marcha  das  Margaridas,  das  mulheres  camponesas  e  rurais.
Temos a Marcha Mundial  de  Mulheres,  que está,  aliás,  trabalhando uma questão
diferente este ano e mais regionalizada. Temos a Marcha das Mulheres Negras, que
também se organiza. Então lembramos um slogan que a marcha mundial sempre diz:
“Vamos marchar até que todas estejamos livres”. Então o ano de 2015 é importante
para marcar que temos muitas lutas.

A  companheira  Fatinha  falou  algo  que  acho  importante.  Estamos  discutindo
mulheres no poder. Temos uma reforma política da qual o Brasil precisa para fazer as
mulheres avançarem. Precisamos formar nossas mulheres para terem o gosto pela
política  e  se  candidatarem.  Precisamos  abrir  os  partidos  políticos  e  dizer:  “Não
adianta fazer reunião às 10h30min da noite ou até 1 hora da manhã, porque ainda
temos uma divisão sexual do trabalho, as mulheres nesse horário estão na sua tripla
jornada  e  não  participarão  dos  encontros,  entre  outras  questões  importantes”.
Precisamos dizer: discutimos o poder, mas para mim que acompanhei a campanha
política  acho  que  propositalmente  houve  achincalhamentos  à  presidente,  do  tipo
leviana e mentirosa, durante os programas eleitorais. Fizemos um repúdio a isso e
temos a certeza de que eles foram dirigidos à presidente pelo adversário naquele
momento  da  campanha  política  por  uma  questão  de  gênero.  Não  fariam  essa
menção, caso o candidato à presidência não fosse uma mulher. Exatamente no dia 8
de março, exatamente no Dia Internacional da Mulher, vemos uma charge do Globo,
do Caruso, com a Dilma tendo ceifada a cabeça. Isso não é brincadeira. No mesmo
dia um juiz disse:  “Feminicídio?  Será que a presidente  está  legislando em causa
própria?”.  Sinceramente, quando discutimos essa questão de poder,  não podemos
ficar  caladas sobre  essa questão de gênero.  Não há condições de abaixarmos a
cabeça,  como  disse  a  Abadia,  e  esquecer  isso.  O  bater  panela  é  usado  nos
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movimentos  sociais  e  sindicais,  há  muitos  anos,  por  quem não  tem comida para
colocar na panela. Isso é de pessoas que estão na rua, na Regap. São os operários e
petroleiros que estão dizendo o seguinte: “A Petrobras é nossa. Ela é brasileira. Ela é
pública.  Ela  não  tem  que  ser  privatizada”.  O  instrumento  panela  foi  usado
erradamente.

A presidenta até falou que é legítima a manifestação democrática, até porque na
sua época não podia ter isso. Mas fico abismada e quero corroborar com a Fatinha
quando se refere às nossas companheiras, mulheres empoderadas, porque discutem
a questão de gênero, discutem o poder, mas colocam nas redes sociais os gritos dos
panelaços ocorridos nas varandas gourmets, de vaca, vagabunda e outras palavras
que  não  quero  dizer  aqui.  Que  discussão  de  poder  feminino  é  essa?  Que
solidariedade é essa? Não são pessoas quaisquer; são pessoas que discutem poder
e podem ter argumentos diferenciados sim. Elas podem se manifestar da forma que
quiserem, mas não fazer achincalhamento de gênero, porque é para outra mulher.
Ser chamada de vagabunda não é qualquer coisa. Estamos falando de uma mulher
que  assumiu  a  Presidência  da  República  deste  país.  Acho que temos de  pensar
nisso.

Quero abordar uma última questão. Hoje estaremos nas ruas. A partir das 16 horas,
haverá uma concentração. Poderemos sair daqui e nos juntarmos, na Praça Afonso
Arinos, ao pessoal  da CUT, da CTB e das centrais sindicais.  O movimento social
organizado, incluindo o feminista, vai estar lá para dizer que defendemos os direitos
dos trabalhadores, que somos contra a corrupção e queremos a Petrobras sendo
nossa, pois a Petrobras é do Brasil. Vamos todas para lá, vamos à luta. A nossa luta é
na rua também. Obrigada.

A  presidente  -  Agradecemos  a  Isabel  a  sua  participação.  Informo  que  estão
chegando inúmeras perguntas tanto feitas pela internet quanto por vocês. O tempo
das inscrições já se encerrou. Para sermos ágeis, porque retornaremos às 14 horas,
vou convidar mais três inscritos. As outras perguntas já estão redigidas aqui. Então,
vou passá-las  às  expositoras  e  às  deputadas.  Assim  poderemos  finalizar  em  um
tempo mais curto e voltar na parte da tarde. Convido a Clarice Goulart, da Marcha
Mundial das Mulheres, a fazer uso da palavra.
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A Sra.  Clarice  Goulart  -  Bom  dia  a  todas  as  companheiras  e  companheiros
presentes. Está um frio danado aqui, mas acho que, unidos, a gente se aquece ao
ouvir tantas palavras de união das mulheres por uma reforma política democrática e
para que tenhamos, de fato, acesso ao poder.

Primeiro,  parabenizo  todas  as  deputadas  presentes,  os  movimentos  que
construíram,  com  muito  esforço,  este  encontro  e  também  os  servidores  da
Assembleia, que deram muito apoio para que este evento fosse um sucesso.

A ausência política das mulheres é uma inconsistência para a nossa democracia.
Não é possível que uma democracia seja plena sem que tenhamos o nosso espaço
político e sem que as mulheres estejam, de fato, nos espaços de decisão. Sabemos
que, para termos isso, não basta apenas conquistarmos mais cadeiras de mulheres
representadas aqui. Precisamos também de uma reforma política que faça com que
as pessoas, as candidaturas populares, tenham acesso a esta Casa. Como é o jogo
eleitoral hoje neste país? É o jogo de quem tem muito dinheiro. Sabemos que muitas
vezes é o dinheiro que faz o sucesso eleitoral. São poucas as nossas mulheres e os
nossos companheiros que chegam aqui com luta, esforço e representatividade dos
seus movimentos, porque, na hora das eleições, eles não têm dinheiro para bancar
suas  candidaturas.  Então,  precisamos  de  uma  reforma  política  que  barateie  os
nossos votos. Não queremos que os nossos votos continuem a ser mercadorias.

Queremos  uma reforma política  que  faça  com  que  o  financiamento  privado  de
campanha  seja  extinto.  Não  queremos  as  empresas  financiando  os  deputados.
Queremos deputados autônomos para construir  as  nossas pautas políticas.  Todos
esses escândalos de corrupção em nosso país não são de hoje. Sabemos o quanto a
direita sabe fazer corrupção neste país. Essa corrupção que vemos hoje tem muito a
ver com o financiamento privado de campanha. Muitas vezes os deputados recorrem
a esses meios para conseguir se manter no poder. Vamos fazer com que a reforma
política seja popular e democrática. Nós, mulheres, temos de estar presentes para
construirmos as nossas pautas.

Companheirada, não dá para fazermos uma reforma política em um contexto que
não seja democrático. Hoje estaremos nas ruas para defender este país e a nossa
democracia.  Não  dá  para  aceitar  a  insatisfação  que  existe  e  é  democrática.
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Precisamos cobrar do governo melhores condições de vida para as mulheres, mas
essa  insatisfação não  pode  vir  recheada de golpismos.  Precisamos  ter  acesso à
democracia. Então conclamo todas as companheiras para estarmos juntas nas ruas
por um Brasil melhor e por uma reforma política democrática.

A presidente -  Agradecemos à Clarice Goulart  a  participação. Com a palavra, a
vereadora Nilma.

A vereadora Nilma Aparecida - Estou emocionada por ver o quanto as mulheres
estão politizadas e ocupando de forma construída e consistente este microfone.

Senhoras e senhores, nosso país passa por um momento mais do que delicado.
Fico indignada quando vejo o machismo que permeia a discussão do impeachment
da primeira mulher presidente do nosso país. Como mulher, não permito isso e sinto
todo o meu corpo tremer com a emoção que faz parte do nosso íntimo. Mulheres,
precisamos construir as nossas famílias em outras bases, pois essa corrupção não foi
inventada nem institucionalizada hoje. Ela existe desde a época das caravelas. Nos
tempos mais recentes, 1995 e 1997, ela já existia.

Temos uma presidente e um partido que tiveram a coragem de aparelhar a Polícia
Federal  de forma democrática para  que pudesse levantar  esses crimes,  que são
praticados por todos os partidos. Sinto e peço perdão pelos crimes praticados por
algumas pessoas do meu partido, mas não foi o PT que criou a corrupção. Tenho
orgulho de ver essa ministra que me honrou com a sua sensibilidade e delicadeza,
neste Plenário, diante das deputadas. Peço que não se contentem apenas em terem
sido eleitas. Nós, mulheres, não devemos sair às ruas apenas para bater panelas.
Elas  têm  de  ser  batidas  sim,  assim  como  os  tambores,  mas  as  nossas  vozes,
deputadas, precisam ecoar neste país. O que estão fazendo com a presidente Dilma
afeta a mim e precisa afetar cada mulher neste Plenário, pois é um desrespeito a nós,
mulheres trabalhadoras.

Estou vereadora. Como foi difícil chegar a essa cadeira. Quantos golpes sofri, até
de homens que ocuparam a minha cadeira com quatro filiações partidárias, já que as
câmaras ainda são masculinas. Esse golpe contra a presidente Dilma está colorido
fortemente de uma cor machista. Isso ocorre porque ela é mulher, pois não é ela a
corrupta. Se queremos acabar com a corrupção, temos de acabar com esse ódio.
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Temos de retirar o ódio, pois a corrupção não é somente de um partido.
Estou vendo aqui a companheira do PSDB. Quantas pessoas boas têm no PSDB,

mas quanta corrupção tem nos outros partidos? Vamos acabar com esse ódio. Vamos
bater panelas pelo fim da corrupção, e não contra um único partido. A corrupção não
é fruto de um único partido, senhoras e senhores. A corrupção tem que ser extirpada.
Temos  o  PL nº  21  para  aprovação.  Vamos  trabalhar  para  aprová-lo,  deputadas.
Aprovação, já! Vamos transformar a corrupção em crime hediondo, vamos passar a
prisão de 12 para 30 anos.

Agora também vamos tomar cuidado com o que estamos fazendo com a Petrobras.
A Petrobras é uma empresa. A corrupção está em algumas pessoas da Petrobras. As
ações da nossa empresa, orgulho do nosso país, caíram vertiginosamente. É isso
que o capital  quer.  Querem privatizar a nossa empresa a preço de banana, como
aconteceu com várias empresas no nosso país. Vamos para a rua hoje, vamos para a
rua sempre. Uso o microfone na câmara municipal para falar contra a corrupção. Nós,
mulheres, temos que exigir respeito à mulher que nos representa como presidente
deste país. Obrigada.

A presidente - Agradecemos a participação da vereadora Nilma. Com a palavra, a
Sra. Aparecida Maria Martins Pereira, representando o Condim.

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Na verdade, não estou representando o
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Condim. Sou do conselho de mulheres,
do  conselho  de  saúde,  do  Conselho  Municipal  de  Cultura  -  Conmuc  -  e  vice-
presidente  da  Escola  de  Samba  Canto  da  Alvorada.  Cada  dia  avançamos  mais,
somos mulheres de fibra. Nasci em Guanhães, interior de Minas Gerais, e moro nesta
cidade há 40 anos. Represento a mulher do campo e da cidade. Luto por melhores
condições de vida para todas as mulheres e por mais respeito à democracia.

O ex-presidente desta Casa e irmão da deputada Ione Pinheiro fez muito por nós.
Com esse negócio de a mulher ser feminista demais, transferiram as conferências
que seriam realizadas este ano para o ano que vem. Soube disse pela Bel. Fazemos
acontecer as coisas nesta cidade. Nasci no interior com muito orgulho. Meu pai, um
homem muito digno, era militar e me ensinou a ser a mulher que sou, a respeitar as
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outras mulheres e os homens. Acho que, se não existir respeito mútuo, este país vai
ser destruído.

Parem de dizer que mulher não erra:  muita mulher  é bandida. Muitas  mulheres
erram, assim como muitos homens acertam, e acertam muito. Tenho admiração por
todas as mulheres, porque sou mãe e avó. Não pareço, mas tenho um neto com 18
anos, formado em contabilidade. A minha preocupação é com a ficha limpa. Cadê a
ficha limpa do governo do Estado? Quero encontrá-la.  Caso encontrem,  peço às
deputadas que me passem a ficha limpa, por gentileza. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à Sra. Aparecida. Com a palavra, o Sr. Matias Ribeiro
dos Santos.

O Sr. Matias Ribeiro dos Santos - Bom dia, pessoal! Sou Matias Ribeiro dos Santos.
Não basta acontecer um genocídio de 125 mulheres para que as coisas aconteçam.
Nós, brasileiros, somos inteligentes e temos iniciativa.

Sábado, discursei em prol de vocês, senhoras. Conversei muito com uma senhora
que é autoridade na delegacia de mulheres. A Constituição Federal foi elaborada há
cerca de 26 anos. A escravidão foi abolida no Brasil há 127 anos. Quero dizer aos
profissionais da lei que estou escrevendo um artigo sobre a reforma da Constituição.
Um país precisa de leis duras. No meu artigo o crime nunca prescreverá. O maior
problema é a corrupção no Brasil. Aqui não tem leis, então, o País é de ninguém.
Sugiro que os compatriotas se politizem mais, estudem mais, pesquisem mais para
que possam falar.

Identificado o autor do crime e transitado em julgado, as viaturas de polícia não têm
de ficar para cima e para baixo com as sirenes ligadas, fazendo palhaçadas. Peço-
lhes desculpas pela expressão, mas isso já passou de enxugar gelo. Precisamos de
leis duras, o réu condenado a 30 anos deve cumprir os 30 anos. Devem ser retirados
os benefícios,  porque as pessoas são estimuladas a praticar  crimes.  Hoje alguns
crimes são premeditados. É necessário também acabar com o excesso de recursos
existentes na legislação. É preciso acabar com a corrupção, com crimes e com a
violência.

Bato  palmas  para  a  nossa  presidente,  que  teve  a  coragem  de  enfrentar  Joko
Widolo, que mandou fuzilar o nosso brasileiro.
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Aqui no Brasil há homens sérios que podem recuperar outros homens. Vamos fazer
a reforma da Constituição para que tenhamos um país feliz.  É bom, produz tudo.
Faço letras e estudo direito também, estudo diversas matérias. Ronald Biggs, famoso
assaltante de Londres, veio para cá em 1970, cumpriu sua pena aqui e voltou para lá
porque quis. Não sei se ainda está vivo. Aqui temos homens capazes de recuperar
homens. Vamos bater palmas para a nossa presidente Dilma. Muito obrigado.

A presidente - Obrigado, Matias, por sua participação. Convido a Sra. Celina Alves
Arêas.

A Sra. Celina Alves Arêas - Bom dia, companheiras e companheiros. Parabenizo a
Assembleia  Legislativa  na  pessoa  das  deputadas.  Participei  hoje  da  marcha  em
defesa da nossa Petrobras. Foi uma grande marcha. Às 16 horas será realizado um
grande ato em defesa da democracia.

A  pessoa  defende  a  democracia.  A  presidenta  foi  reeleita  pelo  processo
democrático. Por que não desejar que a presidenta apresente projetos para o avanço
do país? A maioria do povo brasileiro reelegemos a presidenta, portanto, para falar
em democracia, preciso respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro.

Para  essa  reforma  ser  democrática,  temos  alguns  princípios.  O  primeiro  é  ser
contra o financiamento que hoje temos nas eleições,  pois,  por conta disso, existe
corrupção.  Os  que  são  ricos  e  podem  muito  são  a  favor  do  financiamento  das
candidaturas. Nós somos contra essa reforma. Não se pode deixar que as empresas
financiem para manipular pessoas a votar contra nós, trabalhadores e trabalhadoras.

O segundo princípio para que tenhamos uma reforma democrática é a paridade de
gênero. Somos maioria da população, somos mais de 48% no mercado de trabalho e
não  estamos  representadas  na  Assembleia,  nem  nas  Câmaras  federais  ou
municipais. Ao falar em reforma democrática, esses princípios devem ser respeitados,
pois, caso contrário, ela não existirá.

Devemos  saber  que  temos  um  lado.  Se  temos  um  lado,  queremos  um  Brasil
soberano, um Brasil dos brasileiros, em que temos leis que devem ser cumpridas.
Somos contra a corrupção. Queremos que os corruptos e corruptores estejam presos
e paguem por fazer isso. Precisamos respeitar nossa democracia.

Hoje,  neste belíssimo encontro de mulheres, temos que tirar  nossa proposta.  E
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proponho  que  aprovemos  uma  manifestação  de  repúdio  em  relação  ao  que
aconteceu com a nossa presidenta, no dia 8 de março. É impossível dizer que estou
defendendo a  democracia  e  fazer  o  que fez  a  chamada oposição,  chamando  de
direito. Isso não é direito. Vêm aqui defender que nós mulheres temos os mesmos
direitos e não respeitam as mulheres.

Por fim, desejamos um estado em que as políticas públicas sejam valorizadas e não
um estado mínimo. Já tivemos essa experiência, no Brasil, e não houve avanços. Não
reconhecer os avanços ocorridos nos últimos 12 anos é não olhar o que aconteceu na
educação, na habitação, no transporte e que mais de 32 milhões de pessoas foram
tiradas da miséria exagerada. Sabemos que avanços ocorreram nos últimos anos.
Com certeza, nos próximos quatro anos da presidenta, haverá mais avanços e ela irá
até o final do governo.

A  presidente  -  Agradecemos  a  participação  no  debate.  Abriremos  para  as
considerações finais e para respostas às perguntas. Com a palavra, a ministra Maria
Elizabeth.

A ministra-presidente Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -  Serei  breve e
buscarei responder às perguntas em conjunto. A Sra. Luciene Cardoso questionou
sobre como as listas podem contribuir para o maior número de mulheres na política,
efetivamente me pedindo para explicar melhor a questão. Irei abarcar a observação
que  a  Dra.  Helena  fez,  também  muito  pertinente  em  relação  às  cotas  das
candidaturas, o que me parece ser outra alternativa.

Hoje em dia, parece-me que o sistema de eleição é proporcional ao número da
população nos estados e à soma de votos. Refiro-me especificamente à Câmara dos
Deputados. Isso garante uma cadeira para cada parlamentar no Congresso.

A  mudança,  a  criação  de  listas  poderia  reduzir  o  número  de  candidatos  e,
consequentemente, aproximá-los mais do eleitor. Ideia da lista. Por que a lista poderia
ajudar as mulheres - isso é uma hipótese, uma alternativa - no seu empoderamento
na política nacional? Porque ela é pré-definida pelo partido. Quer dizer, o eleitor vota
no conjunto de nomes que é apresentado pelo partido, e a lista pode ser tanto rígida
quanto flexível. Se ela é rígida - o que não me parece o mais adequado -, o eleitor é
obrigado a seguir a ordem do nome do candidato que é apresentado pela coligação



2448
____________________________________________________________________________

partidária, pelo partido político. Agora, se é flexível, o eleitor poderia alterá-la, alterná-
la e apresentar, no seu voto, no sufrágio, a alteração da ordem. Atualmente, essa é
uma questão muito complicada que está sendo debatida no Congresso Nacional. A
Argentina é um modelo de lista fechada que tem cotas para as mulheres. Como a
Dra. Eliana disse, a cota de candidaturas também pode ser uma alternativa muito
interessante e viável. O que é necessário é que haja ações e políticas afirmativas
inclusivas de gênero para que, de alguma maneira, se busquem soluções jurídicas, a
fim  de que  as  mulheres  ocupem espaços  públicos  de  forma mais  ampla  do  que
atualmente  vêm  ocupando.  A mulher  hoje  é  52%  da  população,  e  somos  sub-
representadas.

Não é só isso. Aquelas que estão efetivamente participando do parlamento muitas
vezes não ocupam comissões de destaque nem recebem relatorias de projetos de lei
relevantes.  Então,  não  basta  apenas  entrar  no  parlamento;  é  preciso  que  elas
também assumam ali dentro, ou melhor, que haja espaço para que possam assumir
posturas proativas.

Ainda  há  uma  outra  pergunta  aqui.  No  Brasil,  onde  é  indiscutível  a  presença
feminina em todas as esferas sociais, como indicar medidas proativas para que se
corrijam essas distorções que são feitas no nosso cenário social? Essa pergunta é do
Hudson André de Jesus. A solução é exatamente esta: O Estado adotar posturas,
medidas de empoderamento e políticas afirmativas, que obviamente são temporárias,
mas  que  isso  seja  feito  até  que  a  igualação  seja  efetivamente  alcançada.  É  um
processo longo, um caminhar histórico que demanda muitas lutas e muitos embates.
Mas não vejo alternativa, enquanto a sociedade não se prepara para isso, a não ser o
Estado  buscar  regras  de  composição  para  enquadrar  os  segmentos  que  são
historicamente excluídos e que, muitas vezes, fogem dos parâmetros da conjuntura
jurídica, porque não são contemplados por ela. Além disso, que promova realmente
ações  no  intuito  de  pôr  obstáculo  ou  pelo  menos  de  deixar  que  se  aprofundem
estigmatizações odiosas.

Falando sobre estigmatizações odiosas, não poderia deixar de reportar-me à fala da
colega sobre o problema da invisibilidade jurídica das lésbicas, dos homossexuais em
geral. Essa é realmente uma bandeira que levantei junto ao Superior Tribunal Militar,
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não  apenas  em  relação  aos  militares  homossexuais,  que  têm  todo  o  direito  de
integrarem-se às Forças Armadas sem sofrer qualquer tipo de restrição, porque não
são cidadãos de segundo classe e podem servir a pátria como qualquer outro, mas
também  em  relação  às  medidas  administrativas  na  Corte,  como,  por  exemplo,  o
direito de a companheira fazer jus ao plano de saúde - a servidora que integra o meu
tribunal  é  a  detentora.  Houve  um  voto  no  meu sentido,  na  minha relatoria,  e  fui
acompanhada, por unanimidade, pelos colegas do tribunal muito antes de o Supremo
manifestar-se a respeito da união homoafetiva. É com muito orgulho e muita honra
que  digo  que  recebi  o  Prêmio  Nacional  dos  Direitos  Humanos  da  ministra  Idelli
Salvatti e da presidente Dilma na categoria LGBT.

Gostaria de dizer que essa é uma questão que me toca a fundo. Sei que segmentos
minoritários são excluídos e relegados em visibilidade jurídica. É uma questão com a
qual me preocupo e que defendo dentro da minha esfera de atuação, que é a Justiça
Militar e os segmentos das Forças Armadas.

Agradeço  e  passo  a  palavra  à  ilustre  presidente  da  Mesa  para  que  os  outros
palestrantes possam responder às perguntas.

A presidente - Agradecemos à ministra, expositora nesta manhã. Passo a palavra à
Sra. Maria Amélia, para suas considerações finais.

A Sra. Maria Amélia Souza Mendes - O Sr. João Cláudio, participante que dirigiu
pergunta  a  mim,  não se  encontra  mais  neste  Plenário,  mas  compartilho  com ele
dessa indignação contra a caricatura da nossa presidenta, exposta em um jornal que
deveria ser sério,  O Globo.  As colegas já compartilharam essa indignação, porque
temos  de  respeitar  a  nossa  democracia.  Um  candidato  eleito  pela  maioria  da
população tem de ser respeitado, seja ele do seu partido ou do outro partido, tem de
ser respeitado. Realmente, o que vi na mídia me deixou indignada. Sinceramente,
muitas  vezes  tive  vontade  de  chorar.  Uma colega  me disse:  “Chorar  não,  Maria
Amélia. É porque você votou nessa pessoa que está indignada?” Não é por isso, se
fosse com qualquer candidato eleito eu me aborreceria de ver o desrespeito pelas
instituições.  Para  preservarmos  uma  democracia  temos  de  ter  respeito  pelas
instituições. É um grande perigo desestruturar as instituições.

Por tudo o que foi dito, percebi que nosso projeto de coalizão está sendo aplaudido
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e compartilhado por várias pessoas aqui presentes. Conclamo as representantes de
municípios vizinhos que aqui estão que nos ajudem, fazendo a coleta de assinaturas
até o final do mês, em seus municípios. E que nos procurem para dirimir qualquer
dúvida,  para  ajudarmos  a  conseguir  essas  1.500.000  assinaturas  o  mais  breve
possível, para que o projeto de inclusão que nos interessa, o projeto democrático que
nos interessa seja colocado em pauta, e não esse projeto que está no Congresso e
não interessa à sociedade brasileira.

A presidente - Agradecemos as considerações da expositora Maria Amélia e sua
brilhante exposição realizada nesta manhã. Neste momento passo a palavra à Sra.
Marina Lage, defensora pública, para suas considerações finais.

A defensora pública  Marina  Lage da Costa -  Brevemente  gostaria  de  saudar  a
Assembleia Legislativa e parabenizá-la por este ciclo de debates tão importante. Na
pessoa da deputada Rosângela Reis, que preside esta reunião, cumprimento todos
os presentes e todas as presentes.

Houve a manifestação da colega defensora pública Laurelle, que está presente. Ela
mencionou um dado de hoje, de a instituição defensoria pública ser chefiada por uma
mulher. Nas duas gestões anteriores também foi chefiada por uma mulher. Um dado
curioso a respeito da defensoria pública, em um debate sobre igualdade de gêneros,
é que somos 582 defensores públicos no Estado, sendo 293 mulheres e 289 homens.
Então, estamos em uma igualdade, para não dizer com uma leve maioria feminina.
Acredito que algumas coisas contribuem com isso, como o perfil  da mulher nessa
busca por justiça e pela sensibilidade com as causas sociais.

Destaco o fato de que o ingresso na carreira de defensor público se dá por provas e
títulos, ou seja, é um ingresso meritório. Dando-nos a oportunidade de competir em
igualdade de condições, mostramos que temos a mesma capacidade e habilidade.

A  defensoria  pública  deixa  o  seu  abraço,  parabenizando-as  por  este  debate,
dizendo que queremos contribuir para esse cenário de igualdade de oportunidades,
de participação da mulher, ressaltando a importância de representações femininas na
política. O olhar da mulher é essencial na construção das políticas públicas. Se hoje
temos uma instituição, no Estado de Minas Gerais, em que existe essa igualdade de
gênero, isso é consequência de muita luta. Muito obrigada.
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A presidente - Agradecemos à defensora pública Maria Cristina, dizendo-lhe que
esta comissão extraordinária buscará a parceria da defensoria, porque sabe que essa
instituição  tem  informações  importantes  que  muito  contribuirão  na  melhoria  da
condições das mulheres da região metropolitana e do interior.  Convido, para suas
considerações finais, Maria Cristina Fabel Gontijo.

A Sra. Maria Cristina Fabel Gontijo - Boa tarde a todos vocês. Passei todo o período
da manhã, juntamente com vocês, escutando considerações basicamente políticas,
algumas de cunho pessoal. E não poderia deixar de apresentar meu olhar, sob uma
outra ótica, qual seja a participação da mulher dentro da família. Vim de uma família
estritamente  masculina  e  para  chegar  até  aqui  tive  de  passar  por  cima de muita
gente.

Represento a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, onde assumi a
presidência  do  Conselho  da  Mulher  Empreendedora,  com  a  missão de  colocar  a
mulher  em  evidência  no  trabalho  empresarial.  Se  é  importante  estarmos  bem
representadas  na  política,  também  como  empresárias  enfrentamos  um  grande
desafio.  Isso porque se uma mulher está à frente de uma empresa, ela é sempre
olhada de um modo diferente, levando-nos a pensar que pertencemos a uma classe
inferior. Portanto, fiquei feliz em receber o convite de Lindolfo Paoliello para ocupar o
presente cargo,  quando me foi  solicitado traçar  um projeto com metas e ações a
serem desenvolvidas. O conselho está sendo visto também como uma oportunidade
de contribuir com a associação.

Sou pedagoga, pertenço a uma família de educadores. Quando a vice-prefeita de
Nova Lima, que já se retirou, fala sobre a necessidade de a consciência política iniciar
na base da educação, eu, como empresária da área de educação, tenho uma boa
notícia  a  lhes  dar:  as  escolas  estão  muito  preocupadas  com  isso  e  estamos
empenhados em oferecer, não só às nossas meninas, mas também aos rapazes, um
conceito de respeito à mulher, mesmo porque elas já estão fazendo a diferença nas
escolas.

A defensora pública disse que vocês estão em maioria, e notamos isso nas escolas.
Estou falando da educação básica, que é a minha área. Anteontem entregamos a
premiação para os  alunos-destaque do colégio em 2014.  Ficamos sabendo quem
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ganhou as medalhas de ouro, prata e bronze nas diversas olimpíadas, inclusive de
matemática  e  física.  Tive  a  alegria  de  constatar  que  95%  dos  premiados  eram
mulheres.

Fica  aqui  a  minha  mensagem.  É  uma  mensagem  positiva,  por  acreditar  que
estamos fazendo a diferença já nas idades mais tenras. Muito obrigada.

A presidente  -  Agradeço à Maria  Cristina  e  a  parabenizo  por  estar  à  frente  do
Conselho da Mulher Empreendedora. Parabéns! O conselho tem feito um trabalho
brilhante no Estado de Minas Gerais, principalmente na minha região, em Ipatinga.
Convido agora a deputada Ione Pinheiro a fazer suas considerações finais.

A deputada Ione Pinheiro - Primeiramente, queria parabenizá-la, Rosângela, nossa
presidenta hoje, pela condução dos trabalhos. Você conduziu com muita seriedade,
tranquilidade e clareza.

Recebi alguns pedidos e quero dizer que sou, sim, filha de uma guerreira, uma
lutadora, uma mulher que desafiou o seu tempo. Uma mulher que há praticamente 60
anos se casou, teve cinco filhos, fez três cursos superiores, estudou a vida inteira e
trabalha até hoje. Minha mãe está com mais de 80 anos e ainda trabalha. Costumo
dizer  que minha mãe é uma mulher merecedora de aplausos. Minha mãe, sim, é
guerreira, lutadora e sempre defendeu a educação. No dia a dia sempre defendeu
uma educação de melhor qualidade. Lá em casa, cinco filhos, sempre preocupados
em  ter  a  política  como  meio  de  ajudar  as  pessoas,  principalmente  as  mais
necessitadas.

Perguntaram-me sobre meus irmãos. Sou irmã, sim, de dois deputados. Um é o ex-
deputado Dinis  Pinheiro,  que já  foi  presidente  desta  Casa,  esteve aqui  por  cinco
mandatos, foi companheiro da Lara, da Rosângela. O outro é o Toninho, deputado
federal já em segundo mandato. A luta deles sempre foi pelos menos favorecidos,
principalmente na área social e da saúde.

Perguntaram também sobre a questão da educação. Sou, sim, defensora da PEC
nº 3. O Estado é único. Se os governantes mudaram, não podemos sacrificar os
servidores. Eles são vítimas. Quando o Estado precisou, ele chamou os servidores, e
eles tiveram boa-fé. Vieram, deram o melhor de si,  trabalharam. E agora nós não
podemos virar as costas para esses servidores. Sou defensora da PEC nº 3. Temos
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de resolver esse problema, que está acontecendo aqui e agora. E a melhor forma é
essa,  mesmo  sabendo  que  é  inconstitucional.  Mas  a  designação  também  é
inconstitucional. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, teria de haver o
processo seletivo. Temos de verificar que hoje a maior cobertura previdenciária para
os servidores da Lei nº 100 acontece através da PEC nº 3. Vou lutar aqui até o fim
pela aprovação da PEC nº 3. Estou do lado dos servidores da Lei nº 100. Obrigada.

Eu ia me esquecendo, mas me perguntaram se este debate vai ser só aqui. Não,
gente. Hoje foi o nosso ponto de partida. O que queremos agora é ir para o interior.

Vamos fazer quatro encontros no interior porque é preciso dar voz às mulheres.
Estamos  aqui  para  ouvir  as  mulheres  e  fazer  a  diferença  junto  com  elas.  Muito
obrigada. O trabalho continua, Rosângela. Parabéns, que Deus a abençoe.

A presidente - Agradecemos as palavras da deputada Ione Pinheiro em defesa das
mulheres.  Obrigada pelas  suas  considerações  finais.  Com  a  palavra,  a  deputada
Geisa Teixeira.

A deputada Geisa Teixeira  -  Em primeiro lugar,  quero agradecer a presença de
todas vocês. Foi uma manhã acalorada, porque a mulher fala com o coração, com a
emoção, de forma tão espontânea que é impossível não se emocionar. Somos um
país que elegeu uma mulher como presidente, mas, como mulher, sinto-me indignada
com a forma como vem sendo tratada a  presidenta  Dilma.  Se fosse um homem
presidente da República, nesse mesmo contexto, não estaríamos vendo esse cenário
depressivo, que não combina com o povo brasileiro.

Quero dizer que, como militante de políticas sociais e políticas públicas, podemos
perceber,  de  forma direta,  a  transformação que houve no nosso país.  E,  falando
diretamente  com  as  mulheres,  hoje  percebemos  que  elas  estão  passando  da
invisibilidade para o empoderamento. Mas como há de ocorrer esse empoderamento?
Com políticas públicas, com a presença do poder público para que a mulher possa
capacitar-se e melhorar sua condição de vida. Os projetos lançados pelo governo
estão proporcionando isso, por exemplo, através do Pronatec, em que tivemos mais
de 40 mil mulheres capacitadas. Temos hoje a felicidade e a alegria de dizer que os
filhos das mulheres menos favorecidas, empregadas domésticas, trabalhadoras mais
humildes,  estão  se  formando  em  universidades,  através  de  projetos  importantes
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implementados  pelo  governo,  como  o  Prouni,  o  Fies,  que  dão  oportunidade  aos
nossos jovens.

Temos  projetos  importantes,  como o  Minha  Casa,  Minha  Vida,  que  permite  às
nossas mulheres estar em seus lares, pela aquisição da casa própria. Se formos ficar
falando de quantas coisas importantes foram feitas, ultrapassaríamos a manhã. Este
momento que esta Casa Legislativa promoveu, por intermédio da bancada feminina,
de  trazer  para  um  amplo  debate  as  mulheres,  é  motivo  de  grande  alegria.  Não
estamos encerrando este ciclo de debates, pelo contrário, ele está sendo inaugurado
hoje, mas se estenderá por todos os municípios. Que a popularização da presença da
mulher se faça constante e, neste parlamento, podem ter certeza de que vocês terão,
cada vez mais, voz e vez. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos as palavras da deputada Geisa Teixeira. Convido a
deputada Cristina Corrêa para fazer suas considerações finais.

A deputada Cristina Corrêa - Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de participar
deste ciclo de debates. A minha profissão é professora. Fiquei na sala de aula por
nove  anos  como  professora  de  escola  pública,  portanto  conheço  a  fundo  os
problemas que enfrentamos e as nossas necessidades.

Escutamos  uma  defesa  da  PEC  nº  3  dizendo  que  ela  serve  para  resolver  o
problema da Lei nº 100. Mas o problema foi instituído na gestão anterior, que deixou
para o governo atual a resolução desse grande gargalo, que são os profissionais que
ficaram 10 anos de forma totalmente fora da lei. (- Palmas.) Como professora, não
posso defender essa PEC, que é um desrespeito com o professor que trabalha e que
se prepara  para  um concurso  público,  que disputou diversas vezes  um concurso
público. O concurso público foi um direito garantido por nós que lutamos muitos anos
para que haja cada vez mais vagas para o concursado. Essa PEC é um desrespeito
com o profissional da educação; é um desrespeito com os profissionais do Estado.

Quero tirar uma dúvida com vocês. Alguns deputados votaram a favor da PEC nº 3,
mas,  na hora em que decidimos fazer  um documento pedindo a prorrogação dos
contratos  dos  servidores  da  Lei  nº  100,  os  mesmos  deputados  votaram contra  a
continuação desses professores até o final do ano letivo. Então, a preocupação é com
o professor,  com  o  profissional  da  Lei  nº  100  ou  a  preocupação  é  em  bater  no
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governo  que  acabou  de  assumir?  Bater  num  governo  que  assumiu  uma
administração totalmente deficitária e totalmente endividada? Fica o questionamento
e a pergunta.

Sou de uma família de sete mulheres. Na minha casa são sete irmãs e apenas um
homem.  Lá  aprendi  que  devemos  trabalhar  para  buscar  nossos  direitos  e  para
cumprir nossos deveres como cidadãos. Meu pai, que era uma pessoa muito humilde,
dizia: “O que é legal não é imoral”. Então, sempre se baseiem na lei e sigam o que
ela determina. Vou trabalhar para que a lei seja sempre cumprida. Agradeço muito a
participação de cada uma das mulheres que está presente.

Como professora que sou, acredito que uma das grandes conquistas do nosso país
foi  a  universalização  do  ensino  público,  porque,  há  alguns  anos,  o  meu  aluno
brilhante da escola pública parava de estudar  no ensino médio. Mas,  hoje, vários
alunos e alunas minhas têm curso superior  graças à nova política do nosso país.
Tenho muito orgulho de fazer parte deste momento.

Muito obrigada a todos. Boa tarde. Vamos continuar na segunda etapa do nosso
ciclo de debates, depois do intervalo.

A  presidente  -  Agradecemos  à  deputada  Cristina  Corrêa.  Com  a  palavra,  a
deputada Marília Campos, para suas considerações.

A deputada Marília Campos - Vou usar um pedacinho das considerações finais para
falar  sobre a palestra de que participei  representando a bancada de mulheres na
reunião  do  Conselho  dos  Presidentes  de  Tribunais.  Vários  estados  estavam
representados, acho que todo o Brasil. Houve a participação do vice-presidente da
República e da ministra da Secretaria Nacional de Mulheres do governo federal.

Estou  até  agora  impactada  com  o  discurso  da  ministra  Cármen  Lúcia,  vice-
presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Ela  disse  que,  de  certa  forma,  estava
abrindo mão ou deixando de priorizar a luta pela reforma do Judiciário no Brasil. Isso
porque há muitas leis boas, importantes, na própria Constituição, mas ela acredita
que agora é um momento muito importante e sua ação deveria priorizar a luta para
que as leis sejam cumpridas.

Tivemos  um  grande  avanço  no  nosso  país  com  a  Lei  Maria  da  Penha,  um
instrumento importantíssimo na luta contra a violência, contra a impunidade. Porém,
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mais de 40 mil processos não estão sendo julgados nos tribunais. Então, o esforço da
vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ao lançar o grande programa nacional
Paz em Casa, tem como objetivo promover os mutirões para julgar crimes contra as
mulheres,  porque,  enquanto  a impunidade sobreviver,  a  violência  ficará  cada vez
mais forte. Estamos, neste momento, apresentando uma moção em nome de toda a
bancada das mulheres, reconhecendo a importância dessa lei na luta pela igualdade,
na  luta  contra  a  discriminação,  lembrando  algumas  palavras  da  ministra  Cármen
Lúcia, que hoje luta contra quaisquer atos que possam diminuir, inferiorizar e humilhar
as mulheres. A luta contra a violência nos coloca de fato a favor da igualdade. Queria
uma salva de palmas para a ministra e uma moção de apoio a ela. Gostaria que este
Plenário aprovasse essa moção.

Para  concluir,  vi  que  as  nossas  debatedoras  apresentaram  importantes
contribuições e gostaria de agradecer a elas. Agradeço a presença de todas vocês
que estiveram aqui, mas eu não poderia, nessas considerações finais, deixar de me
manifestar sobre algumas falas que pude acompanhar no debate, em particular a fala
daquelas  que denunciaram as críticas  que estão sendo feitas  à nossa presidente
Dilma.  Críticas  podem ser  feitas,  faz  parte  do  debate  democrático.  Mas  nós  não
podemos nos juntar àqueles que tentam humilhar a presidente Dilma. Não podemos
nos juntar àqueles que confundem oposicionismo, oposição política com uma postura
de preconceito. Então, quero aqui ser solidária às falas que criticaram essa postura,
seja da imprensa, seja daqueles que se opõem utilizando o termo “vagabunda” para
se referirem à presidente da República. Não posso aceitar esse tipo de postura. Acho
que toda oposição pode e deve existir, faz parte do processo democrático, mas não
se admite humilhar uma liderança feminina que está hoje presidindo o nosso país.
Quero agradecer a participação de todas. Na parte da tarde, estarei aqui com vocês.
Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à deputada Marília Campos suas considerações finais.
Quero  deixar  uma  mensagem  a  todas  as  mulheres  nesta  manhã,  não  só  uma
mensagem  de  parabéns.  Temos  grandes  desafios  e  precisamos  vencer  esses
desafios diante de tantas lutas que temos travado para que possamos melhorar a
qualidade de vida das mulheres, sempre na busca de políticas públicas efetivas que
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cheguem  até  a  ponta.  Que  possamos,  nesse  movimento  de  mulheres  mineiras,
trabalhar para combatermos a corrupção no nosso país.

Não podemos deixar que coisas aconteçam, como desvios faraônicos de recursos,
sem fazermos nada. Não podemos compactuar com isso. Quem deve tem de pagar,
mesmo que tenha que ir para a cadeia. São essas as leis que precisamos impulsionar
e  cobrar.  Não  podemos  simplesmente  dizer  que  isso  é  algo  antigo,  de  anos
anteriores, desde a descoberta do Brasil. Não podemos nos acomodar e aceitar que
autoridades  corruptas,  que  receberam  recursos,  continuem  naquele  parlamento.
Temos, sim, de fazer uma grande mobilização. E o que queremos dessa mobilização?
Não  ser  massa de  manobra  para  outros  interesses,  mesmo que  sejam  políticos.
Temos de saber qual é a posição que nós, mulheres de Minas Gerais, queremos para
a reforma política.

Concluindo, o que mais queremos é um parlamento limpo, composto por pessoas
que querem trabalhar para a população.  Queremos pessoas que representem, de
fato, a nossa sociedade. Passo a palavra à senadora Vanessa Grazziotin.

A senadora Vanessa Grazziotin - Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a
nossa querida deputada Rosângela  Reis,  que hoje preside  esta reunião.  Também
quero cumprimentar a deputada Marília  Campos e a deputada federal Jô Moraes,
nossa companheira na bancada feminina do Congresso Nacional. Cumprimento ainda
a nossa querida ministra, que ontem esteve no Senado Federal para receber uma
homenagem,  ou  seja,  o  maior  reconhecimento  daquela  Casa  Legislativa  para  a
mulher que luta por todos os direitos da mulher. A ministra Maria Elizabeth recebeu o
Prêmio Mulher-Cidadã Bertha Lutz. É uma coincidência nos encontrarmos hoje aqui.
Por fim, cumprimento todas as demais integrantes da Mesa. Peço desculpas por não
nominá-las.

Pela manhã, estava em outra atividade, acompanhada da ministra Carmen Lúcia e
de todos os presidentes do Poder Judiciário de todos os estados do Brasil, isto é, dos
26 estados e do Distrito Federal. Corremos para vir para cá. Logo que cheguei, fui
tomada de surpresa e fiquei maravilhada ao saber que o objetivo desta reunião é, na
verdade, um ato por mais mulheres na política. Aliás, deputada Jô Moraes, essa é a
principal luta da bancada feminina a ser travada este ano. A deputada Jô Moraes
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acabou de deixar  o cargo de coordenadora da bancada feminina na Câmara dos
Deputados, e agora, na eleição realizada ontem, foi eleita uma nova coordenadora,
que é a deputada Dâmina, que parece que é do Estado de Minas Gerais.  Então,
agora a deputada Dâmina está na coordenação da bancada feminina da Câmara. A
deputada Elcione Barbalho é a procuradora da mulher, e eu sou a procuradora da
mulher no Senado Federal.

Desde o início dos trabalhos deste ano, já fizemos algumas reuniões para debater a
nossa pauta, isto é, a pauta da bancada feminina, e tomamos algumas deliberações.
Aliás,  era sobre isso que falaria à tarde,  mas parece que haverá muitas coisas a
serem  ditas  no  período  da  tarde,  então  gostaria  de  passar  algumas  informações
agora.  Vou  precisar  de  apenas  4,  5  minutos.  A nossa  pauta  é  muito  extensa  e
abrange as atividades que estamos realizando em Brasília,  inclusive as pautas de
votações de projetos de lei que consideramos prioritários.

Já aprovamos três na semana passada no Senado Federal, e a Câmara também
segue  votando.  Um  deles  foi  sancionado  pela  presidente  Dilma,  o  projeto  do
feminicídio.  Agora  ele  não  mais  é  projeto,  mas  Lei  do  Feminicídio.  Outro  que  o
Senado  aprovou  trata  da  proibição  da  revista  íntima  das  mulheres  no  local  de
trabalho. Isso não é uma revista, mas um constrangimento. Maria do Carmo, é você
que está aí? É a sua irmã. Esqueço-me de que elas são muito parecidas. É a Maria
Tereza Lara. O outro trata do registro por parte das mulheres dos seus filhos.

A bancada feminina definiu sua pauta prioritária para este ano. Ela não devia ser a
pauta da  bancada feminina.  Por  isso  agradeço muito a  oportunidade de estar  na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A pauta que consideramos prioritária é esta:
mais  mulheres  na  política.  Então  debatemos  como transformar  isso em uma luta
efetiva,  em  uma luta  que  possamos  pegar,  porque  não  adianta  apenas  ficarmos
gritando nos cantos “Mais mulheres na política!”. Precisamos dizer como é e qual o
caminho para que alcancemos mais mulheres na política. Então fizemos a seguinte
avaliação: na década de 1990 travamos uma grande luta e conseguimos uma cota de
30% de candidaturas de mulheres. Isso foi um avanço. Depois de 20 anos avaliamos
que a cota foi importante, mas tem sido insuficiente, porque a média de 10%, 13% de
mulheres no parlamento brasileiro não é compatível com o nosso protagonismo na
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sociedade,  nem  um  pouco.  Nós  somos  a  maioria  da  população,  a  maioria  do
eleitorado, produzimos mais de 40% de tudo que se produz no Brasil e temos um
nível de escolaridade maior que o dos homens, mas não ocupamos os espaços de
poder.  Ter  uma presidente  de  um tribunal  superior  como temos  a  ministra  Maria
Elizabeth é algo que deve ser reverenciado, registrado e falado. Queremos que isso
seja  algo  comum.  Então  precisamos  sentar  na  cadeira  onde  se  vota,  onde  se
decidem as leis que todo o Brasil segue.

Hoje a ministra Carmen Lúcia fez um belo pronunciamento.  Ficamos olhando a
ministra e os presidentes de tribunais de todo o Brasil e vimos apenas duas mulheres.
Todos os outros eram homens. A Jô disse:  “Bata uma foto da parede onde estão
todos os presidentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”. Eram todos homens.
Só  homens.  Então  precisamos  mudar  essa  realidade.  Naquele  evento  a  grande
maioria era homem, mas o ato era para tratar de mulheres. O vice-presidente Michel
Temer,  assim  como  o  presidente  do  Tribunal  de  Minas  e  o  coordenador  dos
presidentes dos tribunais, saudou, registrou e destacou a Lei do Feminicídio, mas
para  a aprovarmos  houve muita pressão,  porque os homens parlamentares eram
contra.

Então, vejam: tudo que a gente consegue é com muita dificuldade. Aquele evento
foi sobre mulheres porque há uma vice-presidente de um tribunal superior, o Supremo
Tribunal  Federal,  mulher.  Será  que  se  aquela  mulher  não  organizasse  tudo  que
organizou, como a campanha Justiça pela Paz em Casa, para se trabalhar e atuar
com a Lei Maria da Penha, teria ocorrido o evento? Não. Então isso é amostra da
importância e da necessidade das mulheres nos espaços de poder e principalmente
no parlamento.

Então deliberamos o seguinte: temos hoje um instrumento para nossa luta. Qual é
esse instrumento? Temos um projeto e não o enviamos às assembleias legislativas.
Contudo, vocês o receberão. Já estamos pedindo que ele seja enviado por  e-mail.
Isso foi  protocolado ontem no Senado -  não sei,  Jô, como ele foi  protocolado na
Câmara.  No  Senado  foi  ontem,  porque  havia  prazo.  Não  sei  se  a  Câmara  já  o
protocolou, mas há várias propostas. Todas elas têm a mesma redação.

Apresentamos  o  projeto  de  emenda  constitucional  à  Câmara  e  ao  Senado,
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idênticos. Fizemos emendas a projetos de lei que estão tramitando tanto na Câmara
quanto  no  Senado  com  a  mesma  redação,  idêntica.  Apresentamos  também  um
projeto de lei tratando de duas coisas que consideramos, para não dispersar muito,
essenciais: uma é mudar a lei da cota, e a outra é que o recurso do partido chegue à
mulher. São esses dois temas. São dois projetos diferentes. São “dois”, entre aspas,
porque são vários projetos com a mesma redação. Não é o projeto da deputada Jô
Moraes, nem da senadora Marta Suplicy, nem da senadora Vanessa. Não. É o projeto
das mulheres, das parlamentares do Brasil, da bancada feminina. E mudar a lei de
cota por quê? Hoje a nossa cota é para candidaturas. Queremos reserva de cadeiras
não para mulher, mas para gênero.

Um parlamento não pode ser ocupado por mais de 70% de membros do mesmo
gênero.  Estou me referindo  às  cadeiras,  e  aí  não vamos  entrar  na  discussão do
sistema eleitoral, porque cada uma de nós é de um partido diferente e defende um
modelo diferente,  mas dentro  de  qualquer  modelo cabe a reserva de vagas para
gênero. E os homens já começam a falar: “Se colocar gênero aqui, depois vai ser
negro, índio, LGBT”. Não, gente. Não. A gente tem problemas de minoria? Temos sim,
mas não vamos  confundir  gênero.  Temos  transexuais,  LGBTs,  não  tem problema
nenhum, mas temos dois gêneros: masculino e feminino. E esses são metade da
população. E quem diz isso não somos nós, é a história que diz que, se a mulher não
estiver inserida, não podemos dizer que há justiça, tampouco democracia. Então, são
esses projetos que estamos encaminhando do Senado para cá, mas a redação do da
Câmara é idêntica, para que, se possível - sei que todas aqui são dirigentes e de
lideranças -, possam divulgá-los.

A nossa campanha é nacional. Digo “nossa” porque ela não é das deputadas e
senadoras, é das deputadas federais,  das senadoras, das deputas estaduais,  das
vereadoras,  de  todas  as  parlamentares  e  de  todos  os  movimentos  sociais  que
trabalham a questão de gênero. Temos de abraçar a campanha. Ela será lançada em
São Paulo, dia 26, na Fiesp. Escolhemos a maior cidade. Essa foi uma decisão da
bancada feminina. A coordenadora desse evento, nossa  hostess, como ela mesma
diz, é a senadora Marta Suplicy. Vocês estão convidadas. Acho que a palavra certa
não é “convidada”, vocês estão intimadas a estar em São Paulo no dia 26. Queremos
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fazer um grande evento. Depois vamos marcar em Minas, no Rio de Janeiro, no Rio
Grande do Sul, enfim, vamos marcar em todos os estados.

Temos de fazer agora o que fizemos há duas décadas. Antes a campanha era “A
Mulher sem medo do poder”, agora é “Mais mulheres na política”. Esse é o nosso
slogan. Naquela época, houve a IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher,
em Pequim, que foi um símbolo. Vários países conquistaram as cotas, que evoluíram
em outros países. Está na hora de evoluirmos aqui. São mais de 20 anos. Estamos
no Pequim+20. Agora os membros das Nações Unidas estão reunidos lá. Ninguém
conseguiu ir para Nova York porque estamos aqui fazendo a nossa luta, e este é o
momento. Então, todo mundo discute reforma política, e nós mulheres vamos nos
meter lá. Todos defendem sua posição - quem é contra o financiamento empresarial
ou qualquer outra coisa -, mas temos de ter unanimidade: cotas de cadeiras, 30%.

Agradeço este espaço. Vocês não têm ideia do quão feliz estou por chegar nesta
Assembleia  e  ver  este  movimento.  São  poucas  deputas  aqui,  mas,  em  breve,
daremos um salto importante. Destaco que alguns homens falam do assunto, outros
já não falam.

Temos de fazer uma mobilização tão grande que, no mínimo, sensibilize os homens
em  relação  à  situação  da  mulher.  Através  dessa  sensibilidade,  esperamos  que
também passem a apoiar  a  nossa luta.  Parabéns  à deputada Rosângela  Reis,  à
deputada Marília Campos e a todas as deputadas. Muito obrigada.

Temos  um  encontro  marcado  para  o  dia  26.  Apresentamos  duas  propostas  de
emenda  à  Constituição.  Uma  trata  do  Senado,  cuja  votação  é  diferente,  pois  é
majoritária.  No  Senado,  apoiamos  um  projeto  antigo  do  ex-senador  Aníbal  Diniz,
segundo o qual, na eleição para o Senado, em que a renovação é de dois terços, pois
são duas vagas em votação, uma obrigatoriamente tem de ser preenchida por mulher.
Para a outra, há disputa entre homem e mulher. Mudamos a proposta, de forma que
seja uma para cada gênero, o que nos dá os 30%. Para as deputadas federais e
estaduais  e  vereadoras,  há  reserva  de  30%  das  cadeiras,  levando-se  em
consideração a diferença de gênero.

Parabenizo as mulheres mineiras e brasileiras. O que nos espera é muita luta e
estrada,  para  que,  à  frente,  possamos  ver  uma palavra  bem  grande  e  brilhante:
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“vitória”.  Será  a  vitória  das  mulheres,  da  democracia  e  da  justiça  social.  Muito
obrigada.

A presidente - Agradecemos à senadora Vanessa, que abrilhanta este evento. Com
a palavra, para as suas considerações finais, a deputada Jô Moraes. Seja bem-vinda
a esta Casa.

A deputada federal Jô Moraes - Muito obrigada, deputada Rosângela Reis. Gostaria
de dizer que, nesta Casa, vivi muitos momentos e muitas vitórias também de políticas
públicas aqui construídas.

Cumprimento  esta  Casa  pela  iniciativa  do  ciclo  de  debates,  que  traz  a  esta
Assembleia e à sociedade mineira os desafios  das mulheres parlamentares.  Mais
uma vez, digo que temos de acreditar na vitória, na democracia e na possibilidade de
a institucionalidade democrática ser mantida com respeito à decisão de a presidente
Dilma ser representante do povo brasileiro. Parabéns a todas.

A  presidente  -  Agradecemos  à  grande  deputada  Jô  Moraes.  A  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta os agradecimentos às expositoras,
às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV Assembleia  e  ao  público  em  geral  e
convida todas a participarem hoje, à tarde, a partir das 14 horas, neste Plenário, da
continuação deste ciclo de debates, com o painel “Reforma política e a representação
das mulheres no Brasil: desafios atuais e propostas elaboradas”.

Encerramento
A presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 14 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2015

Presidência da Deputada Rosângela Reis
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Apresentação Cultural - Palavras da Presidente - Esclarecimentos sobre a
Dinâmica dos Trabalhos - Palavras da Vereadora Elaine Matozinhos - Palavras da
Professora  Beatriz  da  Silva  Cerqueira  -  Palavras  da  Professora  Marlise  Matos  -
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Palavras  da  Deputada Marília  Campos  -  Palavras  da  Sra.  Benilda Regina  Brito  -
Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as deputadas:
Celise Laviola - Geisa Teixeira - Marília Campos - Rosângela Reis.

Abertura
A presidente (deputada Rosângela Reis) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
-  A deputada  Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

A presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Reforma
Política, Igualdade de Gênero e Participação: o Que Querem as Mulheres de Minas,
que  possui  os  seguintes  objetivos:  resgatar  o  significado  do Dia  Internacional  da
Mulher como uma data de luta pela construção da igualdade de gênero e da paridade
política;  apresentar  experiências  internacionais  sobre  a  paridade  de  gênero  na
representação política;  refletir  sobre os entraves encontrados pelas mulheres para
participação na política  institucional;  fomentar  debates em busca de uma reforma
política  que  amplie  a  representação  e  a  participação  de  mulheres  em  instâncias
decisórias e representativas; sistematizar as sugestões apresentadas ao longo dos
encontros para servir de instrumento de articulação com a sociedade civil e com o
poder público, formalizando a entrega dessas contribuições ao Congresso Nacional.

Composição da Mesa
A presidente -  A presidência convida  a tomar  assento  à Mesa  as Exmas. Sras.

Elaine Matozinhos, vereadora e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política
Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Marlise Matos, professora adjunta do
Departamento  de  Ciência  Política  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  e
coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher - Nepem-UFMG;
Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  professora,  coordenadora  do  Sindicato  Único  em
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Educação  de  Minas  Gerais  -  Sind-UTE-MG -  e  presidente  da  Central  Única  dos
Trabalhadores em Minas Gerais - CUT-MG;  Benilda Regina Brito, Coordenadora do
N'Zinga - Coletivo de Mulheres Negras - e assessora da ONU Mulher; e as deputadas
Celise Laviola, Geisa Teixeira e Marília Campos.

Apresentação Cultural
A presidente - Ouviremos agora a apresentação do grupo Samba na Roda da Saia,

que apresentará as músicas  Mineira,  de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, e
Alguém me avisou, de Ivone Lara.

- Procede-se à apresentação cultural.
A presidente - Queremos agradecer ao grupo cultural Samba na Roda da Saia a

execução de  Mineira.  Muito obrigada a vocês. Uma salva de palmas calorosa por
essa apresentação.

O grupo Samba na Roda da Saia fará uma apresentação no dia 15 de março, na
Marmoretto,  no  Bairro  Santa  Tereza,  no  horário  de  12  às  18  horas.  Todos  estão
convidados para participar.

Palavras da Presidente
Temos aqui  uma programação extensa.  Quero dar  as boas-vindas novamente a

esse segundo painel. Estamos dando prosseguimento ao ciclo de debates no período
da tarde, e, com certeza, será um sucesso pelas explanações das expositoras, pela
participação de todas vocês que vieram aqui ouvir e dar a sua contribuição por meio
de  sugestões,  expondo  o  pensamento,  para  que,  de  fato,  façamos  uma reforma
política em que a participação da mulher tenha espaço pela igualdade de gêneros,
que é a nossa luta.

Quero agradecer-lhes. Certamente teremos vários debates como tivemos na parte
da manhã.  A reunião se estendeu,  por  isso o nosso atraso.  Peço-lhes desculpas.
Realmente não poderíamos deixar de ouvir a senadora do Amazonas, que também
trouxe informações importantes, assim como a deputada Jô Moraes, que esteve aqui
no final do debate.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
A presidente  -  Esclarecemos  que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço  para

apresentação de perguntas às participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de
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outras enviadas pelo formulário disponível no portal da Assembleia Legislativa. Para
melhor organizarmos o debate, os participantes poderão encaminhar suas perguntas
por escrito em um formulário que está sendo distribuído pela equipe de apoio. As que
desejarem fazer  sua  intervenção  oralmente  devem  especificar  isso  no  formulário.
Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.
Basta acessar o portal da Assembleia, www.almg.gov.br, abrir o link com o formulário
de participação e enviar sua contribuição.

Informamos que será oferecido certificado aos participantes deste ciclo de debates,
disponibilizado  no  e-mail fornecido  no  momento  da  inscrição.  Para  recebê-lo  é
necessário ter feito o credenciamento na secretaria do evento.

Iniciaremos agora o painel “Reforma política e a representação das mulheres no
Brasil: desafios atuais e propostas elaboradas”. Com a palavra, a vereadora Elaine
Matozinhos.

Palavras da Vereadora Elaine Matozinhos
Quero saudar com muito carinho a nossa deputada Rosângela Reis, já  em seu

terceiro  mandato e aqui  presidindo esta solenidade;  a deputada Geisa Teixeira;  a
deputada Marília Campos, amiga de muitas lutas; as expositoras que aqui estão: a
Benilda, a Marlise e a Beatriz. Também quero saudar com muito carinho todas as
mulheres e homens que aqui se encontram e revelar minha alegria de estar nesta
Casa. Já fui deputada, conheço a Casa, estive aqui por quatro anos, e a bancada
feminina foi muito feliz nas comemorações no Dia Internacional da Mulher. O evento,
que sensibiliza a Mesa e o presidente desta Casa, nos possibilita fazer um grande
ciclo de debates,  dizer  como estamos e para onde vamos.  O que nós,  mulheres,
desejamos? Quem somos nós nesse contexto?

Estou  vendo  que  temos  aqui  as  mulheres  dos  movimentos,  o  Dr.  Generoso,
presidente  da  nossa  Associação  dos  Defensores  Públicos,  que  tem  o  Núcleo  de
Atendimento às Vítimas de Violência; a Cláudia, presidente do PTB Mulher de Belo
Horizonte; a Dra. Elizabeth, nossa companheira delegada; a Flávia, que também é
uma militante na luta. Todos estão aqui porque têm compromisso com a causa. Não
estaríamos aqui  se não fosse essa nossa responsabilidade para saber como nós,
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mulheres que representamos quase 52% da população,  podemos ter  acesso aos
espaços de decisão na política. Isso é fundamental.

Primeiro queria registrar que todos os nossos encontros começam assim. Lindo o
nosso grupo de samba, viu, Benilda? Quase não deixamos eles irem embora para
ficarmos  aqui  nessa  alegria  que  contagia  todos  nós.  Mas,  nós,  mulheres  que
representamos 52% dessa população, somos quem nesse contexto? Primeiramente,
somos as guardiãs da vida, as reprodutoras da espécie, as mulheres que estão nas
faculdades, nos colégios, no mercado de trabalho, chefiando nossas casas. Enfim, o
que podemos e devemos fazer? Lembrando até que a nossa cor é o cor-de-rosa, que
é o branco da paz que todos desejamos e que é próprio da mulher, com o vermelho
da  guerra.  É  momento  de  luta,  e  este  ciclo  de  debates  é  exatamente  para  que
possamos  refletir  e  saber  como  nós,  mulheres,  iremos  ingressar  nesse  mundo
dominado por homens desde que o Brasil foi descoberto. Não temos dúvida disso.

Apenas para reflexão: Câmara Municipal de Belo Horizonte, 41 cadeiras, só uma
mulher  eleita,  só  eu  -  meu  quinto  mandato,  reeleita  acredito  que  pelas  minhas
bandeiras, pela minha luta, que é grande; em Contagem foi eleita uma única mulher,
que  é  do  meu  partido,  Isabella  Filaretti,  do  PTB;  nesta  Casa,  77  cadeiras,  7
deputadas; em Conselheiro Lafaiete, minha cidade natal, nenhuma mulher eleita. Não
estamos representando nem 10% nos parlamentos. Há hoje, no Congresso Nacional,
12  senadoras  e  51  deputadas  federais.  Isso  é  muito  pouco  para  as  nossas
demandas, isso é muito pouco para aquilo que precisamos trabalhar politicamente e
que  representará  um  efetivo  exercício  da  democracia.  Aí  há  uma  constatação:
precisamos democratizar a democracia. Não podemos entender que essa democracia
que há hoje no Brasil, em que a nossa voz representa em torno de 10%, seja uma
democracia plena. Ela não é porque não temos o poder de decisão no espaço que
define a vida de nós todos. É a política que define a vida de nós todos.

Companheiras,  amigas,  senhoras e senhores que aqui  estão,  a  reforma política
está aí. A minha missão é falar sobre a reforma política. Sou presidente do partido,
presidente do PTB no Município de Belo Horizonte. Integro as direções estadual e
nacional  do  meu  partido  e  sou  ouvida.  Minhas  queridas  deputadas,  às  vezes
integramos as executivas, e não somos ouvidas. Sou ouvida e faço questão de ser
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ouvida dentro do meu partido. O meu partido, por uma luta nossa, tem hoje uma
presidente  eleita  recentemente,  presidente  nacional,  uma mulher,  Cristiane Brasil.
Antes  de  a  Cristiane,  que  era  presidente  nacional  do  PTB  Mulher,  ser  eleita
presidente da nossa agremiação partidária no País, já lutamos e conseguimos ter a
nossa  autonomia  dentro  do  partido.  Quando  estamos  com  os  movimentos  de
mulheres  dentro  das  nossas  agremiações  partidárias,  sabemos  como  é  difícil
viabilizar um grande movimento de mulher. Falo por experiência própria. Minas Gerais
tem 853 municípios, e como é difícil  levarmos o PTB Mulher a cada cidade onde
temos  diretórios,  comissões  provisórias.  Porque  os  homens  têm  medo,  deputada
Marília.  Inclusive  fiquei  surpresa  quando  estive  na  direção  estadual  e  o  nosso
coordenador disse: “Elaine, o presidente do diretório de lá está com receio, porque
acha que a mulher pode ter muito poder e competirá com ele no poder”. Essa é a
realidade que vivenciamos.  Vivenciamos  no PTB,  no  PT,  no  PSDB,  em todas  as
agremiações partidárias, porque é um espaço até então muito dominado por homens.

Quero  fazer  uma ressalva  quanto à questão dos movimentos  de  mulheres,  dos
movimentos feministas. Houve uma grande pujança desses movimentos da década
de 1970 até a década de 1980, e foi muito importante, muito bom. Mas qual o perfil
dessas mulheres? A grande maioria delas é ligada aos partidos de esquerda, porque
esses movimentos surgiram, com mais vigor, no momento da ditadura. Claro que há
movimentos de mulheres desde o início de 1900, mas, nesse momento - décadas de
1970 e 1980 -,  essas mulheres foram levadas para esses movimentos feministas
muito porque era preciso ter mulheres no partido.

Na realidade, a gente não sabe quantas foram porque quiseram ou por terem sido
sugestionadas.  Não  sei  fazer  uma  avaliação  disso.  O  que  sei  é  que  esses
movimentos, nessas duas décadas, foram fundamentais, até para a criação da nossa
delegacia de mulheres. Sabemos que a violência é uma questão que afligiu demais e
continua afligindo o universo feminino e toda a sociedade.

Daí, queremos fazer um questionamento. Essas mulheres que lutaram tanto pelo
combate  à  violência,  pela  saúde  e  pela  participação  política,  não  conseguiram
viabilizar essa discussão, de forma efetiva, nos partidos políticos. Não conseguimos,
deputada Rosângela. E a prova está aqui de que realmente tivemos e ainda temos
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essa  dificuldade.  Temos  hoje,  garantidos  em  lei,  30%  da  cota  das  chapas
proporcionais  em nossos partidos.  Não é fácil  levarmos 30% da nossa chapa de
candidatura de mulheres. Vivo isso, estou vivendo, porque estamos montando chapa,
e é difícil demais, muito difícil. As mulheres têm muitas dificuldades. Hoje quase todas
nós somos trabalhadoras fora do lar. Quanto a trabalhar no lar, nós já trabalhamos
desde  menina,  quando  nos  ensinam  que  temos  de  ser  as  grandes  cuidadoras,
responsáveis pelo nosso lar. Essa mulher trabalha fora e, quando chega em casa - às
vezes pegando dois ônibus -, tem de olhar a lição de casa do filho, olhar a geladeira,
fazer o jantar e deixar o almoço pronto para o outro dia. Então essa mulher tem muito
pouco estímulo para estar nos partidos políticos, ainda mais agora quando estamos
vivendo uma crise de credibilidade muito grande nos agentes políticos. Então essa
mulher  quer  cuidar  da  sua  casa,  em  sua  dupla  jornada  de  trabalho,  essa  é  a
realidade, e, se possível, ver uma novela, ter uma distração, estar mais próxima dos
filhos e de seu marido. Ela não tem encanto pela vida partidária. E nós não fazemos
política  para  ocupar  cadeira,  nesta  Casa  ou  em  qualquer  parlamento,  sem  a
participação da vida partidária.  Os partidos não estimulam, a realidade também é
essa. Além disso, contamos com uma grande dificuldade: quando conseguimos trazer
mulheres que têm uma história de luta, que têm bandeiras, que têm vontade efetiva
de participar de uma eleição, as dificuldades são enormes, porque essas mulheres
não consegue financiamento de campanha. Qual empresa ou pessoa física desejam
investir numa candidatura feminina, com o risco de não ganhar, deixando de lado o
cidadão que já está no poder. Vão investir em quem ele acredita que será eleito ou
reeleito. Nessas alturas, a credibilidade das candidaturas femininas é muito menor.
Também  os  partidos  -  acho  que  neste  momento  temos  representantes  de  vários
partidos neste Plenário - têm de fazer o mea-culpa.  Nós, do PTB, temos feito muito.
Aliás, já conseguimos que cerca de 5% do fundo partidário seja destinado ao PTB
Mulher,  dirigido  hoje  pela  nossa  companheira  Marlene  Campos,  de  São  Paulo.
Estamos lutando muito. Na penúltima eleição, elegemos 12 mulheres, mas, na última,
só conseguimos uma. Se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai conseguir eleger
mais duas ou três mulheres.

Então, dentro de todo esse cenário, que é um cenário de muitas dificuldades para
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as mulheres, estamos com a reforma política. Qual reforma queremos? Como vamos
trabalhar essa questão da reforma?

Ela é polêmica. Fala-se dessa reforma política há anos, não é de hoje. E, ao que
me parece, estamos com a reforma política como um bolo, pois está fatiada. Vimos
ser aprovado em 1º turno a proibição das coligações proporcionais. E aí? Há projeto -
vou tomar a liberdade de ver um número - de iniciativa popular, com mais de 130
entidades que o subscreveram, em tramitação no Congresso. É o Projeto de Lei nº
6.316/2013,  com  todo  o  respaldo  da  sociedade,  o  qual  estabelece  as  eleições
proporcionais em dois turnos.

Num primeiro momento, teríamos a votação nos partidos políticos, que deveriam
apresentar suas propostas e seu ideário partidário, dentro do pensamento de cada
partido. Faz-se uma lista preordenada. Dentro dos votos do partido, como é hoje,
verifica-se a quantidade de cadeiras. Nesta lista preordenada, teremos alternância de
gêneros, homem e mulher. Dentro do que o partido conseguir, seria em dobro. Vamos
supor que o meu partido, o PTB, tivesse conseguido com o seu voto de legenda no
partido  5  cadeiras.  Iríamos  disputar  10.  Esse  número  já  diminuiria,  porque  não
teríamos sessenta e tantos para concorrer, e isso ajudaria. Mas não sei se isso, por si
só, resolverá essa questão, ou seja, quais mulheres os partidos teriam.

Disse à querida amiga, deputada Jô Moraes: “Jô, me ajude a puxar da lembrança
quantas  mulheres  presidentes  de  partido  já  tivemos?”.  Então,  Jô  disse:  “Elaine,
vamos lembrar: você,” - inclusive fui presidente estadual do PSB, meu antigo partido,
hoje do PTB - “eu, Luzia Ferreira e Maria do Carmo Lara”.  Acho que a Maria do
Carmo chegou a ser presidente,  não é, Marília? Até para ocuparmos espaços de
decisão nos partidos políticos não é fácil, é difícil.  Temos 32, 33 partidos, mas só
quatro conseguiram até agora. Continuamos na faixa dos 10%. A realidade é essa:
pouco mais de 10%.

Senhoras e senhores, quando cheguei, recebi, com muita alegria, nesta Casa, este
livro que traz a história das representantes de Minas no Poder Legislativo. Tenho a
certeza de que todos o receberam. Fiz questão de contar. Desde 1962, data em que a
primeira deputada era do meu partido, do PTB, tivemos, entre deputadas estaduais,
federais e senadoras, 40 mulheres. Nem completamos, ao longo de mais de 50 anos,
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as cadeiras do Plenário desta Casa. Minhas amigas e meus amigos, esse desafio
vamos ter que enfrentar com muita firmeza. Conclamo as mulheres que aqui estão a
ocupar espaços de poder, espaços nas ruas, nas agremiações partidárias com que
cada uma mais se identificar. Trabalhamos de forma muito firme a questão da mulher
no meu PTB, assim como em outros partidos. Não tenho dúvida disso. Hoje todos
tem isso, até porque, se não tiver criticado, às vezes faz até - não é, Bel? - para dizer:
“Fizemos também”. Conclamo todos para essa participação política. Sabemos das
dificuldades.

Já vou finalizar porque meu tempo está se esgotando. Cumprimento as senhoras,
os senhores e as queridas amigas da Mesa. Só uma vez por ano temos Mesa só com
mulheres; em 99% das solenidades em que venham a participar notarão uma Mesa
composta  por  homens,  quando  muito  haverá  uma  mulher.  Hoje,  nesta  Mesa  da
Assembleia,  quero  dizer  que  temos  dois  grandes  desafios:  o  primeiro  é  essa
participação  política;  o  segundo  é  levar  nossos  companheiros,  nossos  maridos,
nossos filhos,  os  homens de nossa vida,  a nos ajudar  nas tarefas  domésticas,  a
cuidar do jantar, a lavar a louça, a acompanhar o para-casa de nossos filhos. Assim,
teremos  tempo  para  a  política.  Não  temos  tempo  hoje,  deputada  Marília,  porque
estamos com sobrecarregadas.

Esse  é  um  desafio  que  precisamos  vencer.  Já  ocupamos  muitos  espaços.
Atualmente as mulheres são delegadas, juízas, promotoras, defensoras, motoristas
de ônibus, motoristas de caminhão, pedreiras, eletricistas, mecânicas, etc. Saímos do
privado  e  fomos  trabalhar.  Precisamos  disso,  mesmo  que  seja  como  salário
suplementar. Temos grande dificuldade em trazer os homens que vivem conosco, que
estão em nossa vida para esse espaço privado, que nos sobrecarrega muito, que nos
deixa  numa situação  de  impedimento  e  nos  dificulta  a  ocupação  de  espaços  de
decisão neste país.

Meu tempo está se esgotando. Mais uma vez parabenizo a deputada Rosângela
Reis. Mulheres professoras, um viva para vocês. Aliás, tudo passa pela educação.
Quando falamos em diferença,  preconceito e discriminação, temos consciência de
que só conseguiremos avanços a partir do momento em que não dermos educação
diferenciada aos nossos filhos, em nossa casa e nas escolas. Isso é fundamental.
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Sem isso, cada vez mais perpetuaremos esse machismo que causa violência, que é
fator de discriminação e preconceito, o que não queremos. Nós, mulheres, queremos
uma sociedade justa, igualitária, fraterna e feliz. Temos de ocupar espaços de decisão
neste país, em nossos estados e em nossos municípios, a fim de que possamos dizer
que temos uma democracia plena. Volto a falar aquilo que disse no início de minha
fala: precisamos democratizar a democracia. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos a ilustre expositora, vereadora Elaine Matozinhos, que
tem uma grande carreira e que é exemplo para todos nós, mulheres de Minas Gerais.
Parabéns, Elaine, e muito obrigada.

Palavras da Professora Beatriz da Silva Cerqueira
Boa tarde a todas e a todos os colegas presentes. Cumprimento a Mesa, na pessoa

da deputada estadual Rosângela Reis, a quem agradeço pela oportunidade de estar
aqui compondo esta Mesa de debates.

Permitam que eu fale daqui. Certa vez um professor me ensinou que a gente fala
da mesma forma  como os  outros  estão  -  sentados  ou  em  pé.  Sempre  fico  com
vontade de me levantar, com aquela vontade de professora, mas tenho tentado falar
da mesma forma como as pessoas estão. Então farei o exercício de tentar, durante
20 minutos, falar aqui da Mesa.

Acho que estamos numa situação de conflito com algumas questões que o Poder
Legislativo tem adotado. Então prefiro ficar aqui na composição da Mesa, que está
muito  representativa.  De  fato,  poucas  vezes,  temos  mesas  compostas
exclusivamente por mulheres.

Permitam-me  cumprimentar  cada  um  e  cada  uma  aqui  presente,  através  das
mulheres do campo, que estão nas suas jornadas de luta. Cada vez que vejo uma
trabalhadora  rural  sem-terra,  uma  assalariada  rural,  uma agricultora  familiar,  uma
mulher  atingida  pelas  políticas  relacionadas  às  desocupações  referentes  às
barragens vir à capital empunhar suas bandeiras, chego a ficar com vergonha das
coisas  de  que  reclamo  e  do  cansaço  que  sinto  de  algumas  lutas.  Permitam-me
cumprimentar todas e todos através dessas mulheres que estão aqui na capital, nesta
semana, nas suas jornadas de luta.

Permitam-me  também  fazer  uma  primeira  consideração.  Esta  semana,  duas
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mulheres trabalhadoras, dentro do local de trabalho, foram vítimas de violência ao
serem  atingidas  por  balas  durante  um  tiroteio  no  Município  de  Betim.  Há  duas
semanas, uma outra trabalhadora, dentro do seu local de trabalho, foi brutalmente
agredida por um adolescente que havia feito uso de drogas, e atualmente ela está de
licença médica. É importante que nós escutemos o pedido de socorro. É importante o
que  nós,  professoras,  trabalhadoras  da  educação,  pedimos  à  sociedade.  Não
aguentamos mais lidar com a violência no ambiente escolar. Continuamos sozinhas.
Não existem políticas  que previnam como também não existem políticas  que dão
suporte necessário a um profissional da educação, que é agredido no seu ambiente
de trabalho. É cada vez mais comum escutarmos notícias sobre isso. Tem-se tornado
um  lugar  comum nos  esquecermos,  na  sequência,  porque  no dia  seguinte  serão
outras manchetes. Nem peço um minuto de silêncio, nem peço a indignação, porque
há uma mistura de sentimentos, de impotência e de pedido de socorro, para que a
sociedade nos ajude. Se a escola hoje enfrenta essa relação de violência, a escola é
o resultado das relações sociais na sociedade. É fundamental termos esse olhar.

Ontem duas professoras foram baleadas dentro da Escola Fundamental Teotônio
Vilela, em Betim, e a diretora da Escola Estadual Bolivar foi brutalmente agredida por
um aluno, há duas semanas. Faço essa referência porque a categoria de professoras
é, em sua maioria, de mulheres. Esse seria um tema para outra mesa de debates. É
uma das profissões que tem a pior remuneração, mesmo tendo nível superior, mesmo
tendo jornada semelhante a de outras profissões.

Acho que a questão do gênero também poderia ser um debate para outra mesa de
discussão.  Eu me perguntava como chegamos até a conjuntura  que enfrentamos
neste  momento.  É  impossível  falar  de  reforma  política  ou  fazer  qualquer  debate
público  no  Parlamento,  sem  fazermos  alguma  referência  ou  discutirmos  a  atual
conjuntura política, econômica e social que nosso país está vivendo neste momento.

Lembrei-me de quando foi  que a  questão da reforma política voltou com muita
intensidade. De fato,  movimentos sociais,  movimentos de esquerda e movimentos
sindicais, há muito tempo, discutem e defendem uma reforma política, entendendo
que o atual sistema político não dá conta de fazer a representação real da sociedade.
Nós nos lembramos das manifestações de junho de 2013. Nós nos lembramos do
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que as pessoas pediam nas ruas. As pessoas pediam mais a presença do Estado na
vida delas. Elas escreviam nas suas cartolinas: “Mais educação, mais saúde”. Elas
questionavam as políticas de mobilidade urbana.

Por  isso a  discussão da tarifa  zero.  Por  isso o  enfrentamento  do aumento das
passagens.  Discutiam  questões  relacionadas  à  presença  do  Estado  na  sua  vida.
Aquelas pessoas, muitos de nós que estávamos lá, não queríamos um Estado mais
ausente,  queríamos  um  Estado  que  investisse  mais  em  políticas  públicas
direcionadas à maioria da população, porque a condição financeira do trabalhador
inegavelmente  melhorou  na  última  década.  Hoje  ele  tem  melhores  condições  de
adquirir bens, mas os serviços públicos não acompanharam essa melhora. E aí essas
pautas foram para as ruas.

Como explicamos que em fevereiro de 2015 tomou posse um Congresso Nacional
mais conservador do que o anterior? Mais conservador quer dizer que a maioria dos
deputados que estão lá defendem menos o Estado na presença das pessoas, não
defendem políticas públicas para a maioria da sua população, defendem as políticas
do mercado em detrimento das políticas da vida, da pessoa humana. Como é que
conseguimos  entender  que  esse  Congresso  é,  segundo  os  estudiosos,  o  mais
conservador desde 1964? Como é que nós damos posse a um Congresso no qual
permanecem as disparidades na representação das mulheres, na representação dos
negros, na representação da juventude, na representação de vários grupos que se
tornaram amplas minorias e que permanecem recebendo ataques frontais das alas
conservadoras do Congresso Nacional? Como é que nós podemos entender que o
poder econômico foi definidor da eleição dessas pessoas, em detrimento das pautas
que estavam nas ruas? O que estava nas ruas não é o  que está  no Congresso
Nacional, em termos de representação.

A tarefa para nós que estamos aqui, que somos militantes sociais, é fazer com que
a pauta da reforma política seja  a pauta para  o ano de 2015.  E não é  qualquer
reforma, não é a reforma do Eduardo Cunha. A reforma do Eduardo Cunha não nos
representa porque não queremos que a reforma seja feita pelos que estão, pois estes
vão reformar para poderem continuar. Não queremos uma reforma pensada por um
presidente do Congresso que faz da Câmara dos Deputados, que faz do exercício do
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seu cargo um mecanismo de chantagem e  de barganha em relação aos  cargos.
Essas questões precisam ser discutidas entre nós.

Trouxe alguns  dados  importantes  para  debatermos.  A mulher  não  está  fora  do
espaço  político  porque  esteja  cansada  ou  desencantada.  O  sistema  político  nos
exclui,  o  sistema  político,  os  partidos  políticos,  as  estruturas  sindicais  fazem  o
possível para que nós continuemos excluídas, sob a justificação da dupla e da tripla
jornada: “Coitadinhas, elas trabalham muito. Coitadinhas, elas não sabem bem o que
dizem”.

Nós  não  estamos  na  política  porque  não  queremos.  Há  um  sistema  que
permanentemente nos expulsa, nos joga para fora da política brasileira. Vou falar da
casa que ocupo e não só dos parlamentos. Esta também é uma crítica importante que
precisa ser feita e assumida no movimento sindical, que não deixa de ser machista,
que não deixa de ter estruturas de poder que colocam as mulheres em cargos de
menor  importância.  Nós,  mulheres,  quando  somos  dirigentes  sindicais,  temos  de
depender, muitas vezes, da boa vontade do presidente, do secretário, para liberar o
recurso para aquela agenda, para aquela política importante das nossas pastas. Falo
de lá, mas falo de cá também porque acho que é assim que avançamos no debate.

Não  tive  condições  de  acompanhar  esse  debate  no  período  da  manhã  porque
estávamos numa agenda muito importante na Refinaria Gabriel Passos, fazendo a
defesa da nossa Petrobras pública.

Havia muitos movimentos lá, motivo pelo qual não pude estar presente no período
da manhã, portanto não sei que dados foram levantados. Peço desculpas, então, se
for repetitiva em relação a algum dado.

Ocupamos uma das  últimas  posições no  ranking de  representação  feminina  no
parlamento.  Vejo  muitos  criticarem governos  progressistas  de  outros  países,  mas
acho que as pessoas não sabem que a Bolívia ocupa a 2ª posição no ranking entre
mais de 130 países em relação à participação feminina; Cuba ocupa a 4ª posição em
participação  feminina;  a  Nicarágua  ocupa  a  9ª  posição;  o  Equador  ocupa  a  10ª.
Estamos  entres  as  últimas  posições  entre  os  130  países  no  que  se  refere  a
representação feminina no parlamento.

Foi dito pela palestrante que me antecedeu que, das 513 deputadas federais, 51
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são mulheres. Hoje não somos 10% do parlamento brasileiro. Em 2014, foram 5.940
candidatos - 4.204 homens, 1.736 mulheres. No Senado, das 27 vagas em disputa, 5
foram preenchidas por mulheres.  Nas assembleias  legislativas de todo o País,  só
ocupamos  11% das  vagas.  Das  5.651  candidatas,  tivemos  120  mulheres  eleitas.
Quanto às centrais sindicais, somente em 2012 a Central Única dos Trabalhadores de
Minas Gerais elegeu a primeira mulher para a presidência. Antes do atual mandato,
nenhuma mulher havia ocupado a presidência da CUT Minas, embora tenhamos mais
de 30 anos de história e luta desse movimento. Até hoje nenhuma mulher ocupou a
presidência da CUT em nível nacional.

Das 27 CUTs estaduais, 9 são presididas por mulheres. Nas centrais sindicais do
Estado de Minas Gerais - podem me corrigir, se eu estiver errada -, acho que sou a
única mulher que preside uma central sindical aqui. Sendo assim, nas reuniões de
que participo, não adianta nem pedir a cota de 5%, porque ela se torna impraticável,
impossível.

Esses números - dentre outros números que outras pessoas trouxeram e minhas
colegas de Mesa, com certeza,  trarão mais  informações -  evidenciam o quanto é
necessário  haver  mudança.  Eles  evidenciam  que o  atual  sistema político  não  dá
conta da representação real que existe hoje na sociedade em relação às mulheres.
Se olharmos os partidos políticos, as executivas do partidos políticos via de regra são
espaços de poder masculino e branco. Se fizermos essa pesquisa, vamos identificar
isso. Os cargos que muitas vezes são dedicados a nós, mulheres, não são cargos de
decisão, são cargos que dependem da decisão de outros cargos. Essa é a nossa
realidade nos partidos políticos, e, no mundo sindical, não acredito que seja diferente.
No que se refere ao  sistema político,  vejo  hoje  pouco compromisso dos  partidos
políticos com candidatas mulheres.

É inconveniente falar, mas sabemos que existe uma prática - espero que um dia
consigamos  acabar  com  ela:  muitas  vezes  as  mulheres  compõem  chapa  para  o
partido alcançar  a cota.  Na verdade,  elas são candidatas-laranjas  que não têm a
estrutura  do  partido  para  fazer  campanha,  não  têm  investimento,  não  vão  ter  a
formação do partido, não vão ter a estrutura do partido a sua disposição para garantir
igualdade de condições para disputar uma vaga no parlamento, por exemplo. Essa
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realidade existe. Infelizmente, trabalhar para cumprimento de cotas, sem se ter uma
política sistemática de informação, de empoderamento das mulheres, de investimento
nas mulheres em cargos de decisão não vai adiantar se não tivermos essa mudança
de comportamento.

Que mulheres têm condições de disputar os cargos nas atuais condições? Eu diria
que  poucas  mulheres.  Quem de nós,  deste  Plenário  -  professoras,  trabalhadoras
rurais -, conseguiria participar e fazer a disputa no atual sistema político?

Dentro da reforma política, só vou fazer a observação de um ponto que precisamos
enfrentar de forma honesta. Por isso digo que não é qualquer reforma política. Se não
enfrentarmos o financiamento privado das campanhas, a corrupção em nosso país
não vai acabar. Sabemos que o que está acontecendo na Petrobras acontecia desde
mil novecentos e... Quantos governos passaram por isso? Corremos o risco de, daqui
a  pouco,  daqui  a  uns  dez  anos,  quando  nos  encontrarmos,  mudarem-se  os
envolvidos, mas o sistema corrupto permanecer.

A corrupção num país não se trata de criminalização de um partido político. Para
isso há um outro debate, que, na minha opinião, se encerrou em outubro do ano
passado, e querem continuar arrastando-o para cá. Mas também seria outra Mesa de
debates. O que justifica, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados ter
articulado, ajudado mais de 50 candidaturas a deputado federal? O que justifica que
planos de saúde financiem a minha campanha para deputada federal? O que o plano
de saúde vai exigir do meu posicionamento quando eu for eleita deputada federal? O
que justifica a Andrade Gutierrez investir na minha campanha a deputada federal?
Qual  contrapartida  esse  investimento  vai  querer  depois  que  eu  for  eleita?  Esse
debate precisamos fazer com a sociedade porque, se não enfrentarmos, faremos um
debate hipócrita, que não nos levará a lugar nenhum, sobre a corrupção no País e
sobre  a  nossa  indignação.  Sem a  reforma política  não  haverá  mecanismos  para
acabar  com a  corrupção no nosso país,  no  nosso estado e no  nosso município,
porque práticas corruptas existem em todas as esferas do poder.  Não é qualquer
reforma política que traz esse debate.

A  segunda  questão,  além  do  fim  do  financiamento  privado  de  campanha,  é
discutirmos quem fará essa reforma política.  Quem está no parlamento não pode
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fazê-la. Por isso o debate de uma Constituinte exclusiva, porque essa reforma política
tem de ser discutida pela população, tem de haver mecanismos de debate popular,
sob  o  risco  de  termos  os  mesmos  financiadores  de  campanha  fazendo  o
financiamento  da  reforma  política.  Aí  não  teremos  nenhuma  alteração  que  seja
significativa em nosso sistema político.

Acho que essas são as duas questões que unificam, talvez, todas as propostas
populares de envolvimento da esquerda relacionadas à reforma política.

Para terminar a contribuição, quero pedir desculpas a vocês porque, ao terminar
aqui, voltaremos às ruas de Belo Horizonte, porque hoje é um dia nacional de luta.
Quero pedir a compreensão, porque não é educado falar e sair, mas terei de cometer
essa deselegância, visto termos um dia nacional de luta. Fizemos a luta em defesa da
Petrobras de manhã na Refinaria Gabriel Passos e a continuaremos agora, às 16
horas, na Praça Afonso Arinos. Deixo o convite para que, terminadas as atividades,
todas participemos.

Quero  ainda  deixar  duas  questões  para  o  debate.  O  que  temos  visto  hoje  de
reações, inclusive de políticos, me preocupa profundamente. Porque o homem, num
espaço  de  poder  -  um  deputado,  um  governador  ou  um  presidente  -  não  é
vagabundo, não é leviano,  não é mentiroso, não é incompetente, não merece ser
estuprado, não merece sofrer violência sexual. Mas, quando é a mulher no espaço de
poder - porque a presidenta da República não é a única que escuta “vagabunda” -, a
mulher é chamada de vagabunda, de leviana, de mentirosa e de outras coisas mais.
Muitas vezes essa relação de desrespeito à condição da mulher é praticada por nós,
mulheres, o que demonstra que precisamos refletir mais essa questão e que o dia 8
de março é cada vez mais necessário na sociedade, que deve ser uma sociedade de
civilização e não de barbárie.

Fico chocada quando ouço um deputado federal dizer que a mulher merece ser
estuprada e tudo fica como está. Assim, o jovem na periferia acha que pode bater na
namorada, o empresário no condomínio de luxo acha que pode esfaquear a esposa
na frente do filho. A incitação à violência contra a mulher está partindo dos espaços
públicos, está partindo de agentes políticos que teriam o dever de cuidar para que a
condição da mulher melhore e que a violência contra ela acabe.
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Para finalizar, queria deixar essa reflexão e dizer que na CUT estamos cumprindo o
nosso para casa. Há uma decisão congressual pela qual no próximo congresso da
CUT, que vai eleger a sua diretoria, temos de ter paridade: metade homem, metade
mulher.

Eu brinco, mas quem pode leve a sério, que essa é apenas uma transição até que
seja uma diretoria 100% mulher. Enquanto isso, aceitamos os 50%.

Agradeço  a  oportunidade  do  debate  e  coloco  a  CUT  à  disposição  para  lutas
importantes como esta. Quisemos trazer um pouco da reflexão na nossa perspectiva
e chamar todas as organizações presentes para fazer a defesa da reforma política,
dos direitos da classe trabalhadora e também da nossa Petrobras enquanto empresa
pública, patrimônio do povo brasileiro. Hoje a Petrobras é responsável por 15% da
mão de obra no País, é responsável por 13% da produção de riqueza no nosso país.
São as empresas públicas que podem investir para que a nossa economia volte a
crescer.  Se não tivéssemos tido privatizações na década de 1990,  teríamos mais
empresas públicas que hoje poderiam investir mais em melhorias, em tecnologia, em
geração  de  emprego,  em  infraestrutura.  É  esse  o  caminho  para  sairmos  das
condições econômicas em que estamos. Por isso os movimentos foram e voltam às
ruas em defesa da Petrobras,  dos direitos  e da  reforma política.  Boa tarde.  Bom
debate a todas.

A presidente - Agradecemos à ilustre expositora Beatriz Cerqueira, que veio trazer
informações importantes para este painel. Receba nosso muito obrigado. Você tem
nossa admiração por todas as lutas. Conte com a nossa participação, a participação
da bancada das mulheres, para que possamos nos unir com a comissão que está
sendo criada agora, a Comissão Extraordinária de Mulheres, para tratar de assuntos
e interiorizar cada vez mais e capacitar as mulheres para um empoderamento, para
que  possamos  avançar  nas  políticas  públicas  tão  desejadas  e  com  tanta  ânsia.
Realmente, temos de participar, ir às ruas, envolver-nos. É assim que vamos avançar.
Muito obrigada.

Neste momento, a Beatriz vai ter de ir para outras agendas. Fique à vontade.
Palavras da Professora Marlise Matos

Boa tarde a todas e a todos - até que temos bastantes “todos” hoje. Na pessoa da
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deputada Rosângela Reis, saúdo as componentes da Mesa. É com muita alegria que
volto  a esta Casa para fazer  este mesmo debate.  Pelo menos uma vez por  ano
somos  convidadas  a  assentar  nesta  mesa para  discutir  mulheres  no  parlamento,
mulheres na política. Enquanto nos convidarem viremos. Hoje eu tomei a decisão, e
foi bom, porque as colegas que me precederam me desobrigaram como professora a
ficar apresentando diagnóstico. Todas vocês já sabem do ar rarefeito que as mulheres
respiram na política, da dificuldade e da corrida de obstáculos que precisam superar
para  enfrentar  não só a  competição eleitoral,  mas a permanência  dentro  do jogo
político  brasileiro.  Não é tarefa finda quando uma mulher  se elege,  após eleita  a
máquina de moer  carne continua moendo as carnes. Nesse sentido,  as mulheres
também continuam correndo atrás para superar obstáculos, rompendo barreiras em
um espaço em que estão absolutamente isoladas, segregadas.

Essa experiência gera em muitas de nossas representantes processos depressivos
e  sentimentos  de  frustração.  Muitas  desistem  e  não  desejam  aquele  status que
mantém as cadeiras no parlamento, que é o estatuto da reeleição. Faço pesquisa há
mais de 10 anos em Minas Gerais, no Brasil e na América Latina, e uma das coisas
que  descobrimos  é  que  as  mulheres  não  querem  a  reeleição.  Muitas  delas  não
querem se reeleger porque o custo dessa participação é infinitamente mais alto para
elas do que para o homem. Os nossos dados estatísticos comprovam que aquilo que
faz com que mais deputados permaneçam é a reeleição. É o elemento mais definidor
da permanência política no espaço político, o candidato continuar político. A máquina
é produzida para alijar, para expulsar essas mulheres que ousaram, que arrombaram
as portas e estão ocupando o espaço que não é delas, que não é legítimo para sua
atuação pública.

Somos  52%  da  população  do  Brasil,  52%  do  eleitorado  é  feminino,  42%  da
população economicamente  ativa  deste  país  é  constituída  de  mulheres,  38% dos
domicílios  brasileiros  têm uma única mulher  como referência,  como provedora  na
ausência  de  qualquer  figura  masculina.  E  a  nós  é  relegado  menos  de  10% nos
espaços de representação e poder. É assim não só no parlamento, mas no sindicato,
nas  grandes  empresas,  em todos os  espaços públicos,  em todos  os  espaços de
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poder e decisão. No mundo privado da empresa, do negócio, e no mundo do Estado,
do parlamento, da câmara, em todos os lugares. Isso não é em vão.

Nesse ponto, a pergunta que quero fazer, para dar minha contribuição, é a seguinte:
por quê? O diagnóstico é que não estamos lá,  mas por quê? Acho que essa é a
segunda pergunta que temos de nos fazer em um momento de debate como este. Na
sequência, identificadas algumas causas, temos de nos perguntar o que fazer para
mudar essa situação. Refiro-me a algumas causas, porque nunca vamos identificar
todas elas, até porque várias das pesquisas feitas, algumas coordenadas por mim,
mostram-nos que essa exclusão é determinada por multifatores. É disso que estamos
falando: de uma política exercida na ausência das mulheres.

No Brasil a política é exercida na ausência das mulheres, e isso não é um efeito
casual, não é fortuito. Isso é produzido, social e politicamente, por um sistema com
regras políticas que excluem as mulheres; por um sistema com regras políticas que
se transformam em um jogo de palavras hermético, inacessível, incompreensível e
indecifrável para as pessoas comuns. Podem ficar tranquilas porque não vou fazer
essa pergunta, mas, se eu perguntasse aqui como se calcula o coeficiente eleitoral,
duvido que, à exceção de alguma assessoria parlamentar especializada, alguma de
nós seja capaz de responder. Ou seja, ninguém aqui sabe dizer como se produz um
elemento  importantíssimo  como  o  cálculo  do  coeficiente  eleitoral  em  um  pleito
eleitoral. Essa informação é inacessível e incompreensível, e isso não é à toa; ela é
assim para que as pessoas se afastem da política. Essa política é produzida por
regras que, dentro do sistema, fazem com que as pessoas comuns não consigam
compreender esse sistema e, portanto, não se sintam parte dele, mas sim diferentes
e afastadas dele.

Mas,  quanto  à  pergunta  do  por  quê,  vou  responder  com  dois  ou  três  pontos
extremamente  importantes  que  temos  de  enfrentar,  embora  não  sejam  fáceis.  O
primeiro deles foi levantado pelas expositoras que me antecederam e mencionado
tanto por Elaine quanto por Beatriz. Trata-se de saber de onde viemos. No Brasil, até
hoje,  todos  nós,  mesmos  as  mulheres,  vivemos,  habitamos  e  reproduzimos  uma
cultua patriarcal, machista e de dominação masculina. Por favor, não interpretem o
que estou dizendo como uma forma de responsabilizar ou de culpar as mulheres. Não
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é disso que estou falando. Estou falando de uma cultura que possui engrenagens e
estruturas que funcionam apesar de nós, mas com a nossa conivência ou, no mínimo,
omissão - que também é uma forma de agir para sustentar e manter essas regras e
esse  sistema  funcionando  como  funciona,  ou  seja,  direcionado  para  colocar  os
homens nos postos de privilégio e de mando, ocupando os espaços de poder. Ora,
não existe vazio de poder, gente. Quando dizemos que queremos este Parlamento
composto por 50% de mulheres, estamos dizendo que teremos de tirar desta Casa de
35 a 40 homens.  Ou seja, vamos ter  de deixar de eleger 30 ou 40 homens para
eleger 30 ou 40 mulheres. É só isso. Imaginem as reações: oh, não, de jeito nenhum!
É disso que estamos falando: que homens terão de sair para que mulheres entrem. É
esse o ponto. Ou seja, o privilégio histórico de 500 anos de processo está dado e
naturalizado. E é essa cultura da naturalização, esse conservadorismo, que não é
fácil de mover, de modificar. Portanto qual é a solução para esse determinante que é
o  social,  o  cultural?  A nossa  capacidade  de  agir,  crítica  e  reflexivamente,  nesse
contexto  social.  Cada mulher  que sair  deste  ciclo  de  debates tem de sair  com o
compromisso moral  e  pessoal  de  dar  suporte  a  outras  mulheres  para  que elas  -
inclusive ela mesma - consigam espaço de poder e decisão, seja na sua vida pessoal,
seja na sua vida institucional, seja na sua escola, seja no espaço da sua família, seja
onde for.

Nós mesmas somos as únicas que podemos nos empoderar. O empoderamento
vem de dentro  e  da  solidariedade que as mulheres precisam reforçar  entre  elas,
independente de partido político, de ideologia, de religião, de qualquer outro elemento
que é usado até para nos dividir, para nos separar, para nos fazer diferentes umas da
outras o suficiente para que nos gostemos menos. O.k.?

Então a única solução para a cultura política é mudar a cultura política. Não existe
outra, é construir no lugar dessa uma cultura de compartilhamento, de apoio mútuo,
de reciprocidade,  de  cumplicidade,  e  não detonar  a  coleguinha do lado,  dizendo:
“Está vendo, ela vai sair candidata porque quer aparecer”. Não é? “Está vendo, ela
vai para a reunião com aquele tanto de homem, naquela hora, imagina; o marido é
um trouxa.” Porque é isso que as mulheres falam. É isso que falam, como me falaram
nas  pesquisas  que  eu  fiz.  Elas  desconfiam  das  próprias  mulheres  que  estão  se
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candidatando; diminuem o valor das candidaturas. E os homens fazem isso ainda
com  mais  requinte  de  crueldade  e  de  perversidade.  É  assim  que  o  jogo  político
continua  sendo  jogado  para  excluir  as  mulheres  desse  espaço.  E  com  a  nossa
conivência; se não a conivência explícita, a omissão, porque a gente não faz nada. A
outra fala isso, eu falo: “Ah, ah, ah”. Eu não vou lá e falo: “Minha filha, calma. Como
assim? Você está falando isso! Vamos apoiar essa mulher. Nós temos 10% de mulher
no  poder.  Você  sabia  disso?  Noventa  por  cento  do  parlamento  é  constituído  de
homens”. Ela ali está botando a cara dela a tapa. Vamos apoiá-la. Não é?

Então  o  primeiro  elemento,  creio,  tem  de  ser  pensado  de  onde  sairão  as
candidaturas  das  mulheres.  De vocês,  de  nós,  das  minhas  mulheres  do  Vale  do
Jequitinhonha, é a Dôra.  Levanta aí,  Dôra!  Dôra de Piô,  das mulheres fortes que
estão no enfrentamento de todas as lutas deste país, porque a mulher está em todos
os movimentos sociais.  É  mentira que as mulheres não têm ambição política.  As
mulheres estão nos movimentos de luta da terra, no movimento rural, no movimento
quilombola, no movimento negro, no movimento feminista, nos movimentos urbanos,
nos movimentos por creche, em todos os sindicatos patronais, dos trabalhadores. As
mulheres estão em todas essas posições.  E elas  vão desaparecendo de maneira
inusitada à medida que os cargos vão ficando de poder e de decisão, de fato. Não é?
Sobre essa estrutura, essa engrenagem, a gente deve ter estratégia para quebrá-la,
rompê-la para fazer essa engrenagem rodar em outra direção.

O  segundo  elemento  que  eu  queria  marcar  aqui  -  não  sei  se  vocês  estão
controlando meu tempo - é o partido político. Partido político importa. A democracia
brasileira é  uma democracia  partidária.  O sistema político  brasileiro funciona com
partidos,  com  uma  lógica  multipartidária.  Portanto,  queiramos  ou  não,  o  partido
político é e precisa ser um espaço de inserção ativa e protagonista das mulheres.
Então cada mulher que está aqui, se é filiada a um partido político, tem de se haver
dentro desse partido político e fazer sua voz ser ouvida dentro desse partido político.

Em 2007, fiz uma pesquisa e tive o estarrecimento de descobrir que, nesta Casa
Legislativa, em contato com alguns partidos políticos - que vou declinar de nomear
aqui  -,  ao pedir  a lista  de candidatura  de  mulheres daquele  pleito  eleitoral,  havia
partidos que sequer tinham essa lista. Havia partido que não tinha a lista de mulheres
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que se candidataram ao pleito de 2006 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Eu não estou falando do século XVIII, estou falando de 10 anos atrás, ou menos. Por
quê? Porque era assim, eram as candidaturas-laranjas. As mulheres estão ali para
isso, é amiga do presidente,  é sobrinha de não sei  quem. Então a gente tem de
cumprir  essa  coisa  que  botaram  no  Brasil  desde  1995,  a  tal  cota,  e  vamos
empurrando isso aqui para dentro.

Olhem como é perverso esse jogo. Eu estive no programa da Renata Zampetti,
quando  o  promotor  eleitoral  também  estava  lá.  Eu  perguntei-lhe:  “Promotor,  é
possível fazer alguma coisa para obrigar os partidos a cumprirem as cotas? Vocês
sabem que as listas eleitorais deste país, até o ano passado, eram ilegais? Todas
elas.”

Quando se estabelece na legislação eleitoral brasileira que é preciso ter 30% de um
dos sexos e você não tem... Até o ano passado quase todos os partidos políticos não
tinham sequer os 30%. Eram listas ilegais. O que o Tribunal Regional Eleitoral fazia?
Sancionava uma lista ilegal. E o que acontece? Nada. Não há punição. Não acontece
nada nem com o partido político nem com ninguém. Então, as listas são para inglês
ver. Essas mulheres que se encontram nessa disputa não estão lá para disputarem
de fato. Das 30%, se houver dois ou três que estão disputando o pleito para ganhar...
elas  são  poucas.  E  aí  perguntamos  para  as  lideranças:  “Mas,  por  quê?”.  “Ah,
professora, vou dizer.  As mulheres não têm ambição política, não querem. Temos
uma dificuldade aqui. Estamos pedindo pelo amor de Deus para que se candidatem”.
Isso é pura mentira. O partido não apoia. Os candidatos majoritários não estão nas
campanhas das mulheres, não sobem nem no palanque e tiram a foto assim: com um
tapinha  nas  costas.  Não  há  recurso  financeiro  de  campanha  apoiado  pelo  fundo
partidário. E nós fizemos uma minirreforma eleitoral, em 2008, que obriga que os 5%
do fundo partidário  sejam investidos  na  formação de  mulheres,  nas  candidaturas
delas. Pergunto a vocês que são filiadas a partido: “Vocês sabem se o seu partido
está investindo 5% do fundo partidário?”. Se não investir naquele pleito, a multa é de
2,5% e, na próxima eleição, dois anos depois, tem de ser de 7,5%. Se não cumpriu,
mais 2,5%. Então, vão até lá e batam à porta da contabilidade do partido para saber
se estão sendo investidos 5%,  e 2,5%,  se não foi,  em financiamento de  apoio  e
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formação política de mulheres, porque é isso que a lei eleitoral prevê. Ninguém está
procurando saber se isso está ou não acontecendo.

Já me passaram a notinha dos 5 minutos. O último ponto é o fatídico financiamento
privado, sobretudo o empresarial, de campanhas. As campanhas políticas no Brasil
são individualizadas e a cada dia se transformam mais em verdadeiros negócios. São
propostas, negociatas. Simplesmente estamos enxergando a ponta do iceberg agora,
quando finalmente,  de forma absolutamente republicana,  vemos a negociata  vir  à
cena pública, aparecer.  Nos últimos 500 anos, elas continuavam existindo, e nem
sequer procurávamos saber ou ouvíamos dizer que isso acontecia.

As campanhas políticas financiadas pelas grandes empresas são o câncer que tem
minado toda a potencialidade e a riqueza transformadora que é o espaço da política
representativa e parlamentar neste país. Viciadamente o capital faz uma transfusão
para dentro do parlamento, que se transforma numa bancada de negócios do nível
mais mesquinho e asqueroso. De fato, isso também só nos faz afastar ainda mais da
política. Muitas mulheres se desencantam e dizem: “Não vou fazer parte disso que
está aí”. É mais um elemento da regra desse sistema que está sendo implodido. Quer
dizer, ele mesmo se implode. É impressionante. De fato, está sendo implodido neste
momento  em  que  estamos  discutindo.  O  financiamento  privado  de  campanha,
especialmente o empresarial, é algo gravíssimo. Devíamos lutar e compreender que
precisamos ter uma reforma que seja capaz de estancar a veia aberta desse sangue
que  sai  exaurido  da  lógica  política  brasileira.  Além  disso,  pensar  numa  reforma
política  que,  de  fato,  possa  pretender  extinguir  o  financiamento,  pelo  menos  o
empresarial, é algo, para mim, de urgência e necessidade.

Finalizo  a  minha  fala  de  hoje  pedindo  a  esta  Casa  que,  em  algum  momento,
retomemos algo que fizemos num passado não tão longínquo assim. Na época, a
Rosângela era deputada.  Esta Casa Legislativa  promoveu um curso  de  formação
política para as mulheres. A Escola do Legislativo, juntamente comigo, o Nepem e a
Secretaria de Políticas para as Mulheres, fizemos um curso de formação política.

As mulheres precisam se alfabetizar politicamente. Se as regras do sistema são
escritas  para  não  serem  compreendidas,  não  somos  burras,  vamos  aprender  a
compreendê-las, mas, para isso, preciso de espaços destinados para essa tarefa,
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para  essa  função.  As  mulheres  têm  de  abrir  espaço  na  sua  agenda  para  se
alfabetizarem  politicamente,  entenderem  o  sistema  político  eleitoral  brasileiro  e
saberem fazer parte crítica e reflexiva dele.

Agradeço  a  oportunidade  de  falar  aqui  mais  uma  vez.  Peço  desculpas,  pois
participarei  agora,  às  16h30min,  de  uma banca na PUC do  Coração Eucarístico.
Então terminarei a minha fala, mas peço antecipadamente milhões de desculpas por
não ficar com vocês até o final. Perdoem-me. Muito obrigada.

A presidente - Quero agradecer esse grande movimento de mulheres do Vale do
Jequitinhonha, que também está participando deste ciclo de debates, e a honrosa
presença da nossa querida amiga Marlise Matos, com quem queremos fazer um bom
trabalho e desenvolvê-lo no interior de Minas, levando informação e capacitação por
intermédio  da  Comissão de Mulheres.  Com certeza  vamos  trabalhar  muito  nessa
comissão.

Quero que a Marlise fique à vontade para se retirar. Infelizmente não vamos tê-la
até o final dos trabalhos. Obrigada, Marlise.

Palavras da Deputada Marília Campos
Sra.  Presidenta,  antes  de  a  nossa  próxima  convidada  proferir  suas  palavras,

apenas queria dar uma resposta à Profa. Marlise, que está se retirando. Gostaria de
dizer que a demanda que ela apresentou de curso de formação para mulheres foi
discutida nas várias reuniões que fizemos das entidades, enfatizando a necessidade
de termos cursos de formação. Foi feito um requerimento, o qual já foi enviado, e
creio que a Casa vai repetir essa experiência tão exitosa no passado - inclusive, a
senhora fez excelentes parcerias. Portanto, já está acatado pela comissão.

Palavras da Sra. Benilda Regina Brito
Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Quero  agradecer  o  convite  de  estar  aqui.  Farei

diferente.  Quero  cumprimentar  a  Mesa,  os  companheiros,  as  deputadas,  mas
principalmente agradecer e dizer que o que me traz no debate desta tarde é o fato de
ter  entendido muito cedo que ser  mulher  e negra faria  uma grande diferença em
minha vida. Quero cumprimentar de forma muito especial as mulheres negras que
aqui  estão,  porque,  ainda  que o  racismo queira  se  tornar  invisível  na  sociedade
brasileira,  nós, que somos pretas, que temos cabelo duro, crespo, cabelo pixaim -
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como o racismo diz -, sabemos o que é levantar a nossa identidade racial. E, se não
fossem essas caras pretas, certamente não viria aqui com a propriedade que venho e
acúmulo que tenho aprendido ao longo da minha vida com as mulheres negras. Muito
obrigada.

Quero dizer que tenho andado muito preocupada em fazer debates, conferências.
Ficar por último para falar não é problema, mas acho muito ruim quando temos que
falar e não há pessoas para debater conosco. Marlise, minha amiga querida, tem uma
banca. Adoro. Que pena! Queria dialogar muito com a universidade também, pois é
um espaço que tem que prestar atenção na discussão racial. Pouquíssimas pessoas
na universidade fazem  isso.  Marlise  é  uma grande  companheira,  parceira,  minha
companheira na ONU Mulher,  e eu queria também debater  com a Marlise.  Como
também uma presidente da CUT poder ouvir as nossas questões. Estamos sempre
falando por último e sempre falando para nós mesmas. Então acho legal pensarmos
para o que esse movimento quer chamar a nossa atenção.

Acelerarei, porque, além de tudo isso, só temos 20 minutos. Então queria dar um
recado muito rápido e agradecer às mulheres negras que me indicaram para estar
nesta Mesa hoje, contribuindo neste debate.

O  tema  da  nossa  Mesa  é  reforma  política  e  participação  das  mulheres;  e  a
Assembleia fez uma provocação, um convite: “O que pensam as mineiras?”. E achei
importante  perguntarmos,  já  que  vou  falar  por  nós,  mulheres  negras:  “E  o  que
pensamos nós, mulheres negras?”. Porque, quando falamos de mulheres, estamos
falando de uma diversidade imensa, porque vivemos numa sociedade extremamente
plural. E este Plenário demonstra isso. Como há também pessoas com deficiência
visual, auditiva, e talvez por isso lerei todas as transparências que eu trouxe, para
que sejam também incluídas nessa discussão. Temos que ter esse cuidado ao pensar
a cidade, ao pensar em políticas públicas. Não estamos falando de uma política só
para uma categoria, estamos falando de uma diversidade. No Brasil este debate é
extremamente importante, porque nós, mulheres, somos a maioria da população, e o
Brasil é o 2º país de maior população negra do mundo. Então há um contingente de
mulheres  negras  enorme neste  país.  Aí  quero  que  pensemos:  “De que mulheres
estamos falando? Estamos falando de uma reforma política para que mulheres?”.
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“Mas as mulheres tiveram um avanço muito significativo.” De que mulheres estamos
falando? Eu, Benilda, também pesquisadora da universidade, tenho dito, pesquisado
e reafirmado que há duas categorias que marcarão o sujeito discriminado neste país.
Primeiro é a racial, porque homens negros ainda têm mais privilégios neste país do
que mulheres negras; e a segunda é a de gênero, porque, se a mulher for branca, ela
tem mais possibilidade de ascensão social do que o homem negro. Então quero dizer
que, quando falamos de um sujeito discriminado, a primeira pergunta é: “É negro?”.
“Benilda, mas a pessoa da terceira idade sofre mais preconceito do que a mulher
negra”.  A pessoa da terceira idade tem cor? “Mas a pessoa com deficiência sofre
mais preconceito do que a mulher negra”.  Esse deficiente tem cor? Qual é o seu
sexo?  Se  atrelarmos  a  categoria  cor  a  qualquer  categoria  excluída  deste  país,
estaremos  falando  do  que  a  universidade  chama  hoje  de  interseccionalidade.
Estamos somando preconceitos.

Então quero começar minha fala trazendo essa questão, e também fazendo uma
análise  bem  rápida  de  que  as  últimas  décadas  foram  muito  significativas  para  o
movimento social, para nós, mulheres, de um modo geral. Mas se recortarmos cor,
classe  social,  orientação  sexual,  e  ainda  mais  para  nós,  lésbicas,  este  debate  é
terrível. Vocês já ouviram falar que pode até ser preto, mas preto veado, pelo amor de
Deus?  A  mesma  coisa  escutamos  no  movimento,  para  nós  que  resistimos  e
debatemos a discussão LGBT neste país.

“Benilda, como você pode ser lésbica? Você tem filho, usa batom.” Ainda existe o
imaginário social que é perverso, porque quer nos desclassificar; mais do que isso,
inviabilizar a nossa existência. Então temos que pensar que é dessa pluralidade que
estamos  falando  e  é  essa  pluralidade  que  terá  que  entrar  na  reforma  política.
Concordo com a Marlise. Se terá que sair homem para entrar mulher, terá que sair
branco para entrar preto; terá que sair heterossexual para entrar homossexual. Temos
de pensar como fazer com esse balaio todo. Acho que essa é uma grande discussão.

Hoje  é  um dia  importante  para  nós.  Estamos no mês de março.  Além do meu
aniversário, que foi anteontem, foi muito importante o 8 de março, Dia Internacional
da Mulher. (- Palmas.) E 21 de março, para nós, povo negro, também é importante;
mas não só para nós, porque a luta contra o racismo não é uma luta só nossa, mas
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também de quem é dos direitos humanos, pois é o Dia Internacional de Luta contra a
Discriminação Racial. Vocês lembram que é o dia conhecido como o Massacre de
Sharpeville. Então estamos vivendo um momento de cenário político muito propício
para este debate nesta Casa. Acho que é muito importante registrar isso.

E, ao dizer quais mulheres, eu trouxe isso para entendermos que esse discurso,
que está hoje mais popularizado no feminismo negro, é um discurso muito antigo.
Tem gente que pergunta:  por  que discutir  a  questão da mulher  negra,  se tudo é
mulher? Por  que discutir  a  questão do negro,  se tudo é negro? E nós,  mulheres
negras, tivemos de mostrar que não. Existe uma necessidade muito grande que nos
congela em algum lugar social de mulheres negras, e que não nasceu agora. Trouxe
para vocês o discurso de uma abolicionista, a Sojourner  Truth.  Em 1851, quando
invade a Convenção de Mulheres, em Ohio, ela faz um discurso dizendo: “Eu não sou
uma mulher?”. Então quero responder com um discurso de 1851 se realmente tem
diferença  essa  discussão  feminista.  Ela  invade  uma  assembleia  só  de  pessoas
brancas e diz: “Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa
carruagem,  é  preciso  carregá-las  quando  atravessam  um  lamaçal,  e  elas  devem
ocupar  sempre  os  melhores  lugares.  Nunca  ninguém  me  ajuda  a  subir  numa
carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma
mulher? Olhem para mim. Olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha
nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu
consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem - quando tinha o que comer - e
também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari  cinco filhos, e a
maioria  deles  foi  vendida  como escravos.  Quando manifestei  minha dor  de  mãe,
ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher?”. Por isso quero
chamar a atenção para um discurso que, se não falasse a data, poderiam dizer que
não é de 1851. É um discurso contemporâneo. Por causa disso não dá para jogar a
gente, mulher negra, no mesmo balaio e fazer a mesma discussão.

Vamos pensar em alguns elementos rapidamente: o mito da fragilidade feminina.
Que fragilidade feminina? Nós, com a nossa antecedência, é que viramos escravas
neste país? O Brasil invadiu o continente africano e trouxe mulheres, trouxe o povo
negro  para  cá  na  condição  de  escravo.  Que  fragilidade  feminina  encaramos  nos
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cativeiros, nas lavouras, no período colonial? As feministas precisam ganhar a rua
para  trabalhar.  Estamos  na  rua  desde  sempre.  As  escravas  de  ganho  eram  do
período colonial. E o mais curioso é que essa negação é tão grande, pois vocês vão
ver que o censo da década de 1860, por exemplo, vai mostrar mulheres negras como
empreendedoras sociais. Vamos ganhar a rua agora? Não, gente, estamos na rua há
muito  tempo;  aliás,  estamos  na  rua  garantindo  que  outras  mulheres  possam  ir
também. Alguém tem de fazer o serviço de casa, alguém vai ter de limpar a casa,
cuidar de menino, fazer a comida. E esse alguém somos nós mesmas. Romper o mito
de rainha do lar.  Que rainha é essa? Nunca tivemos esse título.  Das musas dos
poetas? Garota de Ipanema? Aquela coisa mais linda, mais cheia de graça, tem o
corpo  dourado  do  sol  de  Ipanema.  Não  é  de  Benilda  que  eles  estão  falando.
Certamente a nossa resiliência é que nos faz acreditar que ter o nariz chato, a pele
escura e o cabelo preto é bacana, que me tira da condição de macaca e me traz para
a condição humana. Estamos falando de reforma política. Garantir igual oportunidade
no mercado de trabalho. Esse mercado que até hoje nos mantém excluídas. Vamos
ver isso rapidinho mais à frente. Mulher é subproduto da costela de Adão. A gente não
pode  nem  manifestar  a  nossa  religião,  que  é  de  matriz  africana.  Sou  de  Iansã.
Poderia chegar aqui e dizer: com licença, minha mãe Iansã, meu pai Xangô, agora
vamos fazer um debate. Existe outra relação aí, que também é uma discussão da
laicidade do Estado, uma discussão que tem de estar em nossa pauta. Não dá mais
para a gente ficar fazendo o “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, e achar
que todo mundo processa a mesma coisa. Direitos sexuais e direitos reprodutivos.
Quando assumimos a nossa orientação sexual, uma mulher transsexual, bissexual,
sabemos exatamente o que enfrentamos no dia a dia. A gente não foi criada para
uma relação plural, por isso a morte ficou tão legitimada nesta sociedade. As pessoas
se veem no direito de fazer o que o Foucault diz, ou seja, se acham com o poder de
excluir os seres considerados indesejáveis e, por isso, você pode legitimar a morte. A
queda de dados de mortalidade é um fato que o movimento feminista comemora hoje.
Sim, é legal.

Mas até hoje lemos pesquisas de 2014 dizendo que não aplicam anestesia em nós,
mulheres  negras,  na  hora  de  ganharmos  neném,  porque  existe  um  mito  de  que
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somos mais fortes. O acesso à anestesia, na área da saúde, é assim. O que estamos
comemorando?  Os  dados  da  mortalidade  materna  baixaram,  mas  para  quê,
mulheres, se ainda não temos direito à anestesia? Vejam o acesso de quem vai fazer
o Outubro Rosa. Para nós, o Outubro Rosa tem dados assustadores. Não são dados
de Benilda, mas do Ministério da Saúde.

Quero falar do extermínio da juventude negra, porque todo mundo está falando da
morte dos meninos. Hoje há uma grande camada de mães engrossando a população
de rua das grandes metrópoles deste país porque tiveram seus filhos assassinados.
Toda mãe se preocupa com seu filho quando está na rua, à noite. Entretanto, o caso
da mãe preta é pior, porque, além da violência urbana, temos de encarar a violência
do racismo. “Vi aquele menino pretinho andando na rua, de boné, e achei que era um
bandido.” Vocês estão vendo todos os dias notícias no Alto Vera Cruz, no Conjunto
Santa Maria e no Jardim Felicidade. Para nós, as sextas-feiras viraram momento de
tormento, porque sabemos que iremos enterrar mais um tanto no final de semana. As
segundas-feiras são de lástimas. Essas mulheres vão às ruas chamando o nome dos
filhos,  sabendo  que  esses  meninos  não  voltarão  porque  foram  assassinados,  e
muitos não têm passagem pela polícia. Estamos falando de que mulheres?

A solidão institucional ainda é muito grande, e vemos isso aqui. Quando falam de
mulher preta, outra vez nós falamos por nós. Alexandre Frota foi à televisão e disse
que estuprou uma mãe de santo. Todas nós, feministas, lutamos contra o estupro,
mas a declaração de Alexandre Frota virou um problema de mulher negra, porque,
afinal de contas, ele estuprou uma mãe de santo. Cadê as mulheres juntas? Cadê
nosso feminismo junto?  Dizia  à Bel:  Bel,  estou  torcendo para você assumir  essa
Coordenadoria Estadual da Mulher. Entretanto, quero dizer que também é preciso ter
mulher  preta  lá,  porque  não  precisamos  de  ninguém  para  falar  por  nós,  mas
queremos chamar todo mundo para falar com a gente. Lutar contra o ceticismo e o
racismo tem de ser uma tarefa de todas nós, senão não é feminismo.

Quero chamar a atenção para o fato de que é nessa diversidade que vivemos. Por
que ainda é tão difícil discutir a questão racial? Porque o Brasil ainda insiste em negar
o racismo. Então, o mito da democracia racial ainda impera em nosso país, como se
fôssemos uma América em que todo mundo está de mãos dadas, feliz e satisfeito.
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Todo  mundo  vai  se  lembrar  do  que  essa  imagem  trata.  Alguém  se  lembra?  A
imagem  do  médico  cubano  que  chegou  aqui,  e  as  pessoas  vaiando.  Por  que
vaiaram? Em seguida, a jornalista Micheline Borges soltou um comentário em sua
página do Facebook: “Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas
têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo??? Aff, que
terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da
aparência...  Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue? E
febre  amarela?  Deus  proteja  o  nosso  povo”.  É  por  isso  que  meus  alunos  da
universidade, quando veem que a professora é preta, tomam um susto na entrada,
porque essa é a imagem que têm de nós. Imaginem no parlamento, na representação
política. A mulher negra é para estar em outro lugar. Uma pessoa preta nunca poderia
parecer uma médica. Enquanto isso, as manifestações contra médicas cubanas...

Trouxe essa imagem porque ela é simbólica para mostrar  a reação odiosa que
houve, para trazer a imagem preta de outro lugar, que não seja de pretas catando
lata,  catando  lixo  ou  como  empregada  doméstica,  com  todo  o  respeito  às
companheiras domésticas. Trouxe para mostrar a cara de quem denuncia ou nega o
racismo, mas legitima essa situação, uma cara muito explícita. Estamos falando de
grupos de médicos. Enquanto isso, nós, mulheres pretas, vibrávamos: “A pretinha
está chegando, então também posso chegar!”, porque a imagem para nos tirar da
condição de macaco, da desumanização, é fundamental para garantir a nossa vida.
Além de lutarmos contra o machismo, lutamos para dizer que somos gente, somos
pessoas e podemos. Minha avó Benigna era chamada de macaca. Minha mãe Zaira
era chamada de macaca. Eu, Benilda, sou chamada de macaca. Todos os meus três
filhos são chamados de macacos. E meu neto é chamado de macaco na escola, com
3 anos de idade. Quero chamar a atenção: sobre o que estamos falando neste país?
Positivar os corpos, a existência, a humanidade das mulheres negras como forma de
organização do nosso discurso político é a nossa grande estratégia. Só assim vamos
discutir a reforma política. É assim que devemos falar de democracia, de polaridade.

A  deputada  Lecy  Brandão,  agora  em  fevereiro  de  2015,  mês  passado,  foi
questionada no parlamento sobre os desafios de ser mulher negra.

Ela disse: “Na verdade, acho que o espanto que o Congresso teve comigo partiu
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mais das pessoas em relação a mim”. As pessoas não acreditam muito nessa coisa
de  artista,  negra  e  mulher  estar  no  processo  político.  Acham  que  é  coisa  de
oportunidade, e depois nada acontece. Comigo foi ainda pior. Muitos deputados, para
você ter  uma ideia,  nem me olhavam na cara  direito.  “O que essa pessoa,  essa
sambista,  essa  mulher  negra  está  fazendo  aqui?”.  É  como  se  nossos  lugares
estivessem  predestinados  socialmente.  “Que  pretinha  atrevida,  que  quer  discutir
reforma política!”

Por que queremos discutir? Porque sabemos que nosso corpo é a linguagem, mas
a leitura é toda sua. Hoje, quando cheguei, as pessoas falavam: “Nossa, que lenço
lindo em sua cabeça.  Nossa,  está  tão enfeitada”.  Não,  sou mulher  preta.  Esse é
nosso turbante, que tem um significado para a gente. Ele combina com nossa cor
porque somos vaidosas, somos belas. Não temos o corpo dourado, mas a nossa
negritude nos legitima para o que sustentamos,  que é a nossa identidade, o que
passa também por nossa estética.

Essa letra de  música é de um compositor  baiano,  de Salvador,  o Matumbi.  Ele
expressa isso e, por isso, o racismo é tão cruel. Por essa razão as pessoas legitimam
o lugar que você pode estar. É por isso que elas se assustam quando você não está
naquele lugar em que o imaginário racista coloca você.

E essa luta é antiga. Em 1949, a D. Maria Nascimento, que era uma jornalista negra
do jornal Quilombo, já falava que a mulher negra estava mudando, estava abrindo os
olhos. O primeiro Conselho Nacional das Mulheres Negras do Brasil foi instaurado em
1950. Por que chamo atenção para isso? Quando vemos os quadros de hoje, sempre
me lembro do Cazuza, que falava “meus heróis morreram de overdose”. As nossas
heroínas, os nossos heróis negros estão morrendo de overdose. O tempo não para?
Para nós parece que para sim. Se eu tirar a data de 1950 e ler exatamente o objetivo
do conselho, veremos que é o mesmo de hoje e o mesmo de qualquer entidade que
trabalha com ascensão racial da mulher negra, ou seja, fazer funcionar um curso de
corte  e  costura  e  elevar  a  alfabetização  da  mulher  negra.  Ainda  somos  as  mais
analfabetas, as de mais baixos salários, as que não têm acesso ao serviço de saúde.

Essa fala não é só nossa, essa campanha é do Ministério Público do Trabalho. É
feita a pergunta: “Para vocês, qual dessas mulheres tem o maior salário?”. “Mulheres
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negras ganham 45% menos que as mulheres brancas”. Fiz questão de trazer essa
imagem porque ela é do Ministério, não é do movimento negro. Falamos disso há
muito tempo. O Estado brasileiro sabe disso, reconhece isso, quantifica isso. E qual é
a política para inverter esse quadro e causar os impactos necessários? Com essa
campanha, eles lançaram outra: “Homens brancos ganham 66% mais que mulheres
negras”. Isso com a mesma qualificação, com o mesmo ano de estudo, com a mesma
classe social, mas chegaremos lá.

Por  que  a  reforma  política  é  importante?  Há  um  ano  as  domésticas  esperam
regulamentação  de  seus  direitos.  São  127  anos  da  abolição  e  27  anos  da
Constituição Federal de 1988. Ontem, dia 12 de março, foi votada a aprovação do
texto-base  da  PEC  das  domésticas.  Esperamos  que,  pelo  menos  até  a  próxima
semana, já tenham legitimado um direito trabalhista para que elas saiam da condição
de semiescravas  para  a  condição  de  trabalhadora.  Essa é  a  situação  da  grande
maioria de nós, mulheres negras.

Já estou terminando.  A  Câmara Notícia também noticiou,  em 29 de janeiro,  um
quadro do que seria a bancada dos deputados em 2015. A bancada federal eleita
para a próxima legislatura é composta - muitos que me antecederam já falaram sobre
isso, mas quero reforçar - por 80% de homens brancos. Entre os eleitos, 15% se
declaram pardos e apenas 4% pretos. Vocês sabem que no IBGE se trabalha com
cinco  categorias:  branco,  preto,  pardo,  amarelo  e  indígena.  Pretos  e  pardos,
somados,  temos  a  população  negra.  No  caso  das  mulheres,  elas  representarão
quase 10% da Câmara dos Deputados, em 2015. No conjunto dos deputados, as
pardas representam 1,6% e as pretas 0,6%. Nenhum índio foi eleito.

Quando  falamos  em  reforma,  estamos  falando  de  representação.  Como  uma
Câmara  pode  discutir  política  se  não  tenho  representação  nesse  espaço?  Se  a
discussão que fazemos não aparece? Se nossa discussão é deixada para depois ou
para nós mesmos, por não haver representação nesse lugar?

É curioso pensar que esse quadro que chega ao final da eleição não é o quadro das
candidaturas. Durante o processo de candidatura, há uma diversidade de candidatos
e candidatas,  que aparecem na televisão,  no horário  político,  falando sobre seus
bairros, sobre a periferia. No entanto, na hora das eleições, não estamos eleitos? Por
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que isso acontece? É disso que estamos falando. Esse é o quadro hoje da Câmara.
Está lá: 1,6% de pardos.

Gente, quero chamar a atenção, de novo, dizendo que o Brasil é o 2º país de maior
população negra do mundo. A gente só perde para a Nigéria, que está na África. A
África é um continente que tem mais de 50 países, e só há um que é mais preto que o
nosso, a Nigéria. Onde estamos então?

Esse desenho da câmara mostra que não chegamos a 10% de mulheres, das quais
2% são mulheres negras. O Prof. Luiz Augusto, que está sendo muito discutido hoje
na mídia sobre leitura política, faz uma avaliação desse quadro. Quando observamos
um parlamento  com 0,6% de mulheres pretas,  fica  difícil  acreditarmos  que  serão
discutidos os problemas da população com a qualidade necessária. Esse setor da
população fica relegado a uma situação totalmente - ou quase totalmente - excluída
das discussões políticas.

Por  que  queremos  sinalizar  uma  reforma  política?  Não  queremos  mais  só  a
Benedita da Silva. Toda vez que falo em mulheres pretas, alguém fala: “você tem a
Benedita da Silva”. Somos o 2º país de maior população preta do mundo. A Benedita
está lá. Ela foi empregada doméstica e agora está exercendo uma função legal. Essa
PEC só conseguiu garantia porque a relatoria foi da Bené. Mais uma vez, é a solidão
institucional nossa que recai sobre nós. Estamos por nossa conta, mas a Benedita vai
dizer...  Os  quadros  existem,  os  negros  e  as  negras  estão  aí,  desde  que  haja
condições financeiras de se fazer, em pé de igualdade, a campanha que os outros
fazem. Para quem levanta essas bandeiras, não há quem se interessa em contribuir
com sua campanha. Podem achar muito linda a sua história de vida, podem achar
que  é  importante  ter  negros  e  negras,  mas,  quando  é  o  financiamento  privado,
procura-se  dar  recursos  àqueles  que  representam.  Estou  cansada  de  ouvir  isso.
Estou cansada de escutar: “Benilda, que história linda, como vocês são resistentes,
que bacana você estar aí. Na hora de discutir Beijing, você estava lá”. Participamos
do processo de Beijing. Participamos das conferências de Viena e Cairo, discutimos
com as mulheres. O que aconteceu que ficamos e as mulheres brancas foram? O que
aconteceu que não conseguimos nos juntar? Elas tiveram estudo. Elas foram para a
escola, fizeram mestrado, doutorado e pós. E nós não vamos. O que é isso que este
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país não admite, mas que estamos vivendo todo dia e toda hora? Na representação
política,  vai  acontecer  isso.  Costumam  me  perguntar:  “Você  é  candidata?”.  Fui
candidata a vereadora por Belo Horizonte. Sou do PT, Partido dos Trabalhadores. Em
2000  fui  candidata,  então  sei  o  que  é  andar  nas  ruas  fazendo  campanha  e  as
pessoas dizerem: “O que é isso? Uma macaca no parlamento?”.  Estou falando é
disso. Não estou falando de zona de conforto, mas dessa desigualdade.

Para terminar, trouxe alguns pontos. Para nós, mulheres negras, é fundamental, na
discussão  da  reforma,  primeiro,  o  financiamento  público  exclusivo  para  as
campanhas.

As pessoas já me antecederam, falaram, então não posso me alongar. O voto em
lista preordenada. Vamos ter de discutir a ampliação da participação feminina e de
negras  na  candidatura.  Existe  um  estudo  hoje  muito  grande  falando  sobre  essa
representação política com cotas.

Convocação de Assembleia Constituinte exclusiva. Vamos ter de fazer isso. Nossa
última revisão foi em 1988. A democratização da mídia. Não dá mais para a mídia
congelar nossa imagem nesse lugar. São pontos de que não podemos abrir mão. São
pontos inegociáveis se quisermos discutir reforma política. Estamos lutando por uma
democracia que seja representativa, direta e participativa.

Quero  terminar  trazendo para  vocês  duas situações.  A primeira  é  que estamos
organizando, em Minas Gerais, a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a
Violência e pelo Bem Viver, que vai acontecer na Praça Sete, no dia 13 de maio, que
não  é  o  Dia  da  Abolição  da  Escravatura,  mas  o  Dia  Nacional  de  Luta  contra  o
Racismo, a denúncia da violência racial. Vamos fazer esse movimento na Praça Sete.
Estamos  mobilizando  o  Estado  de  Minas  Gerais  para  isso.  Aqui  há  várias
companheiras que estão na coordenação da marcha. Vocês já receberam o panfleto,
então vamos divulgá-la. Queremos colocar nossa cara preta na Praça Sete e dizer
que  queremos  políticas  focalizadas,  queremos  políticas  públicas,  queremos  trazer
uma pauta de reivindicação para inclusão. Não queremos estar sozinhas, queremos
estar  juntas,  em  pé  de  igualdade.  Conclamamos  todas  as  pessoas  dos  direitos
humanos a irem às ruas conosco. Não deixe esse discurso solitário, vamos engrossar
isso na Praça Sete.
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No dia 18 de novembro, haverá a marcha nacional em Brasília. O Brasil inteiro está
mobilizando-se para ir a Brasília, chamar a atenção para o bem viver. Não queremos
mais sexismo e racismo. Agora estamos, ao mesmo tempo, denunciando violência e
dizendo o que queremos. Queremos ter o direito de trepar com quem quisermos, de
estudar do jeito que pudermos, de conseguir mercado de trabalho, ter qualificação
para isso.

Queremos ter o direito de frequentar a escola; queremos ter o direito de ter carteira
assinada; queremos ter o direito de ver nosso filho crescendo sem ser assassinado;
queremos criar nossas famílias. Estamos indo para a rua para garantir um bem-viver
para essas mulheres.

Quero terminar dizendo que no ano passado completou-se o centenário de Carolina
Maria de Jesus. A invisibilidade das nossas intelectuais negras é imensa. Carolina era
uma catadora de lixo mineira. Ninguém discutiu sobre Carolina. Na semana passada
soube que a UFMG acabou de receber os manuscritos de Carolina. Ela foi traduzida
em  mais  de  13  línguas,  é  leitura  obrigatória  em  vários  países.  Para  nós,  os
referenciais  negros  positivos  são  extremamente  importantes  para  garantir  nossa
autoestima,  nossa  identidade,  nossa  cidadania.  Trouxe  Carolina  para  terminar,
dizendo que o problema da discussão racial não é a negação da nossa identidade.
Não temos nenhum problema em ser preto, não aceitamos mais é uma sociedade
que desqualifique negros, lésbicas, pessoas com deficiências, indígenas, portadores
de necessidades. Enfim, o que estamos querendo muito - e não só as pessoas de
religiões de matrizes africanas - é que a sociedade seja plural. A questão da nossa
identidade está resolvida, não temos nenhum problema com isso. Queremos é que as
nossas  diferenças  sejam  tratadas  com  igualdade,  por  isso  queremos  a  reforma
política. Termino com Carolina, que afirma que ser preto não é um problema para nós.
Ela diz: “Olhei as minhas mãos negras, acariciei o meu nariz chato e o meu cabelo
pixaim e decidi ficar como eu nasci”. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de slides.
A presidente  -  Agradecemos  à  Benilda  Regina,  ilustre  expositora,  que  falou  e

contagiou todos nós. Parabéns, Benilda. Essa causa é de todas nós, mulheres.
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Esclarecimentos sobre os Debates
A presidente - Neste momento daremos início aos debates.  Solicitamos a quem

fizer  uso do microfone que se identifique,  seja objetivo e sucinto, dispensadas as
saudações  pessoais.  Cada  participante  disporá  de  até  2  minutos  para  fazer  sua
intervenção.  Lembramos que a leitura e a apresentação oral das perguntas serão
feitas  de  acordo  com  o  volume  de  sugestões  recebidas.  Já  recebemos  várias
perguntas.  Neste  momento  estamos  encerrando  as  inscrições  porque  vários
questionamentos estão sendo feitos.

Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates estará disponível na
versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição do dia 28 de março, e poderá ser
acessada pelo portal da Assembleia Legislativa, no site www.almg.gov.br.

Debates
A presidente - Registramos a solicitação de Maria do Carmo Silva, da Associação

Recicla  Unaí,  por  melhores  condições  de  trabalho  para  as  catadoras  de  material
reciclável, que não possuem infraestrutura e nem apoio político, principalmente nas
bases de suas cidades.

Registramos a presença do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de
Minas Gerais, que, em 35 anos de existência, tem a primeira presidente mulher da
sua história, Rogerlan Augusta de Morais. Parabéns ao Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar.

Temos inscrições de pessoas que vão participar oralmente. Neste momento convido
a Sra. Alvanir Mello. A participante precisa se comunicar em Libras.

A Sra. Alvanir  Mello (em Libras, por tradução) - Vocês conseguem compreender
quando eu falo através da língua de sinais? Não tenho voz para falar na linguagem
oral. Meu nome é Alvanir Mello. Sou presidente da Confederação Brasileira de Surdos
-  CBS.  Gostaria  de  perguntar  sobre  comunicação.  Não temos  acesso em muitos
lugares,  há  muita  dificuldade  para  nós,  surdas.  Por  isso  é  muito  importante  a
acessibilidade  por  intermédio  do  intérprete  de  Libras,  pois  assim  teremos  mais
oportunidades.

A Benilda falou que muitas surdas negras encontram dificuldade para conseguir
trabalho. Temos batalhado acesso a emprego e trabalho para elas. Realmente, dou
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razão para o que a Benilda falou. Ela comentou sobre chamarem negros de macacos,
mas  os  surdos,  às  vezes,  também  são  chamados  de  macacos  em  virtude  da
comunicação com as mãos. Precisamos de apoio e ajuda para os surdos.

A presidente -  Agradecemos a  participação da Alvanir  Mello.  Vamos chamar as
pessoas  para  que  façam  suas  perguntas.  Gostaria  de  pedir  as  anotações,  para
depois fazermos as considerações finais deste evento. Solicito a quem couber que
faça as anotações. Está bem, Benilda?

Neste momento convido Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Sra. Kátia Ferraz - Boa tarde. Depois da fala da Benilda, não sei nem o que dizer.
Sentimo-nos  contempladas,  como  segmento  de  pessoas  com  deficiência,  nesta
reflexão  intersetorial.  Nestes  instantes  somos  mulheres,  somos  pessoas  com
deficiência,  somos  negras,  somos  pessoas  dentro  da  diversidade social  e  somos
pessoas que também incidem na política. Em uma outra oportunidade participei de
um pleito passado. Uma coisa interessante em relação à pessoa com deficiência é
que  sua  condição  de  mulher  é  negada  por  vários  tipos  de  comportamento  na
sociedade. Hoje é imenso o número de estupros de mulheres com deficiência dentro
de suas famílias. Isso é absurdo e muitas vezes não se registra. Também há outros
tipos  de  violência  no  que  diz  respeito  a  sua  incidência  política.  Filiada,  em
determinado momento, a um partido político, lembro-me de um comentário do então
presidente do partido em um jornal de grande circulação. Perguntaram por que ele
não tinha cumprido a cota que deveria ser preenchida dentro da legenda partidária.
Ele  disse:  “Mas  são  tantas  mulheres,  elas  são  tão  valorosas  dentro  de  suas
obrigações,  tão  valorosas  no  que elas  assumem de coração.”  Cada  vez  que  ele
qualificava, que ele aumentava os elogios, era como se eu me sentisse cada vez
mais pisada,  mais  para baixo.  Ele disse isso,  saiu publicado no jornal  Estado de
Minas. Achei uma coisa absurda.

Outro pleito é sobre a cota de mulheres, que queriam preencher. O partido desejava
preencher, e eu me neguei e disse: não, não vou me candidatar a esse pleito. Mas
soube  pela  nacional  que  meu  nome  havia  sido  lançado  sem  a  minha  consulta,
exatamente para ter a legalidade. Achei uma afronta - dentro de um partido muitas
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vezes temos um posicionamento incisivo em razão das nossas experiências de vida -
termos esse tipo de situação dentro das legendas partidárias.

Queria dizer uma coisa aqui para as senhoras deputadas: há aqui aquela discussão
de que sempre existiria - não sei se foi na Mesa do Plenário ou nas comissões - uma
mulher presente. Hoje até temos um número bem maior de mulheres nesta Casa.
Queria  perguntar  como  será  o  funcionamento  dessa  representação,  seja  nas
comissões, seja no Plenário. Isso é a título de Regimento Interno, a título só de uma
situação comemorativa ou de uma situação figurativa?

Coloco esse desafio às senhoras parlamentares. Senti que estamos enchendo a
Casa;  a representação feminina,  que vejo como muito valorosa,  está enchendo a
Casa. São mulheres que se posicionam com muita coerência. Vi até a coerência das
poucas  cujos  posicionamentos  eu  não  conhecia.  Quero  perguntar  como  isso  vai
funcionar, porque acho que é uma coisa que temos de divulgar. Será no Regimento
Interno,  será em atividades na comissão? Isso é  muito importante  para nós,  que
participamos de atividades desta Casa. Muito obrigada.

A presidente - A deputada que desejar poderá fazer sua anotação para responder
depois à Kátia Ferraz. Agradecemos sua participação e sua grande contribuição nesta
Casa, Kátia, nas comissões e em todos os trabalhos e debates.

Convido agora a Sra. Dora Alves Ferreira, do movimento sindical, da educação e
pastorais. Dora Alves Ferreira está? Não? Então convidamos a Valdete Sirqueira dos
Santos, da STTR de Jequitinhonha.

A Sra. Valdete Sirqueira dos Santos - Boa tarde, palestrantes, deputadas e demais
presentes.  Sou  a  Valdete  Sirqueira  dos  Santos,  sou  diretora  do  Sindicato  dos
Trabalhadores  Rurais  de  Jequitinhonha  e  trabalhadora  rural,  com  muito  orgulho,
assentada no projeto de reforma agrária, o PA Transval.

Aqui  temos uma diversidade muito  grande de mulheres:  do campo,  da  floresta,
indígenas, de todas as raças. Falo em nome da minha categoria. Sei que, às vezes,
as mulheres do campo e da floresta têm uma visão política, são inteligentes. Somos
determinadas,  além  de  sustentarmos  a  Nação  e  o  mundo,  mas  não  somos
valorizadas.

Gostaria  de  fazer  uma pergunta  a  nossas  palestrantes:  diante  dessa dimensão
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imensa, como estimular as mulheres do campo e da floresta para que participem e
ocupem os espaços de poder nas decisões políticas? Elas às vezes não são muito
valorizadas, mas têm uma consciência política imensa. Eu mesma sou trabalhadora
rural,  já  fui  vereadora  e  não  baixo  a  cabeça  diante  de  obstáculos.  Deixo  essa
mensagem para estimular  minhas companheiras  do  campo.  Então,  como a  gente
reforça o empoderamento dessas mulheres nos espaços políticos? É uma pergunta.

Quando a gente trata de reforma política, tratamos de toda uma dimensão. Gostaria
de complementar o que disseram as nossas palestrantes: que essa reforma política,
como somos construtoras da nossa história, fosse construída por nós. Não queremos
bolo  recheado  que  vem  de  paraquedas,  como  se  não  tivéssemos  conhecimento
político. Temos de debater. Somos donas do nosso nariz e sabemos o que queremos
para sermos mais valorizadas e nos empoderarmos mais dos espaços de decisões.
Nós, mulheres, façamos a diferença.

Complementando, este ano acontecerá a Marcha das Margaridas, que é um espaço
político  de  massa,  em  que  as  mulheres  do  campo  e  da  floresta  darão  maior
visibilidade a sua garra e a sua luta. Então, seguiremos em marcha até sermos livres
e respeitadas. Muito obrigada.

A presidente  -  Agradecemos  a  participação  da  Valdete  Sirqueira  dos  Santos.
Estamos dirigindo essa sua pergunta à vereadora Elaine Matozinhos. Convido agora
Ivone Mendes, da União Brasileira de Mulheres, do Movimento Popular da Mulher.

A Sra. Ivone Mendes - Boa tarde a todas. Antes de fazer a minha pergunta, gostaria
de dizer que me sinto muito feliz com a presença da Benilda Brito à Mesa e com sua
intervenção.  Fico  muito  preocupada  com  o  ditado  que  diz  que  pessoas  de
mentalidade pequena falam sobre pessoas, pessoas de mentalidade mediana falam
sobre conjuntura e pessoas de mentalidade avançada falam sobre estratégias. Eu
sempre bato nessa tecla dos movimentos LGBT e suas demandas. Estamos aqui
para falar da reforma política e da inclusão das mulheres na política. Fico pensando
que,  mesmo  que  eu  bata  nessa  tecla,  para  quem  estamos  pretendendo  essa
reforma? Não é justamente para todos esses segmentos? A reforma política não é
para nós? Então, gostaria de não ser interpretada dessa maneira, muito menos como
quem está fazendo um discurso vitimista.
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Em segundo lugar, gostaria de lembrar que, num passado não muito distante, um
grupo de feministas  foi  procurado por  um grupo de mulheres  -  todos sabem que
existem  diferenças  entre  mulheres  e  feministas  -  pedindo  uma  estranha  ajuda:
queriam ajuda em sua luta pela aposentadoria das donas de casa. Foi um momento
de grande tensão porque essas mesmas mulheres eram aquelas que, há décadas,
décadas  e  décadas,  vinham  lutando  exaustivamente  para  retirar  a  mulher  do
ambiente doméstico e promover sua inserção nos espaços de disputa de poder. Não
fazia  sentido  ajudar  aquele  grupo  de  mulheres,  suborná-las  dizendo:  “Olhem,
estamos oferecendo suborno para que vocês percam de propósito o trem da história”.
Isso nos lembra que faz muito tempo que estamos nessa luta. É uma antiga e enorme
aspiração nossa termos mais mulheres na política.

Então, por que não paramos de cobrar cota de 30% - existe uma cota mínima de
30% e uma máxima de 70% - e passamos a cobrar o cumprimento da lei de 70%?

Porque,  se há partidos com menos de 30% de mulheres, é sinal  de que esses
mesmos partidos estão com mais de 70% de homens. Portanto, precisamos cobrar a
constitucionalidade da lei que já vigora, dessa cota de 30%.

A presidente - Agradecemos a participação da Ivone. Com a palavra o Sr. Vicente
Ribeiro dos Santos, do Movimento dos Sem-Casa de Unaí. Na sua ausência, com a
palavra  a  Sra.  Maria  de  Lourdes  Nascimento,  da  Fetaemg  e  da  Associação  de
Mulheres do Norte de Minas.

A Sra. Maria de Lourdes Nascimento - Boa tarde a todas e a todos. Tenho algumas
contribuições para dialogar com a companheirada em relação à igualdade. O nosso
debate  deve esquecer  os  30%, chega da cota  dos 30%. Já  em relação à  nossa
disputa na  ocupação desse espaço,  tenho certeza  de que precisamos começar  a
discutir a disputa de voto entre mulheres. Se vamos discutir a paridade, então que
50% desse espaço das assembleias seja disputado entre nós. Isso serve para todas,
mulheres quilombolas, indígenas, que seja entre nós, pois só assim o nosso espaço
será garantido.

A companheira falou que a mulher não tem medo do poder, nem o poder tem medo
da mulher.  Mas acho que o  poder  tem mesmo um pouco de medo de nós,  sim,
porque, se não tivessem medo das mulheres, não haveria tanta armação para impedir
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que  cheguemos  aos  espaços  de  poder.  Não  existiria  tanta  trava  que  nos  tira  a
condição de dialogar e peitar essa discussão de igual para igual.

Outra questão séria é o machismo, e mais doloroso é o machismo das mulheres. Já
estamos acostumadas a sofrer o machismo dos homens e sabemos lidar,  mas há
mulheres tão machistas que chega a doer na alma quando vemos o jeito com que
elas se posicionam. Hoje pela manhã vimos uma companheira se posicionando assim
em relação à presidenta.  Considerei aquilo  machista.  No Congresso, nas grandes
empresas, quando vão discutir, estão se matando nos bastidores, mas quando vão a
público são amiguinhos de mãos dadas. Não seremos nós que viremos aqui bater na
presidenta ou ficar mulher contra mulher. O espaço é para discutirmos essa mudança,
a reforma política, nossa ocupação do espaço, esquecendo se viemos aqui para bater
em alguém ou fazer esse papel. Mas não é justo nos reunirmos no mesmo espaço
para bater umas nas outras.

Outra questão é que, para nós, mulheres, conseguirmos ocupar nosso espaço de
fato, devemos fazer a democratização da mídia. Porque tudo o que está acontecendo
com a presidenta hoje é culpa da mídia. A mídia mostra o que quer, ela não mostra o
que é justo, o que está sendo falado e acontecendo de fato. Ela só mostra o que quer,
sabemos  disso,  não  tem  nenhum  bobo  aqui.  E  estou  falando  como  leiga,  sou
agricultora, mas lá no meu cantinho faço um debate político nos espaços por onde
passo, procuro partilhar. Todos sabem o que a mídia faz. Só será possível termos
igualdade quando democratizarmos a questão da mídia e ocuparmos nosso espaço
de fato.

Não estamos discutindo a reforma política aqui, mas a sociedade civil já homologou
essa reforma. Quando conseguimos os 8 milhões de votos para dizer que queremos
a reforma política, a sociedade civil já disse que quer. Precisamos apenas qualificar
que tipo de mudança queremos. Mas dissemos que queremos a reforma política. Tem
uma história nos bastidores de fazer um referendo, mas não é o que queremos.

Já provamos que, com 8 milhões de votos, a reforma política pode ser feita com
tranquilidade.

Outra coisa é que,  no sindicato -  sou sindicalista e presidente de associação -,
costumamos dizer  que,  para  fazermos  uma mudança política,  precisamos  ocupar
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esses espaços. Já fui convidada a participar de um espaço político, mas não tive
coragem,  porque  esse  espaço  político  não  nos  dá  condição  para  legislar,  por
exemplo, para cumprir o nosso papel; virou um espaço de troca de favores. Então,
como liderança de mulheres rurais,  preferi  me negar  a ocupar  esse espaço,  com
medo  disso,  pois  temos  um  nome  a  zelar.  A partir  do  momento  em  que,  para
conseguir aprovar determinado projeto, você precisa negociar outro projeto, já não se
sabe qual o projeto que você terá de apoiar para conseguir votos para o que você
quer. Por isso, neguei-me a participar, mas espero que, com essa reforma política, a
gente volte a conversar em outro tom, que retire de nós esse medo.

Aproveito para parabenizar a Benilda, pois antigamente uma mulher negra não fazia
o que ela fez, como uma mulher agricultora não fazia o que estou fazendo. Para nós,
isso é um ganho. Já avançamos muito, mas temos muito a fazer. E vamos fazer. Não
tenham dúvidas de que vamos fazer. Só precisamos unir as nossas forças e confiar
um pouco mais umas nas outras,  sem achar  que não somos capazes ou que as
companheiras não são capazes, até porque sabemos que são.

Por fim, quero convidar todos a participarem da 5ª Marcha do Coletivo de Mulheres
Organizadas do Norte de Minas, que vai acontecer de 17 a 19 de abril, junto com a 4ª
Ação Internacional,  em Varzelândia.  Estaremos lá de braços abertos para receber
todos vocês. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à Maria de Lourdes as importantes contribuições e
passamos a palavra ao Sr. Vinícius Abdala, do Instituto Pauline Reichstul.

O Sr.  Vinícius  Abdala -  Boa tarde a todos.  Estou falando em nome do instituto
porque, infelizmente, as mulheres que nele trabalham não puderam estar aqui hoje. É
por isso que venho fazer essa representação.

O Instituto Pauline Reichstul mantém em Belo Horizonte o Centro de Referência em
Direitos  Humanos,  subsidiado pela  Secretaria  Nacional  dos  Direitos  Humanos  da
Federação. Ali trabalhamos principalmente com pessoas em situação de rua e com as
mulheres trans, sobre as quais quero falar um pouquinho neste momento.

Recentemente foi sancionada pela presidenta a lei do feminicídio, mas, antes disso,
aconteceu  na  Câmara  um  fato  que  achei  muito  peculiar:  eles  alteraram  o  texto
original, mudando de gênero para sexo biológico. Achei interessante porque fizeram
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questão de alterar  o texto, mudando de gênero para sexo biológico, para que as
mulheres transsexuais  e as  travestis  não fossem contempladas pela  lei.  Trabalho
especificamente com isso, mas acho que todos sabem que, para conseguirmos fazer
com  que  essa  mulher  tenha  o  seu  nome social  reconhecido,  é  preciso  mover  a
máquina do Judiciário, e pode demorar anos para que isso aconteça. Para fazermos
alteração de gênero dessa mulher,  a luta é então ainda maior; às vezes a mulher
morre antes de ter isso reconhecido pelo Estado. É interessante frisar que hoje, no
Brasil, 90% das mulheres trans são prostitutas, trabalham na prostituição, e ninguém
problematiza esse fato. Hoje, o Brasil é o país que mais mata as mulheres travestis e
transsexuais, e nada é feito. Aliás, nessa lei há até um desserviço, porque, quando
fazem  questão  de  discriminar  e  excluir  essas  mulheres  de  uma  lei  que  poderia
contemplá-las, mais uma vez negam a existência e a cidadania dessas mulheres.

Não quero falar por elas, mas não vejo nenhuma aqui e, por isso, peço licença para
dizer  que elas não podem ser esquecidas.  Onde estão essas mulheres? Por que
também aqui elas não estão presentes para falar de suas especificidades?

Depois do que a Benilda disse, fiquei até sem ar. Aliás, da maneira como ela fez
sua apresentação, creio que todo mundo ficou sem ar diante do que ela disse. Entra
aí justamente a questão: quem são essas mulheres? Não há um só tipo de mulher.
Elas  também  são  mulheres,  também  querem  ser  respeitadas,  elas  também  têm
direito a voz. Infelizmente elas não se encontram aqui hoje, não porque escolheram
não estar aqui, mas porque, provavelmente, agora já estão se arrumando para ir para
as ruas trabalhar, já que é a única forma de emprego para as mulheres trans hoje em
dia. A gente fala que elas podem ser atendentes de telemarketing ou prostitutas. É só
dessa  maneira  que  a  gente  legitima  o  emprego  para  as  mulheres  transexuais  e
travestis.

E  mais  do  que  isso:  por  que  não  dar  voz  a  essas  mulheres  e  ouvir  as
especificidades delas também? Por exemplo: por que não ter uma mulher trans hoje,
aqui, para expor o que ela precisa? Por que não ter uma mulher trans aqui, hoje, para
falar sobre o que é necessário para ela enquanto mulher? Até porque, na verdade, a
gente nem reconhece essa mulher como uma mulher. Já é difícil a gente legitimar
uma mulher trans enquanto uma mulher trans; dar voz a ela, então, a gente diria até
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que é vandalismo. Não, espere aí:  se a mulher já não pode falar,  a mulher trans,
então, é vandalismo. Se a própria mulher já não vai falar, imagine uma mulher trans,
imagine um homem vestido de mulher, que é assim que a sociedade insiste em julgar
a identidade de gênero dessas mulheres.

Era isso o que eu queria perguntar, além de deixar aberta esta questão: por que
não colocar uma mulher travesti, transexual sentada à mesa também? E há muitas
delas com muita capacidade para estar aí, como a Jaqueline de Jesus, que hoje é
pós-doutora em Ciências Sociais e Psicologia Social pela UnB. Ela é mineira. Não
está aqui hoje, mas é uma mineira que poderia estar aí nessa representatividade. É
uma mineira travesti, negra, o que é importante dizer. Obrigado. (- Palmas.)

A presidente  -  Agradecemos  ao  Vinícius  Abdala  a  contribuição.  A Benilda  vai
responder às suas questões.

Convido,  neste  momento,  para  proferir  a  palavra,  Gleydson  Vasconcelos  dos
Santos. Convido a Sra. Marta Auxiliadora Dias, de Contagem.

A Sra. Marta Auxiliadora Dias - Boa tarde, companheira; boa tarde a todos. Meu
nome é Marta.  Fui  indicada pelo prefeito  de Contagem e recebi  o Prêmio Mulher
Virtuosa de Contagem. Dos 4 mil habitantes, a metade deve ser mulher, das quais
foram escolhidas 21 mulheres; destas escolheram três; e,  entre as três, Deus me
escolheu para receber o prêmio. Recebi também o Prêmio José Quintão, os melhores
de Contagem. Por último, recebi o diploma estadual. Então, isso é que é coisa de
papai do céu. Deus achou graça em mim, assim como o povo de Contagem, o Estado
de Minas.

Também me candidatei,  como diz minha mãe,  há mil  anos,  nos meus 17 anos.
Porém, gente, estou traumatizada, porque eles prometem mil  e uma coisas e não
fazem nada. Dizem que você vai ganhar carro de som, que você vai ganhar não sei
quantos telefones para ligar para as pessoas. Ou seja, prometem mil coisas, mas,
resumindo,  nada.  Eu ficava,  como comentado,  igual  a  não sei  o quê,  entregando
folheto de porta em porta: eu sou a Marta, preciso do seu voto. Entendeu? Vou falar a
verdade, isso que está no sangue, sou política desde quando eu estava no ventre da
minha  mãe.  Nasci  política.  Ou  seja,  nasci  política,  sou  política  nata,  e  não
profissional,  mas,  infelizmente,  tenho  medo  de  me  candidatar,  porque  eles
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prometem... Aliás, sou do seu partido, PTB. Eu amo a política. Está no sangue. Eu
amo ajudar meu próximo, mas, infelizmente, estou com medo de me candidatar. Os
convites  são  vários:  “Ah,  você  vai  ser  candidata”.  Não  sei.  Não  sei  se  vou  ser
candidata.

Segundo, o último livro que li, cujo título é Tristezas não pagam dívidas, fala que as
donas de casa chegam a um estado de pobreza, que elas trabalham muito, a vida
toda,  que  ajudam  marido  e  filhos.  Os  filhos,  cada  um  segue  seu  rumo.  Como
aconteceu comigo: tenho filho na Europa, na Argentina.

Aí, quando as mulheres chegam aos 60 anos e os maridos as trocam por uma de
20, elas ficam assim: “E agora? E eu? E eu?”. Espero que, com essa reforma política,
mude alguma coisa.

Faço parte de uma igreja onde lidero 2 mil pessoas. Quando passo no meio de 10
mulheres, duas me respondem que são aposentadas, e outras: “Ah, sou dona de
casa”. O meu sonho era pôr algo para ensinar essas mulheres a pagarem o INSS a
fim de que,  no futuro,  se aposentassem. Infelizmente,  mulheres estão solitárias  e
ninguém está fazendo nada em prol delas. O.k.? (- Palmas.)

A presidente  -  Agradecemos  à  Marta  Auxiliadora  a  contribuição  neste  ciclo  de
debates. Convido agora a Sra. Ana Lúcia da Silva, coordenadora da Igualdade Racial
de Nova Lima.

A Sra. Ana Lúcia da Silva - Boa tarde a todas e a todos. Resistimos até agora. Boa
tarde às nossas companheiras de Nova Lima, às poucas que restaram, como minha
companheira Bel. Parabenizo e cumprimento a Mesa na pessoa da minha professora
Benilda, que muito bem nos representou e sempre nos representa. Não tenho nem o
que dizer da sua fala.

Juntei todas as falas aqui e queria fazer uma observação. Do contrário, vou perder
um pouco o gancho. Como você se chama, companheiro? Vinícius, de onde você é?
Da coordenadoria? É só para dizer-lhe que a realidade das mulheres trans não é tão
negativa ou perversa, embora a maioria se estabeleça assim. Pelo menos na nossa
cidade - o Luís trabalha na Coordenadoria de Diversidade Sexual - temos uma mulher
trans que não é atendente de telemarketing nem tampouco prostituta, mas chefe de
seção e nos representa muito bem: Penélopy Medeiros. Esta Assembleia a conhece.



2507
____________________________________________________________________________

Portanto penso que é uma caminhada muito longa, mas precisamos reconhecer os
espaços que estão  sendo conquistados.  Nova Lima está  dando esse exemplo.  É
importante que os outros municípios o sigam, inclusive o seu. Está certo?

A minha manifestação era para ser feita  de manhã, na fala da deputada Celise
Laviola. De manhã, ouvi a senhora falando com uma voz mansa e baixinha. Com todo
respeito, farei uma observação na sua fala. Quero que você entenda que é a fala de
uma mulher que vive na militância para uma deputada que honra este parlamento.
Ouvi a senhora dizer, pela manhã, que é a única deputada do seu partido, que foi
muito bem acolhida pelos homens do seu partido e que, por iniciativa sua... A senhora
entende que a iniciativa é importante para que o partido perceba, na sua instância,
que a mulher quer, realmente, candidatar-se e eleger-se. Isso me preocupa porque,
assim como o partido... É uma pena que a deputada Marília Campos não esteja aqui.
Um partido que governa o País, assim como o seu que nos ajuda, que é o PT, o meu
partido, ter  na Assembleia Legislativa três deputadas, para mim, é uma vergonha.
Muitas delas trabalharam e foram eleitas com o seu patrimônio político, e não porque
o partido as ajudou - e são só três. Estou falando do meu partido. É muito pouco.
Imagine a senhora sendo uma só num partido do tamanho do PMDB. É muito grande
a responsabilidade de representar as mulheres que ajudaram a elegê-la e as que já
tombaram até a senhora  chegar  aonde está.  Essa acolhida  me incomoda porque
geralmente, quando nos candidatamos à representação partidária, não é dessa forma
que somos recebidas. Não é, Marília? Temos mais ou menos que meter o pé na porta
para  ver  se  arrumamos  um  espaço  porque  eles  vão  cutucando  a  gente.  Se
bobearmos, arrancam até nosso cabelo. É para que a senhora tenha na sua fala o
cuidado e a fraternidade com as companheiras que também ajudaram a elegê-la, que
estão na sua chapa. Não é uma questão de iniciativa. Disputar uma eleição é um ato
de coragem porque eleição é guerra.

A presidente - Agradecemos à Ana Lúcia, que nos traz uma reflexão importante das
mulheres na política e a participação e envolvimento dessas candidaturas. Parabéns,
Ana Lúcia. Convido Cida Martins, do Consep 125, Conselho Municipal de Cultura.

A Sra. Cida Martins - Na verdade, aprecio a fala de todas as grandes mulheres, mas
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gostaria de dizer que tenho filhos negros, que os criei desde a mais tenra infância
sabendo que têm de ser respeitados. Eles sabem respeitar a si e ao próximo.

Creio que esses tipos de preconceito que ainda existem estão nas mentes arcaicas
que precisamos derrubar, mas temos a obrigação, enquanto mães, de fazer com que
nossos  filhos  sejam tão  fortes  como nós.  Todos os  meus filhos são negros.  Sou
parda,  nasci  na  cidade  de  Guanhães.  Não  nasci  branca,  tenho  descendência
indígena. Nasci no ano de 1958, já com uma mentalidade muito avançada, e continuo
cada dia mais avançada.

Em relação a esse lance de que não temos de respeitar a democracia, em alguns
momentos somos desrespeitadas por pessoas de outros partidos, mas temos de ser
superiores  a isso.  Realmente não temos  de ficar  brigando,  afinal  é  desagradável
colocar isso aqui no Parlamento. Participei da terceira conferência de políticas para
mulheres aqui, temos representantes maravilhosas do conselho de mulheres, como a
Bel,  uma  pessoa  que  admiramos  demasiadamente.  Vou  sair  daqui  para  o  Chico
Nunes. Somos mulheres de luta e vamos para as ruas juntas com os outros partidos.
Isso, sim, se chama democracia. Já cansei  de sair  daqui  e ir  a Brasília lutar  pelo
direito ao meio ambiente e trazer o metrô para a nossa cidade - não conseguimos
ainda, mas temos muita esperança. A Maria Tereza Lara e várias outras mulheres
foram junto conosco. Lá fizemos a caminhada junto com o movimento Nós Amamos
Neves. Então, somos mulheres de muitas lutas e precisamos fortalecer nossos filhos
para que eles sejam superiores.

Quando mais jovem, numa fila de supermercado, alguém me perguntou se minha
filha  Jéssica,  hoje  com  26  anos  e  funcionária  da  Caixa  Econômica  Federal,  era
adotiva. Perguntei se alguém tinha preconceito contra homens negros. Eu nunca tive
qualquer  tipo  de  preconceito,  por  isso  fico  incomodada  quando  vejo  que  os
preconceitos  estão  voltando cada dia  mais.  Ora,  vamos  ser  mais  fortes.  Adoro a
umbanda, o candomblé, sou vice-presidente de escola de samba, e temos muitos
mais negros em nossa escola que brancos. Por isso as pessoas têm de parar com
esse lance de preconceito.  Vamos nos unir.  Realmente,  que os  direitos  humanos
façam  igualdade.  Não  escrever  como  naquela  cartilha  que  temos,  Iguais  nas
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diferenças.  Isso  é  desagradável,  isso  é  desigualdade.  Cotas  para  negros,  isso  é
desigualdade.

Cota  para  negros...  É  cota  para  pessoas,  pessoas  não  têm  cor,  somos  seres
humanos. É preconceito cota para negros, e vamos lutar para derrubar isso.

A presidente - Agradecemos a participação da Cida neste ciclo de debates. Agora
vou fazer a leitura do nome de quatro pessoas que já fizeram as perguntas através da
contribuição escrita.  Porém, as expositoras  já  saíram, então gostaria  de  saber  se
essas pessoas ainda estão aqui e se querem fazer uso do microfone para fazer a sua
pergunta ou a sua colocação.

Gostaria  de convidar  Edna Martins  Bernardes,  do Sind-UTE.  Ela  está aí? Não?
Maurício Tavares, professor da rede estadual; Ângela Roldão, da coordenadoria de
mulheres de Contagem; e Maria José de Medeiros, do Sind-UTE. Ela está aí? Não?

Neste  momento,  passaremos  para  as  considerações  finais  e  respostas  às
perguntas colocadas. Passo a palavra à vereadora Elaine Matozinhos.

A vereadora Elaine Matozinhos - A Valdete fala sobre a questão do empoderamento
da mulher  do  campo.  Onde está  a  Valdete?  A Valdete  foi  vereadora,  e  quem foi
sempre  é.  Então,  Valdete,  veja  bem  como  o  desafio  é  grande:  como  você
conscientizará as mulheres do campo da importância de fazer o que já fez? E tantas
mulheres aqui são corajosas, porque saíram do Vale do Jequitinhonha, do Norte de
Minas,  deputada  Rosângela  Reis,  para  estar  aqui.  Isso  demonstra  uma coragem
pouco comum. Não é fácil. Vou falar como presidente do partido que sou: não é fácil
reunir essas mulheres. Quero até fazer uma referência à fala da expositora Beatriz,
que diz que não participamos por causa das nossas dificuldades, como bem expus
aqui, que são muitas. Mas nada melhor do que estarmos aqui, ao vivo e em cores,
para dizer como é complicado. Benilda foi candidata e não quer ser mais. Disse isso
de público. Você foi candidata, Valdete, e não é mais. A Maria de Lourdes disse que
não quer ser candidata, não quer ocupar uma vaga no parlamento, porque não quer
fazer negociações. A Marta, minha trabalhista querida, companheira de partido, trouxe
à Mesa a dificuldade que explicitei.

Aí, minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros que aqui estão,
como fazer dentro desse contexto? Valdete, você terá que avaliar a sua realidade lá
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com muito carinho, para ver  de que forma trará essas mulheres.  Onde colocá-las
depois  da  conscientização?  Como  encantá-las  para  a  política?  Tem  que  haver
encantamento.  Ninguém  faz  nada  na  vida  sem  estar  encantado.  Essa  é  uma
realidade. E como retirar essas mulheres dessa letargia, dessa falta de estímulo para
a política, e trazê-las? Não é fácil, mas sei que não é impossível. E o nosso momento
é este.

Deputada Rosângela Reis, foi  feita também a exposição da Ivone, sobre a qual
você me pediu para fazer  um comentário.  Ela fala que o percentual  de mulheres
deveria ser 70%. Seria muito bom se pudéssemos ter pelo menos 50% de mulheres,
só que, com a realidade de hoje, não temos isso. Para quem está dirigindo o partido é
uma aflição muito grande, porque, inclusive, precisamos nos preparar com todos os
seminários, com todos os cursos de formação política. Sei que muitos estão fazendo
isso. Estamos fazendo, e muitos estão fazendo.

Mas sou esperançosa e perseverante. Outro dia me perguntaram: “Elaine, como
você conseguiu?”. Estou em meu quinto mandato. Falei: preste atenção, tudo na vida
é uma questão de perseverança. Tenho 1m52cm, sou do interior, se eu não fosse
perseverante e corajosa,  não teria sido nem delegada de Polícia lá pelos idos de
1975, não é, Dra. Elizabeth? Jamais.

Acho  que  é  isso,  cara  deputada  Rosângela  Reis,  que  eu  teria  a  dizer  como
considerações finais.

A presidente - Agradecemos à vereadora Elaine Matozinhos as suas considerações
finais. Passo a palavra a Benilda Regina, para suas considerações finais e respostas
às perguntas.

A Sra. Benilda Regina Brito - Serei rapidinha porque também quero ir para o ato.
Vou para o ato agora. A D. Alvanir e o Vinícius trouxeram questões bem diretivas da
nossa  necessidade  de  discussão  sobre  a  pluralidade.  Da  mesma forma,  a  Kátia
Ferraz trouxe, quando falamos da dificuldade de viver, essa pluralidade. Temos de
perceber  essa sociedade plural.  Somos diversos,  ainda bem que somos diversos,
diferentes. Essa diferença, quero reforçar o que disse, só não pode ser considerada
como um sinal  de  desigualdade.  Boaventura  Santos  fala  muito  sobre  isso,  sobre
como podemos tratar de forma desigual os considerados desiguais, para alcançar a
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igualdade. Esse é um exercício que a política tem de fazer o tempo inteiro. Quando
pensamos em política, quem senta em um lugar desses, quem discute representação
política tem de ter a obrigação de pensar que estamos numa sociedade plural. Ao
sermos plurais, ela exige mesmo comportamentos plurais.

A Alvanir disse que surdo é também chamado de macaco. Quero reforçar o que
comentei no início da fala, a mulher surda é uma mulher surda negra? É. Então ela
vai  ser...  Mesmo que não seja gesticular,  faz pensar,  faz menção a macaco,  que
imaginário social preconceituoso é esse que se cristalizou na sociedade brasileira,
engessou o nosso pensamento, está legitimado aí pela mídia e se mantém resistente
há tantos anos. Acho que é um desafio.

Acho, Vinícius, que a gente tem muito que aprender, mesmo, com essa diversidade,
principalmente no campo da orientação sexual, que é a nossa bandeira. No final do
ano passado, no Dia Internacional de Luta contra a Aids, as pessoas saíram às ruas
dizendo: “Agora não é só  gay que tem aids, não?” Agora quero reforçar, ao discutir
reforma política, pluralidades, que não. Antigamente, éramos considerados grupo de
risco. O grupo de risco acabou. Falávamos só da comunidade de  gays,  lésbicas e
simpatizantes, GLS. O “s” cresceu tanto, simpatizantes começaram a virar similares,
e chegou tanta gente que tivemos de discutir identidade.

Faço parte de uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, Comissão LGBTI,
onde  discutimos  como  vamos  transexualizar  o  SUS,  porque  a  discussão  das
mulheres trans é invisível mesmo. Se aquela sopa de letrinhas já faz confusão... Hoje
não é mais GLS, não somos gays, lésbicas e simpatizantes, somos LGBTs. Lésbicas
na frente, porque sofrem a desigualdade de ser mulher e ser lésbica. Somos L de
lésbicas, G de gays, T de transsexuais, travestis, transgêneros, e o I dos intersexos,
que estão chegando, um monte de gente está reafirmando. Você pega uma mulher
trans, que é heterossexual. Ou a gente começa a entender que este país é plural ou a
gente vai começar a entender que este país é plural! Para mim, não tem outra saída.
Você pega uma mulher trans que é lésbica, aí temos a coragem de ir na caminha das
lésbicas discutir se a mulher trans participa ou não da caminhada de lésbicas. Então
estamos caminhando para relações cada vez mais odiosas.

Gosto muito de Foucault. Existem outros pensadores que eu poderia trazer, mas
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não quero me alongar muito nessa discussão. Quero só dizer uma coisa. Há duas
maneiras de encararmos o preconceito e a desigualdade: ou a gente finge que não
existe... Ítalo Calvino diz que o inferno do vírus é esse que está aí. Há duas maneiras
de a gente sobreviver ao inferno: ou a gente faz parte dele, finge que não existe - a
diversidade está aí, não tem problema -, ou a gente fica indignado, parte para a luta,
que é a opção que prefiro, como mulher preta, porque aprendi a lição. A gente vai ter
de discutir.

A fala de Cida me chamou muito à atenção. Cida, que trouxe até o discurso contra
as cotas, consegue verbalizar um pensamento que muita gente tem, que muita gente
pensa, e que, para nós, está mais do que ultrapassado, Cida,  com todo respeito,
porque  já  provamos  estatisticamente  que  não  somos  considerados  iguais  nesta
sociedade.  O Brasil  foi  o  país  que mais  invadiu  o continente africano em toda a
história do tráfego negreiro, em toda a história da humanidade, foi o país que mais
importou negros na condição de escravos e o último do mundo a abolir a escravidão.

Ora, se o Brasil,  durante anos, manteve uma mão de obra escrava, só aboliu a
escrevidão  em  1888,  e,  três  anos  após  a  abolição,  ou  seja,  1891,  a  primeira
Constituição Federal Brasileira proibiu todos os pobres e mendigos de votar, você não
pode me dizer que não temos tratamento diferenciado por cor neste país. Existe cor,
sim. Existe cor neste país, e sabemos onde é que está o povo preto.

Faço, Cida, o compromisso de lhe dar depois os meus telefones, porque essa é
uma discussão para a qual precisamos ganhar adeptos. Quero fazer isso com você,
primeiro, porque sou educadora e militante do movimento negro e porque você tem
filhos, mas você se apresenta como parda, não é? Para você ser parda, há alguém
preto em sua família. Se você pariu e se algum filho seu se casar com uma mulher
preta como eu, ela terá filhos e você terá netos pretos como eu. Vejam o que Chico
Buarque de Holanda disse na televisão: “Os filhos de Carlinhos Brown são netos de
Chico  Buarque de Holanda!”  Quando sofreu  esse preconceito,  Chico  Buarque de
Holanda  tomou  um  susto,  porque  ele,  inclusive,  se  assume  como  pessoa
descendente do povo negro. Ele se declara uma pessoa de origem afro-brasileira.
Então, você vai ver, enxergar que esse tratamento desigual acontece toda hora, o
tempo inteiro em nossa casa. Agora, se você se declarar como uma pessoa parda, no
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somatório de pretos e pardos, você é negra, mas, socialmente, principalmente pelo
seu cabelo liso, escovado, de chapinha ou alisado, pode passar por uma pessoa não
negra, tranquilamente, no Brasil; em outros países, não. Quando Sônia Braga chegou
nos  Estados  Unidos,  tomou um susto,  porque achava  que era  Gabriela,  Cravo e
Canela.  Quando  alguém  perguntou  sobre  o  racismo  no  Brasil,  Sônia  Braga
respondeu: “O racismo no Brasil? Vocês têm de perguntar para os negros”. “Mas você
é negra, Sônia Braga”. No Brasil, como meu pai é preto e minha mãe é branca, posso
ser considerada branca. Aqui você encontra pessoas de pele clara, do cabelo crespo,
que querem jogar para a gente que são brancas. De pé de melancia, não nasce
jabuticaba. Então, temos de ter cuidado quando falamos da nossa cor.

Esse é um fato,  mas, Cida, quero terminar  dizendo que o que me chama mais
atenção é o fato de que, quando saiu cota para pessoas com deficiência, todo mundo
achou justo. Quando você vai ao cinema e há um espaço reservado para deficientes,
é cota. Quando você vai ao shopping e há um espaço para a melhor idade, terceira
idade, onde não se pode estacionar, é cota. Quando você vai fazer concurso público
e dizem que é preciso haver vagas para deficiente, é cota. Quando você vai viajar de
avião e dizem: “Atenção,  passageiros  do Voo 765,  com destino a Salvador,  terão
prioridade de embarque pessoas com deficiência”, você fica lá atrás, porque é cota.
No  avião  ainda  é  pior,  porque  eles  pegam  um  direito  social  e  jogam  no  capital.
Pessoas portadoras do Cartão Diamante, Ouro e não sei o quê, porque a pessoa que
viaja mais  pode, inclusive, passar  na sua frente.  É cota,  e ninguém briga.  Agora,
quando  falamos  que  negros,  até  o  final  da  década  de  2010,  eram  1%  na
universidade;  eram  proibidos  de  frequentar  escola  pública,  porque  eram  pretos;
levaram pedrada para não frequentar escola; não estão no livro didático; que, desde a
década de 1960, brigamos para ter preto no livro didático, para mostrarmos a nossa
mãe e o nosso pai pretos, que temos famílias, que viemos de reis, de escravos e de
rainhas, quando brigamos por isso, que é um direito garantido, porque cota não é
privilégio, mas direito, todo mundo toma um susto. Fico pensando que relação social
odiosa é essa quando falamos de cota para preto. Cota para mulher, tranquilo. Cota
para deficiente, tranquilo. Mas cota para preto, as pessoas arrepiam. Elas quase nos
batem e vão para cima de nós.
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E vou dizer  mais.  Se não é  este  governo,  que garantiu  isso  a  duras  penas  e,
principalmente,  pelo  movimento  social  negro  ter  insistido  nisso  há  anos,
continuaríamos invisíveis.  Eu continuaria chegando na universidade com os meus
alunos me questionando se tenho competência para falar ou olhando para a minha
cara e dizendo; “O que você está fazendo aqui? Você é a professora? Imaginava-a
tão diferente!” Mais baixa? Não. Mais magra? Não. Como assim “diferente”? Ninguém
vai dizer. Sabe por que, Cida? Porque isso está dito nas nossas relações, nas nossas
amizades, no botequim, quando chego no boteco para tomar uma cerveja e alguém
me apresenta: “Esta aqui é a Benilda, professora universitária. Ela é preta, mas dá
aula, é inteligente e tem mestrado”. Que merda! Por que temos que viver socialmente
com isso? É como se isso nos garantisse. Quero dizer que,  diante do racismo, a
diferença entre a Benilda, mestre, professora universitária, e a D. Maria, preta, que
cata latinha na porta da minha casa, todos os dias, de manhã, é nenhuma.

Não há diferença, mas socialmente a sociedade sabe como vai tratar os desejados
e os indesejados. É aquilo que Foucault chama de biopoder. Quem legitima? Quem
pode mais e quem pode menos?

Quero terminar fazendo um convite a vocês. Estamos fechando agora uma parceria
com a Unicef para uma campanha chamada “Minha mãe não dorme enquanto eu não
chegar”.  Ela tratará da situação dessas mães, que mencionei aqui, que têm filhos
negros nas ruas.  Convidamos o grupo Demônios da Garoa,  em razão do samba.
Tenho  carinho muito  grande por  Elaine,  porque é  companheira  desde quando eu
coordenava o  Benvinda.  Pegamos  muitas  mulheres  sofridas,  que levamos para a
delegacia.  Fizemos  muitos  trabalhos  juntas.  A campanha “Minha mãe não dorme
enquanto eu não chegar” pretende pegar o samba, que é um dos instrumentos de
ascensão  social  do  povo  negro  na  sociedade  brasileira.  Foi  o  primeiro  samba
gravado, em 1916, por Donga, quando ele fala: “O chefe da polícia, pelo telefone” -
porque a polícia sempre nos ameaçou -, “mandou me avisar”. A lei da vadiagem era
proibida. Agora pegamos o samba do Demônios da Garoa. A música Trem das onze,
que todo mundo canta, está sendo regravada. Por meio dela, discutiremos a mulher,
a  mãe,  que  está  por  aí  sofrendo,  morrendo,  porque  seus  filhos  estão  sendo
assassinados pela polícia.
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Podemos falar que não existe cor, mas quem está morrendo é a juventude preta.
Não existe cor, mas quem está fora do mercado de trabalho é o povo negro. Não
existe  cor,  mas  a  vítima  preferencial,  o  elemento  suspeito  ainda  somos  nós,  os
negros. A campanha é não posso ficar nem mais um minuto com você, como eu que
vou correr para o ato agora. Demônios da Garoa canta isso. Estamos trazendo jovens
negros,  meninas  negras,  que  estão  namorando.  São  lésbicas,  quilombolas,
intelectuais. Essas pessoas estão namorando, felizes, olhando a lua cheia, beijando
na boca. Também temos sonhos, temos projetos de vida. Nós, povo preto, mulher,
queremos uma vida bacana. “Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto
muito amor, mas não pode ser, porque moro em Jaçanã.” Na campanha, discutiremos
quem define quem sai do centro da cidade para garantir o centro da cidade. Não é
preciso conhecer São Paulo para saber que Jaçanã é um lugar longe, porque, se
você perder  o  trem que sai  às  11 horas,  só amanhã de manhã.  O que estamos
querendo falar? Tem alguém que define que os indesejados devem sair  do centro
para garantir o sono de quem fica no centro. E quem mora na periferia?

Estamos  fazendo  uma  leitura  afrodiaspórica  do  Trem  das  onze.  Estamos
trabalhando ancestralidade, um dos pilares que sustenta nossa vida. Só sou Benilda,
ou  o  que for,  graças  às  mulheres que me antecederam. “Minha mãe não dorme
enquanto eu não chegar.” Queremos dizer isso que eu dizia antes. Nenhuma mãe
dorme tranquila, mas a mãe preta é pior. Há uma preocupação a mais com o menino
nas ruas. Vocês viram agora o caso do Vinícius, do menino de Canoas, que estava
andando com uma bicicleta importada. A polícia parou o Vinícius, deu um tanto de
porrada nele porque ele estava com uma bicicleta importada. Ele foi para o hospital
com traumatismo craniano e morreu.  Todo mundo tinha certeza de que ele  havia
roubado a bicicleta importada. Todavia, no bolso do Vinícius, estava uma nota fiscal
da bicicleta, pois a mãe sempre obrigava o Vinícius, quando saía com a bicicleta
importada,  a  levar  no  bolso  a  nota  para  que  ninguém  achasse  que  ele  a  havia
roubado. Desafio uma mãe branca a dizer para mim que, quando seu filho sai para a
rua com um boné importado, com um tênis importado, com uma bicicleta importada,
se pensa em colocar em seu bolso uma nota fiscal porque o filho pode ser ameaçado.

Ao trazer o Trem das onze, o samba, não estamos querendo um lugar privilegiado.
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O meu discurso, Cida, a minha prática, o que me faz ter 50 anos e estar nessa luta é
acreditar. Tenho 35 anos de movimento negro, de mulheres negras. Axé! O que faço é
por  acreditar  que  é  possível  criar  uma  sociedade  diferente.  E  essa  não  é  uma
responsabilidade só nossa. Quando chamamos a atenção para a reforma, estamos
chamando  a  atenção  de  todo  mundo,  dos  parlamentares,  do  Executivo,  do
Legislativo, a fim de dizer que essa é uma responsabilidade. Temos de reconhecer
essa nossa polaridade, essa nossa orientação, esses nossos desejos e essa nossa
história. A nossa ancestralidade é fundamental para a garantia da igualdade.

É nisso que acredito; do contrário, eu não estaria aqui. Só acredito que criaremos
uma sociedade mais  igualitária,  mais  justa  e mais  fraterna,  quando conseguirmos
reconhecer nossas diferenças e não as considerarmos como desigualdade. Somos
diferentes. Garantir a nossa identidade é fundamental. Por isso convido todo mundo a
reler o Demônios da Garoa, quando fala “tenho minha casa para olhar”. A obrigação
do povo negro não é só com mamãe,  com papai,  com meu filho, com meu neto.
Temos um compromisso com a história.  É legal parar para ler  e refletir  um pouco
sobre este país. É preciso saber  como se deram as relações historicamente para
entender o hoje. Aí, sim, poderemos discutir reforma política. Obrigado.

A presidente  -  Agradecemos  mais  uma  vez  à  Profa.  Benilda  Regina,  que  nos
encanta com sua fala. Obrigada pela contribuição, Profa. Benilda. Para nós, para a
construção da nossa história e das nossas bandeiras de luta, é de grande importância
sua participação neste ciclo de debate e em outros que virão. Passo a palavra agora
à deputada Geisa, para suas considerações finais.

A deputada Geisa Teixeira - Gostaria de dizer a todas as presentes aqui que estou
muito feliz, muito feliz mesmo. Acho que nesta Casa hoje, por meio da nossa bancada
feminina,  cumprimos  nosso  papel  de  estar  aqui  trazendo  mulheres  de  vários
segmentos e de várias etnias. Confesso que estou emocionada porque, no calor das
falas das mulheres, a gente se envolve profundamente.

Gostaria  de dizer  para a Benilda e para o Vinícius  que,  para que estivéssemos
realizando nosso primeiro ciclo de debates, convidamos em torno de 30 instituições,
associações,  conselhos,  movimentos  sociais,  coordenadorias,  diversas
representatividades. Entre elas tínhamos também a Rede Afro, LGBT mineira. Todos
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estiveram aqui  e  foram  contemplados.  Se hoje  não temos  essas  pessoas aqui  é
porque realmente elas não puderam comparecer. Acredito que isso se deu até em
razão  do  movimento  que  está  havendo  hoje  aqui  nas  ruas  de  Belo  Horizonte.
Gostaria de dizer que, para nós, é uma alegria a presença de vocês.

Quando  comemoramos  o  Dia  Internacional  da  Mulher,  no  dia  8,  esta  Casa  se
prontificou não a entregar flores, mas a falar de nossos espinhos e daquilo em que
ainda  precisamos  avançar.  Queremos,  sim,  o  empoderamento  das  mulheres,
queremos  o  assento  das  mulheres  nas  instâncias  de  poder,  mas  acho  que  a
sociedade,  com  seu  avanço,  com  tudo  o  que  já  aconteceu,  conquistamos  o
protagonismo da mulher. Agora queremos muito mais, queremos realmente que as
mulheres tomem assento seja nas prefeituras, seja nas câmaras municipais, seja nas
câmaras dos nossos deputados, seja nas assembleias. Queremos ouvir as mulheres.

Hoje  fiquei  muito  feliz  de  ver  tantas  mulheres.  A fala  foi  aberta  a  todas  elas.
Agradeço a presença de vocês. Vamos continuar com nosso ciclo de debates por
Minas Gerais afora. Muito obrigada.

A presidente - Agradecemos à deputada Geisa. Passo a palavra, neste momento, à
deputada Celise Laviola.

A deputada Celise Laviola - Quero, principalmente, agradecer e dizer que o público
foi maravilhoso. Ficamos muito sensibilizadas ao ver o interesse da mulher.

Quero  dizer  à  Kátia  que  nossa  proposta  aqui  na  Mesa  da  Assembleia  é  uma
mudança no Regimento Interno,  que já  nos foi  garantida  pelo  presidente.  Há um
compromisso dele conosco, com a bancada feminina. A outra forma é uma proposta
de  emenda  à  Constituição,  em  que  inserimos  isso  também,  aliás  a  PEC  já  foi
apresentada. Já está para ser marcada a reunião, em que vai ser eleito o relator, e a
comissão já foi escolhida.

Ana Lúcia, queria lhe dizer  que,  apesar  da minha voz mansa, passei  por  muito
sofrimento  para  chegar  aqui.  Foi  uma  guerra  muito  grande.  Só  citei  o  exemplo
masculino que tive, porque realmente tive um apoio muito grande do meu partido e de
dois homens do meu partido. Se não fosse por eles, eu não conseguiria chegar aqui.

Não citei isso para dizer que é diferente, mas para dizer que vocês também podem
chegar  nisso.  Minha intenção é  incentivá-las  a  buscar  apoio  nas  pessoas  certas.
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Precisamos ocupar um espaço muito maior aqui. Em 10, sou apenas 1. Isso é muito
pouco. Pretendo ver esta Casa cheia de mulheres de todos os tipos, de todos os
jeitos, de todas as maneiras. Pode acreditar nisso. Muito obrigada pela participação.
Deixo um grande abraço.

A presidente - Agradecemos à deputada Celise Laviola. Com a palavra, a deputada
Marília Campos, para suas considerações finais.

A deputada  Marília  Campos  -  Primeiramente  quero  dizer  para  todas  que  estão
presentes que saio daqui mais forte. Estamos num lugar em que, dos 77 deputados e
deputadas, apenas 7 são mulheres. Para não sermos expulsas daqui, para podermos
avançar  em  políticas  públicas  para  as  mulheres,  para  podermos democratizar  as
estruturas  de  representação,  vamos  ter  que  continuar  lutando  com  todas  vocês.
Neste momento quero aqui lembrar que, para que este evento acontecesse, reunimos
39  entidades.  Fizemos  pelo  menos  cinco  reuniões  para  preparar  o  evento,  para
discutir  quem  seriam  os  convidados.  Um  dos  itens  que  aprovamos  é  que
continuaríamos com as nossas reuniões. Por que isso? Porque o orçamento acaba
de chegar  nesta  Casa.  O que  as  mulheres  vão discutir  nesse orçamento? Quais
serão as propostas das mulheres, de interesse para as mulheres? Não poderemos
contar,  certamente,  num  primeiro  momento,  com  aqueles  que  são  maioria  nesta
Casa. Portanto, para aprovarmos questões do interesse das mulheres, teremos que
continuar  organizadas.  Deixo  aqui,  como  proposta,  mais  uma  vez,  enquanto
sociedade  civil  organizada,  juntamente  com  as  parlamentares,  que  continuemos
organizadas para avançar em nossas conquistas.

Lembrando o que a deputada Celise Laviola disse, somos apenas 7 mulheres. Mas,
nas  22  comissões  que  temos  nesta  Casa,  apenas  duas  mulheres  são  vice-
presidentes e apenas uma mulher é vice-líder nesta Casa. Além do nosso déficit de
representação, ainda não estamos nos principais postos desta Casa. Retrato disso é
que nunca tivemos nenhuma mulher na Mesa desta Assembleia.

É claro,  minhas  amigas  e  meus amigos,  temos uma PEC tramitando.  Temos o
compromisso do presidente desta Casa de fazer alteração regimental. Mas, se não
pressionarmos, isso não vai  acontecer.  A minha proposta é nos reunirmos com o
presidente  da  Casa.  Todas  as  comissões  que  participaram  e  aquelas  que  não
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participaram e quiserem se integrar  nessa luta já  se sintam convidadas para nos
reunirmos com o presidente, que se comprometeu a fazer a alteração regimental,
para iniciarmos, de imediato, a luta pela alteração regimental e, também, a luta pela
aprovação da nossa PEC.  Que isso aqui  seja  uma moção de apoio  de todas as
mulheres do encontro dirigida ao presidente desta Casa. Muito obrigada.

A presidente  -  Nas  minhas  considerações  quero,  primeiramente,  agradecer  ao
presidente desta Casa que disponibilizou, de pronto, toda a estrutura da Assembleia e
a equipe técnica para realizarmos este evento.

Quero agradecer sua sugestão de criar a Comissão Extraordinária das Mulheres,
que tratará dos assuntos da mulher. Ele se comprometeu a dar toda estrutura para
que possamos realizar eventos no interior e trabalhar bem essa comissão. Temos um
grande desafio:  eu, como presidente da comissão, todas as deputadas, que estão
juntas, e mais alguns deputados.

Quero agradecer  a GPI que participou e contribuiu muito para que esse evento
ocorresse. Também agradeço aos movimentos e às instituições que participaram, por
termos  construído  juntos  essa  programação.  Aliás,  eles  trouxeram  o  nome  das
debatedoras, e assim pudemos fazer contato com elas. Quero agradecer a vocês que
vieram  participar.  Como  foi  dito,  não  foi  somente  uma  homenagem,  mas  essa
sugestão veio como uma forma para trabalhar nossos sentimentos, falar das nossas
necessidades, das nossas bandeiras, do que precisamos alcançar.

Nada na vida acontece de forma fácil. Tudo exige luta, trabalho. Eu mesma tive dois
mandatos como vereadora e agora estou no terceiro mandato de deputada estadual.
Três vezes fui candidata a prefeita da minha cidade, mas não ganhei. Agora estou
preparando uma base para a disputa de 2016. Temos desafios a cumprir dentro do
nosso partido. Temos de trabalhar e alavancar a bandeira. Nada vem fácil para nós,
sabemos disso. Temos de ocupar os espaços com luta, com exigência de sermos
ouvidas, com nossos posicionamentos. Temos de trabalhar isso cada vez mais.

Quero  convidá-las  para,  na  próxima  terça-feira,  dia  17,  virem  à  quinta  reunião
preparatória para discutir a interiorização. A reunião será às 9h:30min, na GPI. Todas
estão convidadas, para que possamos construir essa pauta.
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Encerramento
A presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 17, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
17/3/2015.).

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados João Magalhães, Fábio Cherem e Thiago Cota, membros da supracitada
comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Cássio  Soares.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Fábio Cherem, 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.
Josimar  Ribeiro  de  Avelar,  presidente  da  Câmara Municipal  de  Santo  Antônio  do
Amparo, publicado no Diário do Legislativo, em 12/3/2015. 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 419/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja encaminhado
à  presidência  do  TRE-MG  pedido  de  providências  para  que  se  crie  uma  seção
eleitoral no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima;

e nº 420/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão pedido  de  informações  sobre  a
nomeação  da  agente  de  segurança  penitenciária  Samanta  Demônico  Garcia,
classificada  na  11ª  posição  para  a  vaga  JD  12127  na  5ª  Risp  de  Uberlândia,
publicada no  Minas Gerais, em razão de ser a única nomeada em um universo de
170 remanescentes e haver, segundo representantes desses remanescentes, indícios
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de inversão da ordem de classificação na nomeação supracitada.
É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº 574/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência

pública  para debater  com o governo do Estado e o  INSS a  garantia  dos direitos
previdenciários dos servidores da Lei Complementar nº 100.

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 março de 2015.
João Magalhães, presidente - Agostinho Patrus Filho - Cabo Júlio - Fábio Cherem.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2015
Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo  Silva  e  Bonifácio  Mourão,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, os  deputados Antônio Carlos Arantes,  Gil  Pereira,  João Leite,
Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares e Tito Torres. Havendo número regimental, o
presidente,  deputado  Duarte  Bechir,  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 apreciar  a
matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 423/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência pública, a
possível  criação  da  Frente  Metropolitana  de  Acessibilidade  da  Pessoa  com
Deficiência, a criação do fundo financeiro dos conselhos e das coordenadorias e a
acessibilidade das pessoas com deficiência no interior  do Estado (emendado pelo
Deputado Carlos Pimenta);
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nº 426/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Saúde para debater, em audiência pública, as causas
do aumento da judicialização da saúde no Estado e nos municípios mineiros;

nº 428/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  com  a  participação  da  Comissão  de  Defesa  dos
Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, as políticas públicas
para pessoas com deficiência;

nº  430/2015,  do  deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre a implementação do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
Minas Inclui, por meio de envio de relatório das ações executadas em 2013 e 2014;

nº 432/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  com  a  participação  do  ex-deputado  Walter  Tosta,
assuntos atinentes às políticas públicas para as pessoas com deficiência;

nº  434/2015,  do  deputado Bonifácio Mourão,  em que solicita  seja encaminhado
pedido de providências  ao  Senado Federal  solicitando agilidade na tramitação do
Projeto de Lei nº 7.699/2006, que dispõe sobre a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa
com Deficiência;

nº 436/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a situação das Apaes no Estado, com a participação
do deputado federal Eduardo Barbosa;

nº  580/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater, em
audiência pública, a criação e o fomento, no Estado, de núcleos de paradesporto e
centros  de referência paraolímpica,  com a  contratação e formação continuada de
profissionais especializados no treinamento das práticas paradesportivas, bem como
apoio técnico e financeiro aos paratletas e às ações de estímulo ao lazer das pessoas
com deficiência;

nº  585/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
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reunião para apresentar e divulgar, em audiência pública, as diferentes modalidades
de benefícios previdenciários e assistenciais concedidos às pessoas com deficiência;

nº  590/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o fornecimento de órteses, próteses e
meios  auxiliares  de  locomoção  -  OPMs  -  para  as  pessoas  com  deficiência  e  a
conformação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Estado;

nº  591/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Arnaldo  Silva,  Gustavo  Corrêa,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  implementação  de  reserva  de,  no
mínimo, 12% das moradias  habitacionais  no Estado (Lei  nº  17.248, de 2007,  que
dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais populares, para
pessoa com deficiência) e a construção de moradias de acordo com o conceito de
desenho universal, fazendo valer a Norma Brasileira nº 9050, da ABNT, que dispõe
sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, de
acordo  com  o  tipo  de  deficiência  da  pessoa  residente,  inclusive  no  entorno  das
construções, em cumprimento ao art. 28 do Decreto Federal nº 5.296, de 2004;

nº  592/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para
debater, em audiência pública, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado
de trabalho, a fiscalização e o cumprimento das normas contidas na Lei nº 8.213, de
1991, que obrigam a reserva de vagas para contratação dessas pessoas, bem como
a execução de programas de capacitação profissional e técnica das pessoas com
deficiência para a sua inclusão e permanência no mercado de trabalho;

nº  593/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater,
em  audiência  pública,  a  acessibilidade  arquitetônica,  atitudinal  e  pedagógica  nas
escolas  públicas  e  privadas no Estado,  bem como a capacitação de professores,
monitores e de toda a equipe escolar, além da garantia da presença de profissionais
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especializados, quando necessário, nas salas de recursos multifuncionais previstas
na Seção II - Educação Especial, do Capítulo II, da Resolução nº 4, de 13/7/2010, da
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação;

nº  594/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio de Andrada, Elismar Prado e Tito Torres, em que solicitam seja realizado
debate  público  para  discutir  os  avanços  obtidos  e  as  demandas  relativas  à
implantação  da  acessibilidade  urbana,  arquitetônica  e  comunicacional  para  as
pessoas com deficiência nos locais de uso público em todo o Estado, bem como a
sua fiscalização;

nº  595/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - Minas Inclui, lançado em 24/6/2013 por meio do Decreto nº 46.264,
bem como o Programa Viver sem Limites, ao qual o Estado aderiu em junho de 2013;

nº  596/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  atendimento  às  pessoas  com
transtorno do espectro do autismo pelo Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado;

nº  597/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  atuação  do  Sistema  Único  de
Assistência Social - SUAS - na atenção à pessoa com deficiência e as medidas para
aprimorar a política;

nº  598/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a produção e disponibilização de livros
em braile e a produção em mídia com voz e vídeo em libras, com audiodescrição, em
eventos  culturais,  museus,  bibliotecas  e  demais  locais  destinados  a  atividades
culturais no Estado;

nº  599/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa,  Arnaldo  Silva,
Bonifácio  Mourão,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  seja  realizada
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reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  atendimento  às  pessoas  com
deficiência  pelo  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  -
Pronatec - no Estado;

nº  600/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  sejam  ouvidos  na  3ª
Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência o
Sr. Geraldo Antônio Henrique Conceição e outros.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.
Juliana Martins, analista executiva da Secretaria de Defesa Social, e Rúbia Marques
Alves, analista da Secretaria de Defesa Social, e o Srs. Geraldo Antônio Henrique,
diretor  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais, e José Lino Esteves dos Santos, diretor do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de Minas Gerais e da Federação dos Servidores Públicos
Municipais  e  Estaduais,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2015.
Duarte Bechir, presidente - Tito Torres - Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.496/2014, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,
para o exercício 2015, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 32 e 33, 36
a 38, 40, 42 a 45, 47 a 54, 56 a 58, 61 a 82 e 84 a 144, e com as Subemendas n° 1
às Emendas n°s 31, 39, 41, 46, 55, 59 e 60.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício 2015.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

-  PPAG -  2012-2015,  para o exercício  2015,  conforme dispõe o art.  8º  da Lei  nº
20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Os Anexos I, II, III e IV integram esta lei, nos seguintes termos:
I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei nº 20.008, de
4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual
organizados por setor de governo;

III  -  o  Anexo  III  contém  o  demonstrativo  de  programas  e  ações  incluídos  e
excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração;

IV - o Anexo IV contém as alterações em programas e ações introduzidas no âmbito
do Poder Legislativo a serem incorporadas pelo Poder Executivo nos Anexos I e II
desta lei.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere
o inciso IV do caput, atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012, contendo
as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em
programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8º da Lei nº 20.024, de 2012, os
programas e as ações a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo adotam
uma perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito
aos  valores  físicos  e  financeiros  das  ações,  como referência  permanente  para  a
elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§ 3º  -  Consideram-se dispositivos  do inciso IV do  caput  os itens constantes no
Anexo IV desta lei.
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Art.  3° -  A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará
informações sobre a estrutura analítica de cada ação dos programas estruturadores,
o detalhamento do produto, a execução física e financeira, assim como as principais
entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no  relatório  anexo  aos
relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015.

Art. 4º - Os Poderes Legislativo e Executivo efetuarão os ajustes decorrentes de
emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o
exercício de 2015 contido na revisão do PPAG 2012-2015 e na Lei Orçamentária para
o mesmo exercício.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o
planejamento e o orçamento para o exercício de 2015, poderá transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e
dotações  orçamentárias,  em  decorrência  da  extinção,  da  transformação,  da
transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, ou de
alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizados  por  lei  que altere  a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

Art.  6°  -  Serão realizadas em 2015,  no âmbito do Poder Legislativo,  audiências
públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Durval Ângelo.

ANEXOS I, II E III
(a que se referem os incisos I a III do caput do art. 2° da Lei n° , de de de 2015)

Os  Anexos  I,  II  e  III  desta  lei  encontram-se disponíveis  no  site  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  (www.almg.gov.br),  em  “Acompanhe  >
Planejamento  e  Orçamento  Público  >  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental
(PPAG)”.

ANEXO IV
(a que se refere o inciso IV do caput do art. 2° da Lei nº , de de de 2015)

Rede: Rede de Atenção em Saúde
INCISO: 1 (Emenda nº 90)
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -
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Ação:  4024  -  DESENVOLVIMENTO  PRODUTIVO  -  PRODUÇÃO  DE
ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 2 (Emenda nº 128)
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -
Ação:  4308  -  GESTÃO  DA POLÍTICA  HOSPITALAR  -  FORTALECIMENTO  E

MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(PRO-HOSP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 3 (Emenda nº 91)
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -
Ação: 4420 - PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS -

FARMÁCIA DE MINAS
Mudança de unidade de medida para: UNIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 4 (Emenda nº 96)
Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -
Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 5 (Emenda nº 133)
Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 6 (Emenda nº 134)
Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 7 (Emenda nº 107)
Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Cidades

INCISO: 8 (Emenda nº 32)
Programa: 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Mudança de objetivo para: AUMENTAR A CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO DE

POLÍTICAS  PÚBLICAS,  EM  CONFORMIDADE  COM  A  ESTRATÉGIA
GOVERNAMENTAL;  PROMOVER  O  DESENVOLVIMENTO  SOCIOECONÔMICO
NOS  MUNICÍPIOS  MINEIROS  DE  FORMA  SUSTENTÁVEL,  APOIANDO  NA
IMPLEMENTAÇÃO  DE  OBRAS  DE  INFRAESTRUTURA  URBANA,  RURAL,
SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS, DE
MODO  A  PROPORCIONAR  A  MELHORIA  DA  QUALIDADE  DE  VIDA  DA
POPULAÇÃO E;  PROMOVER AINDA O CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES
EFETUADOS PELO ESTADO.

INCISO: 9 (Emenda nº 99)
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Programa: 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - PADEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 10 (Emenda nº 106)
Programa: 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -
Ação: 2045 - APOIO A GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 11 (Emenda nº 33)
Programa:  277 -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -
Ação: 4227 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO
Mudança de finalidade para: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS QUE PROMOVAM

O  DESENVOLVIMENTO  DAS  MICRORREGIÕES  MINEIRAS,  PROPICIANDO  A
DIMINUIÇÃO  DAS  DESIGUALDADES  REGIONAIS  DO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS,  O  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  CIDADES  E  O
ORDENAMENTO TERRITORIAL.

INCISO: 12 (Emenda nº 138)
Programa:  277 -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -
Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação
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INCISO: 13 (Emenda nº 125)
Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -
Ação: 4235 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Defesa e Segurança
INCISO: 14 (Emenda nº 100)
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
Ação: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 15 (Emenda nº 79)
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
Ação: 1206 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 16 (Emenda nº 74)
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
Ação:  4055 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI  -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 17 (Emenda nº 131)
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -
Ação: 4362 - INVESTIGAÇÃO MODELO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 18 (Emenda nº 76)
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA
Ação: .... - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
Finalidade: Apoiar as ações do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

e do respectivo COMITÊ INSTERINSTITUCIONAL e realizar ações de sensibilização
e campanhas relacionadas ao tema

Produto: CAMPANHA REALIZADA
Unidade de medida: CAMPANHA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 19 (Emenda nº 101)
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -
Ação: 1283 - POLÍCIA PARA A CIDADANIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 20 (Emenda nº 121)
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -
Ação: 4169 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 21 (Emenda nº 124)
Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -
Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 22 (Emenda nº 72)
Programa: 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
Ação:  4089  -  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DE  POLÍTICAS

SOBRE DROGAS
Mudança  de  finalidade  para:  IDENTIFICAR,  ARTICULAR  E  ESTIMULAR  AS

AÇÕES,  SERVIÇOS,  RECURSOS  SOCIAIS,  CULTURAIS  E  COMUNITÁRIOS,
VISANDO  AO  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  CONSELHOS  MUNICIPAIS  DE
POLÍTICAS  SOBRE  DROGAS  E  À  CONSOLIDAÇÃO  E  EFETIVAÇÃO  DAS
ESTRATÉGIAS  DE  MUNICIPALIZAÇÃO  E  DESCENTRALIZAÇÃO  DA POLÍTICA
PÚBLICA SOBRE DROGAS.

INCISO: 23 (Emenda nº 102)
Programa:  189  -  EXERCÍCIO  DA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  E  INVESTIGAÇÃO

CRIMINAL -
Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA,  AMPLIAÇÃO  E  ESTRUTURAÇÃO

LOGÍSTICA DAS UNIDADES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 24 (Emenda nº 137)
Programa:  189  -  EXERCÍCIO  DA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  E  INVESTIGAÇÃO

CRIMINAL -
Ação: 4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 25 (Emenda nº 110)
Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -
Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 26 (Emenda nº 132)
Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -
Ação: 4365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 27 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 31)
Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA

DE DEFESA SOCIAL -
Ação: 2144 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável
INCISO: 28 (Emenda nº 68)
Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL
Ação: .... - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica
Unidade Orçamentária: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
Finalidade:  Reallização de diagnóstico  para  a  elaboração do Plano Estadual  de

Segurança Hídrica
Produto: Diagnóstico realizado
Unidade de medida: DIAGNÓSTICO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 29 (Emenda nº 75)
Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL
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Ação: .... - Apoio à Inscrição de Estabelecimentos Rurais da Agricultura Familiar no
do Cadastro Ambiental Rural - CAR

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Finalidade: Estruturar escritórios regionais do SISEMA, para realização do cadastra

ambiental rural - CAR, de estabelecimentos até quatro módulos fiscais.
Produto: UNIDADE REGIONAL APOIADA
Unidade de medida: UNIDADE REGIONAL
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 30 (Emenda nº 70)
Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO
Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O
PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA
Unidade de medida: HECTARE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 31 (Emenda nº 66)
Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -
Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 32 (Emenda nº 115)
Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -
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Ação: 4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 33 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 60)
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA RURAL -
Ação: 4184 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 34 (Emenda nº 77)
Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Ação: .... - REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Finalidade:  DEFINIR  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL,  OS LIMITES DAS  ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA
Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 35 (Emenda nº 94)
Programa:  262  -  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  DE  EDUCAÇÃO,

CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
Ação: .... - Estruturação da "Cidade das Águas" - Fundação Hidroex
Unidade  Orçamentária:  2451  -  FUNDAÇÃO  CENTRO  INTERNACIONAL  DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS
Finalidade: Aquisição de móveis e equipamentos para estruturação da "Cidade das

Águas" - Fundação Hidroex.
Produto: UNIDADE ESTRUTURADA
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Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 36 (Emenda nº 54)
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Ação: .... - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS DE FAMÍLIAS

INSCRITAS  NO  CADÚNICO,  POR  MEIO  DA  POTENCIALIZAÇÃO  DE
EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILARES E COLETIVOS.

Produto: PESSOA BENEFICIADA
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 37 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 55)
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA -
Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA E OUTROS EMPREENDIMENTOS
Mudança de nome para: Apoio à comercialização da economia popular solidária
Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização
de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 38 (Emenda nº 53)
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA -
Ação:  4584  -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA
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POPULAR  SOLIDÁRIA  E  OUTROS  EMPREENDIMENTOS  INDIVIDUAIS  E
COLETIVOS

Mudança  de  nome para:  Fomento  e  apoio  aos  empreendimentos  da  economia
popular solidária

Mudança  de  finalidade  para:  Promover  o  fortalecimento  das  atividades  dos
empreendimentos da economia popular solidária por  meio de ações de formação,
assessoramento  técnico,  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais  e  apoio  a
investimentos em infraestrutura.

Rede: Rede de Desenvolvimento Rural
INCISO: 39 (Emenda nº 103)
Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -
Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 40 (Emenda nº 71)
Programa: 144 - PROMOÇÃO, DEFESA DA CIDADANIA NO CAMPO E ACESSO

AO CRÉDITO FUNDIÁRIO -
Ação: 4008 - APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 41 (Emenda nº 114)
Programa: 144 - PROMOÇÃO, DEFESA DA CIDADANIA NO CAMPO E ACESSO

AO CRÉDITO FUNDIÁRIO -
Ação:  4085 -  APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRADICIONAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 42 (Emenda nº 65)
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Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA
FAMILIAR

Ação: .... - Apoio à implementação do PAA-Familiar
Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE  ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Finalidade: Estruturação das ações de aquisição direta de alimentos da agricultura

familiar pelo Estado, conforme previsto na Lei nº 20.608, de 07 de janeiro de 2013,
por meio da operacionalização do Colegiado Gestor.

Produto: REUNIÃO REALIZADA
Unidade de medida: REUNIÃO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 43 (Emenda nº 78)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação: .... - Capacitação para o Empreendedorismo Rural
Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE  ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Finalidade:  Apoiar  o  empreendedorismo  de  jovens  rurais,  egressos  da  Escola

Família Agrícola e de outros cursos técnicos, tecnológicos e universitários de ciências
agrárias

Produto: JOVEM ATENDIDO
Unidade de medida: JOVEM
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 44 (Emenda nº 64)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
Ação: 4080 - APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 45 (Emenda nº 69)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
Ação: 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 46 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 59)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 47 (Emenda nº 61)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 48 (Emenda nº 116)
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
Ação:  4116 - CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 49 (Emenda nº 98)
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -
Ação: 1121 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 50 (Emenda nº 119)
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -
Ação: 4132 - FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 51 (Emenda nº 135)
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -
Ação:  4429 -  INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E A TRANSFERÊNCIA DA

TECNOLOGIA  DAS  CADEIAS  PRODUTIVAS  DA  AGROPECUÁRIA  E  DA
SILVICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 52 (Emenda nº 58)
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação:  ....  -  APOIO  À  CADEIA PRODUTIVA DOS  QUEIJOS  ARTESANAIS  DE

MINAS
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade:  APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS, EM ESPECIAL NO RESSARCIMENTO
PELO  ABATE  DE  MATRIZES  SOROPOSITIVAS,  NO  CADASTRAMENTO  DE
QUEIJARIAS,  NA  INSTALAÇÃO  DE  ENTREPOSTOS  DE  MATURAÇÃO  E  NA
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FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
Produto: PRODUTOR CADASTRADO
Unidade de medida: PRODUTOR
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 53 (Emenda nº 62)
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação: .... - Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em prol da

Segurança Alimentar
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade:  Capacitar  agentes  de  vigilância  sanitária  municipal,  com  vistas  a

habilitar  os  municípios  para  sua  habilitação  ao  Sistema  Unificado  de  Atenção  à
Sanidade -Suasa.

Produto: TÉCNICO CAPACITADO
Unidade de medida: TÉCNICO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 54 (Emenda nº 63)
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação: .... - Apoio à estruturação de sistema de inspeção sanitária em consórcios

intermunicipais
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade: Apoiar a estruturação de serviços de inspeção sanitária de produtos de

origem  animal  em  consócios  intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de
fornecimento de kit Sisei de equipamentos essenciais.

Produto: Consórcio atendido
Unidade de medida: CONSÓRCIO
Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 55 (Emenda nº 67)
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação: .... - Incentivo à Mitigação do Uso de Agrotóxicos na Produção Agropecuária
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade:  promoção  do  uso  adequado  e  mitigação  do  uso  de  agrotóxicos  na

produção  agropecuária  por  meio  da  qualificação  de  usuários  e  demais  pessoas
envolvidas na orientação de uso e comercialização desses produtos.

Produto: PESSOA QUALIFICADA
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 56 (Emenda nº 80)
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS -
Ação: 4549 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS
Mudança  de  finalidade  para:  VERIFICAR  A  GARANTIA,  POR  PARTE  DA

INDÚSTRIA,  PARA  O  CONSUMIDOR  QUANTO  A  OFERTA  DE  ALIMENTOS
SEGUROS  EM  CONFORMIDADE  COM  OS  PADRÕES  DE  IDENTIDADE  E
QUALIDADE VIGENTES e realizar cadastro de agroindústrias de pequeno porte, para
sua habilitação sanitária.

INCISO: 57 (Emenda nº 73)
Programa: 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação: .... - Discriminatória e Arrecadação de terras Devolutas
Unidade Orçamentária: 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS
Finalidade:  Promover  ação discriminatória  no âmbito estadual  e arrecadar terras

devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.
Produto: Áreas discriminadas e arrecadadas
Unidade de medida: Áreas regularizadas
Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 58 (Emenda nº 92)
Programa: .... - Gestão da Política do Idoso
Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Unidade Responsável: 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Tipo de Programa: Atividade Fim do Orçamento Fiscal
Objetivo: Apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da pessoa idosa.
Objetivo Estratégico:
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL
Resultado Finalístico:
- PROPORÇÃO DE POBRES
Ação:  ....  -  Apoio  aos  municípios  e  entidades nos  serviços  de  atendimento  aos

direitos da pessoa idosa
Unidade Orçamentária: 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Finalidade:  Captar  recursos  e  financiar  políticas  públicas,  programas,  projetos  e

ações voltados para a pessoa idosa.
Produto: PROJETO APOIADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 59 (Emenda nº 42)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação:  ....  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade:  POSSIBILITAR  A OFERTA DE  AÇÕES  DE  PROTEÇÃO  SOCIAL  A

FAMÍLIA E  INDIVÍDUOS  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO  SOCIAL  E  VIOLAÇÃO  DE
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DIREITOS, INCLUSIVE COM A CONTRATAÇÃO DE EQUIPES MUNICIPAIS PARA O
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.

Produto: MUNICIPIO COFINANCIADO
Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 60 (Emenda nº 43)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - Serviços de Proteção de Alta Complexidade
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E
ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,
IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A
FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO.

Produto: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 61 (Emenda nº 56)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
Ação: 4200 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS

- NAVCV
Mudança  de  finalidade  para:  PRESTAR  orientação  jurídica  e  ATENDIMENTO

INTERDISCIPLINAR PSICOSSOCIAL GRATUITO ÀS VÍTIMAS E FAMILIARES DE
CRIMES VIOLENTOS, de forma a possibilitar a reestruturação psíquica e social da
vítima, tendo como conceitos norteadores a autonomia e a cidadania.

INCISO: 62 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 46)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
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Ação: 4203 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Mudança  de  nome  para:  EDUCAÇÃO  EM  DIREITOS  HUMANOS  e  Escola  de

Conselhos
Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  FORMAÇÃO  CONTINUADA  EM

DIREITOS  HUMANOS  JUNTO  AOS  CIDADÃOS,  GESTORES  ESTADUAIS  E
MUNICIPAIS, POR MEIO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, e
capacitar continuamente os conselheiros dos conselhos municipais e dos estaduais
vinculados à Sedese, POR MEIO DA ESCOLA DE CONSELHOS.

Mudança de produto para: PESSOA CAPACITADA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 63 (Emenda nº 44)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
Ação:  4234  -  COFINANCIAMENTO  PARA  MUNICÍPIOS  NA  EXECUÇÃO  DE

PROTEÇÃO BÁSICA
Mudança  de  finalidade  para:  COFINANCIAR  OS  SERVIÇOS  DA PROTEÇÃO

SOCIAL BÁSICA PARA MUNICÍPIOS, e estruturar a rede de proteção social básica
(infraestrutura adequada para os serviços da política de assistência social, bem como
aquisição de equipamentos e veículos), PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO
AO AGRAVAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E O FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 64 (Emenda nº 49)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
Ação:  4253  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS - PROVITA
Mudança  de  nome  para:  PROGRAMA  Estadual  DE  PROTEÇÃO,  Auxílio  e

Assistência A VÍTIMAS E TESTEMUHAS AMEAÇADAS - PROVITA/MG
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INCISO: 65 (Emenda nº 127)
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
Ação: 4301 - COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 66 (Emenda nº 57)
Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -
Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 67 (Emenda nº 111)
Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -
Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 68 (Emenda nº 45)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - Promoção dos Direitos da População LGBT
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Elaborar plano de afirmação do segmento LGBT, visando a garantia e a

promoção dos seus direitos, incluindo planejamento direcionado ao enfrentamento da
violência e da discriminação contra essa população no Estado.

Produto: PLANO ELABORADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 69 (Emenda nº 48)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade:  Apoiar  a  Comissão  da  Verdade  em  Minas  Gerais,  garantindo  a

estruturação  necessária  ao  desenvolvimento  de  suas  atribuições  legais,  e
implementar o centro de memória à resistência democrática, a partir da recuperação
do prédio do antigo Dops, em Belo Horizonte, com a revitalização do monumento aos
mortos e desaparecidos mineiros.

Produto: PROJETO APOIADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 70 (Emenda nº 50)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  ....  -  Implantação  do  Plano de Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra

Crianças e Adolescentes
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Prosseguir a revisão e a implantação do plano estadual; acompanhar e

expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair - no Estado; e desenvolver o
protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 71 (Emenda nº 52)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4035  -  ESTRUTURAÇÃO  DA  REDE  DE  PROTEÇÃO  DE  DIREITOS

HUMANOS
Mudança de nome para: Apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais

dos direitos da criança e do adolescente
Mudança  de  finalidade  para:  APOIAR  A ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS

tutelares  e  municipais,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS
ATRIBUIÇÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 72 (Emenda nº 117)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: 4120 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 73 (Emenda nº 129)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4314  -  INDENIZAÇÕES  A  VÍTIMAS  DE  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS

HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 74 (Emenda nº 51)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  DE  DIREITOS

HUMANOS
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Mudança  de  nome  para:  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  DE
DIREITOS

Mudança de finalidade para: GARANTIR A MANUTENÇÃO E O FINANCIAMENTO
DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS relacionados à política de direitos humanos,
COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 75 (Emenda nº 139)
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 76 (Emenda nº 142)
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
Ação:  4696  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  E  ENTIDADES  NOS  SERVIÇOS  DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 77 (Emenda nº 136)
Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
Ação:  4449  -  APOIO FINANCEIRO E  MATERIAL A ENTIDADES  VOLTADAS À

ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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INCISO: 78 (Emenda nº 47)
Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER
Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade:  Promover  o acompanhamento social nas escolas de forma integrada

aos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.
Produto: ESCOLA ASSISTIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 79 (Emenda nº 140)
Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -
Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 80 (Emenda nº 141)
Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -
Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 81 (Emenda nº 82)
Programa: 151 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO

TRABALHO -
Ação: 4323 - ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE
Mudança de finalidade para:  ELEVAR A ESCOLARIDADE DO TRABALHADOR,
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inclusive  do  trabalhador  do  campo,  PARA QUE  ELE  POSSA ABSORVER,  COM
MAIOR  APRENDIZADO  E  ENTENDIMENTO,  NOVOS  CONHECIMENTOS
TÉCNICOS

DE  UMA  PROFISSÃO,  BEM  COMO  ATENDER  ÀS  EXIGÊNCIAS  DE
EMPREGADORES  POR  ESCOLARIDADE  FORMAL;  POTENCIALIZAR  A
INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE

TRABALHO  À  FIM  DE  POSSIBILITAR  A  QUALIFICAÇÃO  DE  NOVAS
COMPETÊNCIAS BÁSICAS E ESPECÍFICAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS.

INCISO: 82 (Emenda nº 108)
Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM -
Ação:  2059  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  MÉDIO  DO  COLÉGIO

TIRADENTES DE MINAS GERAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 83 (Emenda nº 38)
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: .... - Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 84 (Emenda nº 37)
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -
Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 85 (Emenda nº 123)
Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -
Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 86 (Emenda nº 36)
Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA
Ação: .... - Xadrez na Escola
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Finalidade:  DESENVOLVER,  POR  MEIO  DO  XADREZ,  O  AUTOCONTROLE

PSICOFÍSICO,  A  CRIATIVIDADE,  A  CAPACIDADE  DE  PENSAR  DE  MANEIRA
LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA
E  MELHORANDO-SE  A CAPACIDADE  DE  APRENDIZADO  E  DE  INTEGRAÇÃO
SOCIAL.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 87 (Emenda nº 126)
Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -
Ação: 4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 88 (Emenda nº 105)
Programa: 291 - COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO -
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Ação:  2031  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL -  COLÉGIO
ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Identidade Mineira
INCISO: 89 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 39)
Programa: 123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -
Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 90 (Emenda nº 112)
Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -
Ação:  4039  -  TRANSMISSÃO  TELEVISIVA  DE  PROGRAMAÇÃO  CULTURAL,

JORNALÍSTICA E INFORMATIVA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 91 (Emenda nº 130)
Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -
Ação:  4350  -  GESTÃO  DE  PROJETOS  CULTURAIS  DA FUNDAÇÃO  CLÓVIS

SALGADO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 92 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 41)
Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -
Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo, de 28.3.2015.

INCISO: 93 (Emenda nº 113)
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -
Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 94 (Emenda nº 120)
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -
Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 95 (Emenda nº 122)
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -
Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 96 (Emenda nº 40)
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -
Ação: 4357 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA
Mudança de produto para: EVENTO REALIZADO
Mudança de unidade de medida para: EVENTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 97 (Emenda nº 118)
Programa: 212 - MINAS OLÍMPICA -
Ação: 4123 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Rede de Infraestrutura
INCISO: 98 (Emenda nº 89)
Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -
Ação: 1011 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO

PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014
Mudança  de  nome  para:  desapropriação  e  remoção  de  famílias  no  âmbito  do

programa de despoluição da Lagoa da Pampulha
INCISO: 99 (Emenda nº 97)
Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -
Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
Rede: Programas Especiais
INCISO: 100 (Emenda nº 104)
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 101 (Emenda nº 109)
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
Ação: 2085 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 102 (Emenda nº 143)
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Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -
Ação: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 103 (Emenda nº 144)
Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -
Ação: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 104 (Emenda nº 93)
Programa: 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Ação: .... - Realização de exames nas ações de investigação de paternidade
Unidade Orçamentária:  4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Pagar despesas com exame de ácido desoxirribonucléico - DNA - para

os  benefícios  da  assistência  judiciária  gratuita  nas  ações  de  investigação  de
paternidade.

Produto: Exame realizado
Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 105 (Emenda nº 95)
Programa: 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS -
Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
INCISO: 106 (Emenda nº 81)
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Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA
Ação: .... - Capacitação de membros e servidores da Defensoria Pública
Unidade Orçamentária:  1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS
Finalidade:  Promover  a  capacitação  de  defensores  e  servidores,  com  foco  nos

métodos  de solução extrajudicial  de  conflitos,  visando à  prestação de assistência
jurídica  mais  eficiente  e  qualificada  à  população  hipossuficiente,  à  diminuição  da
judicialização  de  conflitos  e  à  melhoria  da  gestão  das  atividades  da  Defensoria
Pública.

Produto: Defensor/servidor capacitado
Unidade de medida: Defensor/servidor
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo, de 28.3.2015.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.497/2014, de autoria do governador do Estado, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2015, foi aprovado em turno único, com as Emendas nos 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40,
42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a 112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 214
a 228, 234, 244 a 258, 266 a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410,
411, 416 a 463, 465, 466, 468 a 471 e 478 a 562 e com a Subemenda nº 1 à Emenda
no 213.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
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Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para
o exercício de 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2015, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição
do Estado e do art. 4° da Lei n° 21.447, de 1º de agosto de 2014:

I  -  o  orçamento fiscal  referente  aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e
entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro
de 2015 estima a receita em R$81.382.641.078,00 (oitenta e um bilhões trezentos e
oitenta e dois milhões seiscentos e quarenta e um mil e setenta e oito reais) e fixa a
despesa em R$ 88.655.847.098,00 (oitenta e oito bilhões seiscentos e cinquenta e
cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil e noventa e oito reais).

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de
tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal
serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações
especiais constantes nos anexos a que se refere o caput integra esta lei na forma de
inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação
orçamentária.

Art.  6°  -  O Orçamento de  Investimento  das Empresas Controladas pelo  Estado
estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$7.676.405.837,00  (sete  bilhões
seiscentos e setenta e seis milhões quatrocentos e cinco mil oitocentos e trinta e sete
reais).

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo
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Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações
especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes
no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput:
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;
II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo
financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se
referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o
superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de
precatórios e de sentenças judiciárias,  bem como os créditos  à conta da dotação
Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos
e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados
aos municípios;

VI - as alterações da modalidade de aplicação e do identificador de procedência e
uso de que trata o art. 17 da Lei n° 21.447, de 2014.

Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao
seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia
Legislativa  de Minas  Gerais  -  Fundhab -  até  o limite de 10% (dez por  cento)  da
despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.
62 da Constituição do Estado.

§ 1º -  Os créditos suplementares de que trata o  caput utilizarão como fonte os
recursos  resultantes  da  anulação  parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  do
próprio  orçamento  suplementado,  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  da



2561
____________________________________________________________________________

Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou
de recursos diretamente arrecadados ou o superávit financeiro relativo a receitas de
convênios,  contrapartida,  acordos  e  ajustes  apurado  em  balanço  patrimonial  do
exercício anterior e serão abertos por regulamento próprio da Assembleia Legislativa,
que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas  discriminações  de  despesa
previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei nº 21.447, de 2014, e incluir,
nos  grupos  de  despesa,  fonte  de  recurso  proveniente  de  convênios,  acordos  e
ajustes.

§ 2º - As alterações da modalidade de aplicação e do identificador de procedência e
uso de que trata o art.  17 da Lei nº 21.447, de 2014, poderão ser realizadas nos
termos  de  regulamento  da  Assembleia  Legislativa  e  não  onerarão  o  limite
estabelecido no caput.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de
publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de
10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não onerarão o limite estabelecido no caput as suplementações
realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo
Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o
refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às
operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2015, no
âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,
a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será
realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 - A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
Legislativa, do Tribunal  de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-
Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada
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em ações  orçamentárias  próprias  alocadas ao Fundo Financeiro  de  Previdência  -
Funfip -, será realizada por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal
n°  101,  de  4  de  maio  de  2000,  o  cômputo  da  despesa a  que se refere  o  caput
obedecerá ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art. 13 - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos deste artigo,
constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais
serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art.  14 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade
entre o planejamento para o exercício de 2015 contido no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2015,
ficando autorizados os ajustes necessários à plena compatibilidade.

Art.  15  -  O  Poder  Executivo,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o
planejamento e o orçamento para o exercício de 2015, poderá transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e
dotações  orçamentárias,  em  decorrência  da  extinção,  da  transformação,  da
transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, ou de
alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizados  por  lei  que altere  a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Durval Ângelo.

ANEXOS I, II, III E IV
Os Anexos I, II, III e IV desta lei estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa

na internet (almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > Lei
Orçamentária Anual (LOA)”.

ANEXO V
(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2015)

INCISO: 1 (Emenda nº 485)
1 011 01 122 701 2 009 0001 3 3 99 10 8 A 12.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 12.000.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas
Gerais

Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 2 (Emenda nº 486)
1 011 01 122 701 2 009 0001 3 1 99 10 8 A 36.518.114,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 36.518.114,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 3 (Emenda nº 484)
1 011 01 122 701 2 009 0001 4 4 99 10 8 A 4.300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 4.300.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 4 (Emenda nº 483)
1 011 01 122 701 2 009 0001 4 5 99 10 8 A 11.953.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 11.953.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 5 (Emenda nº 487)
1 011 09 272 702 7 006 0001 3 1 99 10 8 A 14.500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 14.500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do gasto: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 6 (Emenda nº 498)
1 091 03 062 714 1 064 0001 4 4 99 10 8 A 8.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 8.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça
Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Sedes Próprias (despesas

de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 7 (Emenda nº 48)
1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 8 (Emenda nº 2)
1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 9 (Emenda nº 159)
1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 10 (Emenda nº 459)
1 231 20 121 161 4 116 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto:  Controle e Gestão Social  das Políticas  Públicas de Agricultura

Familiar (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 11 (Emenda nº 456)
1 231 20 121 169 4 132 0001 3 3 99 10 4 A 408.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 408.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Feira Agropecuária Superagro (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 12 (Emenda nº 445)
1 231 20 605 025 1 218 0001 3 3 99 10 4 A 730.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 730.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento
Alimentar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 13 (Emenda nº 452)
1 231 20 605 161 4 115 0001 3 3 99 10 4 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 14 (Emenda nº 514)
1 231 20 605 161 4 401 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Apoio à Implementação do Paa-Familiar (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 15 (Emenda nº 522)
1 231 20 606 161 4 405 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  gasto:  Capacitação  para  o  Empreendedorismo  Rural  (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 16 (Emenda nº 453)
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1 231 20 608 161 4 080 0001 3 3 99 10 4 A 139.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 139.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Apoio ao Extrativismo em Minas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 17 (Emenda nº 450)
1 231 20 608 161 4 114 0001 3 3 99 10 4 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 18 (Emenda nº 251)
1 231 20 608 161 4 114 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 19 (Emenda nº 457)
1 231 20 608 169 1 121 0001 3 3 99 10 4 A 140.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 20 (Emenda nº 462)
1 231 20 608 169 4 429 0001 3 3 99 10 4 A 256.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 256.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Incentivo ao Desenvolvimento e a Transferência da Tecnologia das

Cadeias  Produtivas  da  Agropecuária  e  da  Silvicultura  -  Sendo  R$80.000,00  para
Realização de Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Mel e dos Demais Produtos das
Abelhas. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 21 (Emenda nº 458)
1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 4 A 456.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 456.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do gasto: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - Especificação

do Objeto de Gasto:
R$ 406.000,00 Destinado à Realização da Agriminas
R$  50.000,00  Destinado  ao  Ii  Encontro  da  Agrobiodiversidade  do  Semiárido

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 22 (Emenda nº 460)
1 231 21 631 144 4 008 0001 3 3 99 10 4 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto do gasto: Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania (despesas
correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 23 (Emenda nº 454)
1 231 21 631 144 4 085 0001 3 3 99 10 4 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 24 (Emenda nº 222)
1 251 06 181 141 4 232 0001 3 3 99 10 8 A 1.328.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.328.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 25 (Emenda nº 426)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Viatura  Pelo  3º

Pelotão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Localizado no Município de Lima
Duarte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 26 (Emenda nº 111)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Mobiliário  para

Quartel do Município de Carrancas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 27 (Emenda nº 109)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Reforma da Quadra Poliesportiva

do 2º Pelotão de Salinas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 28 (Emenda nº 101)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto:  Policiamento Ostensivo Geral  -  Aquisição Material  Permanente

Pela 86ª Cia Pm (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 29 (Emenda nº 100)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto:  Policiamento Ostensivo Geral  -  Aquisição Material  Permanente

Pela 230ª Cia Pm (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 30 (Emenda nº 99)
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1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto:  Policiamento Ostensivo Geral  -  Aquisição Material  Permanente

Pela 156ª Cia Pm (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 31 (Emenda nº 98)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Aquisição de Material Permanente

Pela 10ª Cia Mesp Pm Patos de Minas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 32 (Emenda nº 97)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Reforma do Quartel do 5º Pelotão

da 4ª Cia Pm Ind - Planura (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 33 (Emenda nº 153)
1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Materiais  e

Perfuração de Poço Artesiano no 19º Batalhão de Polícia Militar (19º Bpm), em Teófilo
Otoni. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 34 (Emenda nº 110)
1 251 12 362 170 2 059 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio do Colégio Tiradentes de Minas

Gerais - Melhorias da Infra Estrutura do Colégio Tiradentes Localizado no Município
de Teófilo Otoni (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 35 (Emenda nº 503)
1 261 12 122 232 4 364 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 36 (Emenda nº 428)
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 22.668,00
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 22.668,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Rio Doce Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587. (despesas
correntes)

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas
Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 37 (Emenda nº 430)
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 371.728,00
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 156.917,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 214.811,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Norte de Minas Com Recursos Retirados das Regiões Mata (100.202,00) e Sul de
Minas (56.715) da Própria Ação 4587. (despesas correntes)

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 214.811,00
Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas  Família

Agrícola (outras despesas correntes) - R$ 156.917,00
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 38 (Emenda nº 429)
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 32.934,00
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 32.934,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Noroeste de Minas Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587.
(despesas correntes)

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas
Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 39 (Emenda nº 427)
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 43.840,00
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 43.840,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Central Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587. (despesas
correntes)

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas
Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 40 (Emenda nº 431)
1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 778.270,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 778.270,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo de Recursos

na Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 41 (Emenda nº 296)
1 261 12 122 701 2 085 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Administração da Ação Educacional Regional - E.E Josede Alencar

Cnpj- 22233936/0001-03 (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 42 (Emenda nº 297)
1 261 12 306 025 2 121 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Alimentação  Escolar  -  E.E  Parque  Sao  Jorge  Cnpj-

22233951/0001-43 (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 43 (Emenda nº 295)
1 261 12 306 025 2 121 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Alimentação  Escolar  -  E.E  Prof.  Nelson  Cupertino  Cnpj-

21243456/0001-52 (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 44 (Emenda nº 63)
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1 261 12 361 017 4 593 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 45 (Emenda nº 193)
1 261 12 361 017 4 593 0001 3 3 99 10 8 A 220.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 46 (Emenda nº 328)
1 261 12 361 017 4 593 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 47 (Emenda nº 66)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 48 (Emenda nº 96)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 49 (Emenda nº 47)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 50 (Emenda nº 345)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamento para a Creche Comunitária Maria
Floripes, no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 51 (Emenda nº 356)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -
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Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  Educação  Infantil  Pela
Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 52 (Emenda nº 17)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 53 (Emenda nº 405)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 54 (Emenda nº 168)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 55 (Emenda nº 327)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 56 (Emenda nº 379)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Serafim Ribeiro de
Rezende, no Município de Florestal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 57 (Emenda nº 381)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Vicente Mateus, no
Município de Divinópolis. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 58 (Emenda nº 5)
1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 160.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 160.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 59 (Emenda nº 65)
1 261 12 361 233 4 191 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 60 (Emenda nº 357)
1 261 12 361 233 4 191 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Material de Higiene

Pessoal para a Educação Infantil,  Pela Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas
correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 61 (Emenda nº 350)
1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos para a

Escola Municipal Dona Babita Camargo, no Município de Contagem. (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 62 (Emenda nº 387)
1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 63 (Emenda nº 64)
1 261 12 362 017 4 594 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 64 (Emenda nº 330)
1 261 12 362 017 4 594 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 65 (Emenda nº 219)
1 261 12 362 017 4 594 0001 3 3 99 10 8 A 12.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 12.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 66 (Emenda nº 273)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 67 (Emenda nº 171)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 68 (Emenda nº 77)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 69 (Emenda nº 329)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 70 (Emenda nº 206)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -
Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 71 (Emenda nº 163)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 72 (Emenda nº 383)
1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Arnaldo Faria Tavares, no
Município de Lagoa da Prata (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 73 (Emenda nº 126)
1 261 12 362 271 4 272 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 74 (Emenda nº 502)
1 261 27 812 271 4 068 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 75 (Emenda nº 434)
1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 4 A 195.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 195.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Aporte de R$ 15.000,00 para

Apoio a Cada Uma das Festas Tradicionais Indígenas, Sendo Três Realizadas em
Aldeias Pataxó, Quatro em Aldeias Maxacali, Uma em Aldeia Krenak, Uma em Aldeia
Caxixó, Uma em Aldeia Pankararú, Uma em Aldeia Xucurú, Uma em Aldeia Mucurin e
Uma em Aldeia Xacriabá. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 76 (Emenda nº 15)
1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 77 (Emenda nº 194)
1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 78 (Emenda nº 432)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 4 A 450.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Apoio à Realização

dos Seguintes Eventos: R$150 Mil para a Realização do Festival da Favela (Região
Central); R$150 Mil para a Realização do Festivale (Jequitinhonha/Mucuri) e R$150
Mil para a Realização do Mucuriarte (Jequitinhonha/Mucuri) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 79 (Emenda nº 324)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 75.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 80 (Emenda nº 268)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Ong Cidadania - Cnpj:

09.377.853/0001-11 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Associacao  Comunitaria  de  Ribeirao  das  Neves  Cidadania  Ativa  -  Cnpj:

05.607.203/0001-64 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Associação Mineira de Estudos da Capoeira - Cnpj: 65.153.223/0001-34 - Valor R$

50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Associação 1º de Maio da Vila Vista Alegre - Cnpj: 21.127.840/0001-90 - Valor R$

100.000,00 (Cem Mil Reais)
Movimento  Cultural  Social  Olhai  as  Crianças  e  os  Adolescentes  -  Cnpj:

08.100.915/0001-80 - Valor R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Grupo  de  Idosos  Redescobrir  Educacional  e  Cultural  -  Grirec  -  Cnpj:

10.799.154/0001-49 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 81 (Emenda nº 197)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 82 (Emenda nº 67)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 83 (Emenda nº 56)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 84 (Emenda nº 250)
1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 85 (Emenda nº 499)
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1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 970.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 970.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 86 (Emenda nº 127)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 87 (Emenda nº 125)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 88 (Emenda nº 358)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Innstrumentos Musicais para Educarte Pela Prefeitura Municipal de São Joaquim de
Bicas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 89 (Emenda nº 374)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos para o Fundo Municipal de Cultura no Município de Itaguara (despesas
de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 90 (Emenda nº 349)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos  Musicais  para  a  Associação  Gospa  Mira  no  Município  de  Belo
Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 91 (Emenda nº 143)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Instrumentos para a Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais - Tjmg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 92 (Emenda nº 375)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de
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Equipamentos  Musicais  Pela  Prefeitura  Municipal  de  Campanha.  (despesas  de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 93 (Emenda nº 157)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 140.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 94 (Emenda nº 323)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 95 (Emenda nº 269)
1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Ong Cidadania - Cnpj:

09.377.853/0001-11 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 96 (Emenda nº 284)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 97 (Emenda nº 198)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 98 (Emenda nº 386)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 99 (Emenda nº 421)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 100 (Emenda nº 258)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  de  Vias  Públicas  no  Município  de  Coroaci.  (despesas  de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 101 (Emenda nº 145)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 102 (Emenda nº 89)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 103 (Emenda nº 217)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 104 (Emenda nº 495)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 105 (Emenda nº 3)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 106 (Emenda nº 105)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Asfaltamento  de  Ruas  no  Bairro  Palmeira,  Município  de  Belo  Horizonte
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(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 107 (Emenda nº 107)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  da  Avenida  Harley  de  Almeida,  Município  de  Piranguinho.
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 108 (Emenda nº 136)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Obra de Pavimentação Urbana a Ser Realizada no Município de São Gonçalo
do Pará (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 109 (Emenda nº 137)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Obra de Pavimentação Urbana a Ser Realizada no Município de Igaratinga
(despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 110 (Emenda nº 176)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Ponte Sobre o Ribeirão Conquista (Rua Santo Antônio / Bairro
Mateus), Município de Itaguara. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 111 (Emenda nº 248)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 112 (Emenda nº 39)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 113 (Emenda nº 92)



2594
____________________________________________________________________________

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 114 (Emenda nº 119)
1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  Urbana  para  Atender  os  Municípios  do  Triangulo  Mineiro.
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 115 (Emenda nº 142)
1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Reforma

e Ampliação do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar no Município de São João
Del-Rei. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 116 (Emenda nº 149)
1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Aquisição
de Materiais e Realização de Melhorias no Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar (3º
Bbm). (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 117 (Emenda nº 112)
1 401 06 182 294 4 365 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  gasto:  Manutenção  e  Ampliação  do  Sistema  de  Comunicação  e

Tecnologia  da  Informação  -  Aquisição  de  Material  de  Informática  (Impressoras  e
Computador) Pelo 1º Pelotao da 2ª Cia Cbmmg Urgência e Emergencia da Cidade de
Patos de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 118 (Emenda nº 270)
1 411 27 811 212 4 123 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico - Associação Mineira de Estudos da

Capoeira - Cnpj: 65.153.223/0001-34 - Valor R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Projeto Espaço Vivo - Cnpj: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta

Mil Reais)
Ong Cidadania - Cnpj: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Associação Comunitária do Bairro Londrina - Cnpj: 17.364.076/0001-07 - Valor R$

50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 119 (Emenda nº 319)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 120 (Emenda nº 177)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Material Esportivo

para a Prefeitura Municipal de Itaguara. (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 121 (Emenda nº 150)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 122 (Emenda nº 173)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 123 (Emenda nº 215)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 124 (Emenda nº 425)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 125 (Emenda nº 95)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 126 (Emenda nº 82)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 127 (Emenda nº 332)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 128 (Emenda nº 46)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 129 (Emenda nº 60)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 130 (Emenda nº 186)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 131 (Emenda nº 191)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 132 (Emenda nº 208)
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1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 133 (Emenda nº 201)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 134 (Emenda nº 247)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 135 (Emenda nº 68)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 136 (Emenda nº 161)
1 411 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
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Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 137 (Emenda nº 207)
1 411 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 138 (Emenda nº 51)
1 411 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 139 (Emenda nº 433)
1 411 27 812 149 4 357 0001 3 3 99 10 4 A 199.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 199.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 140 (Emenda nº 305)
1 411 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Eventos  Esportivos  -  Liga  Uberlandense  de  Futebol-

Cnpj18594341/0001-06, Municipio Uberlandia (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 141 (Emenda nº 307)
1 411 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos - Prefeitura Municipal Itabirinha- Cnpj-

17125444/0001-56 (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 142 (Emenda nº 124)
1 411 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 143 (Emenda nº 291)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Ituiutaba Cnpj-18457218/0001-35 (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 144 (Emenda nº 290)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 420.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 420.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Contagem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 145 (Emenda nº 279)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 146 (Emenda nº 274)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 147 (Emenda nº 69)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 148 (Emenda nº 162)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 149 (Emenda nº 19)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 150 (Emenda nº 391)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 151 (Emenda nº 371)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Veículo para a Organização Rebional de Combate ao Câncer - Orca, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 152 (Emenda nº 246)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 153 (Emenda nº 205)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 154 (Emenda nº 190)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 155 (Emenda nº 172)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 156 (Emenda nº 78)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 157 (Emenda nº 4)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 850.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 850.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 158 (Emenda nº 333)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamentos para a Associação São Rafael - Rcc, Com Sede no Município de Pará
de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 159 (Emenda nº 165)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 160 (Emenda nº 492)
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1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 161 (Emenda nº 216)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 162 (Emenda nº 59)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 163 (Emenda nº 123)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 164 (Emenda nº 94)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 165 (Emenda nº 424)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 166 (Emenda nº 331)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 167 (Emenda nº 322)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 168 (Emenda nº 372)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamentos para a Associação de Moradores Parceiros do Bem, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 169 (Emenda nº 367)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia  ao  Ar  Livre  para  o  Município  de  São Gonçalo  do  Pará.  (despesas  de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 170 (Emenda nº 292)
1 411 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Araquari Cnpj-16829640/0001-49 (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 171 (Emenda nº 523)
1 441 03 128 726 2 068 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  gasto:  Capacitação de  Membros  e  Servidores  da  Defensoria  Pública
(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 172 (Emenda nº 520)
1 451 06 122 034 1 125 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do gasto: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 173 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 213)
1 451 06 128 297 2 144 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  gasto:  Capacitação  e  Formação  de  Profissionais  do  Sistema

Socioeducativo (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 174 (Emenda nº 494)
1 451 06 181 034 1 283 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  gasto:  Polícia  para  a  Cidadania  -  Recursos  para  Infrasestrutura  do

Serviço de Juventude e Polícia. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 175 (Emenda nº 465)
1 451 06 243 020 1 206 0001 4 4 99 10 4 A 2.200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
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Objeto  do  gasto:  Modernização  do  Sistema  Socioeducativo  -  R$300.000,  para
Ribeirão das Neves (Justinópolis) (Central); R$400.000, para Uberlândia (Triângulo);
R$350.000, para Governador Valadares (Rio Doce); R$290.000, para Juiz de Fora
(Mata); R$350.000, para Montes Claros (Norte de Minas); R$500.000, para Patos de
Minas  (Alto  Paranaíba);  e  R$10.000,00,  para  a  Construção  de  Um  Centro
Socioeducativo em Caratinga (Rio Doce). (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 176 (Emenda nº 463)
1 451 06 243 020 4 055 0001 3 3 99 10 4 A 2.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do gasto: Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a Lei - Cumprimento

de Medidas Socioeducativas de Semiliberdade (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 177 (Emenda nº 491)
1 451 06 421 020 1 197 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do gasto: Modernização do Sistema Prisional - Construção de Abrigos para

Visitantes  de  Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 178 (Emenda nº 195)
1 451 06 421 020 1 197 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do gasto: Modernização do Sistema Prisional (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 179 (Emenda nº 461)
1 451 06 421 034 4 169 0001 3 3 99 10 4 A 1.100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do gasto:  Prevenção Social à Criminalidade -  no Âmbito do Projeto Fica

Vivo,  Especificar:  R$600.000,00 para  Realizar  Olimpíada Fica Vivo;  R$400.000,00
para Realizar o Projeto Circulação, Que Prevê Excursões dos Jovens Atendidos Pelo
Fica Vivo em Diferentes Espaços da Cidade; e R$100.000,00 para Realizar Fóruns
Comunitários de Prevenção Social à Violência e à Criminalidade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 180 (Emenda nº 146)
1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 181 (Emenda nº 497)
1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 182 (Emenda nº 40)
1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 183 (Emenda nº 181)
1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais -  Revitalização da Praça Ladislau

Alves de Souza, Município de Santa Maria do Salto. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 184 (Emenda nº 249)
1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 185 (Emenda nº 122)
1 471 17 511 053 1 098 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 186 (Emenda nº 300)
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1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Certo, Municipio Uberlandia - Cnpj- 21246855/0001-
77 (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 187 (Emenda nº 311)
1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Adeviudi,  Cnpj-  21237425/0001-99,  Municipio
Uberlandia (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 188 (Emenda nº 308)
1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Prefeitura  Municipal  Santa  Vitoria  -  Cnpj
18457226/0001-81 (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 189 (Emenda nº 313)
1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Açao Moradia - Cnpj- 04172671/0001-90, Municipio
Uberlandia (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 190 (Emenda nº 309)
1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Credeq  -  Cnpj-  04087926/003-89,  Municipio  Belo
Horizonte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 191 (Emenda nº 312)
1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Adevetrim-  Cnpj  21241716/0001-50,  Municipio
Uberlandia (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 192 (Emenda nº 301)
1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e
Historicamente Discriminados - Ministerio Movel- Cnpj-02436721/0001-74, Municipio-
Uberlandia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 193 (Emenda nº 310)
1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Casa  Recuperaçao  Jesus  Cristo  de  Nazareno,
Cnpj05293342/0001-60, Municipio Uberlandia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 194 (Emenda nº 441)
1 481 08 243 162 4 035 0001 3 3 99 10 4 A 659.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 659.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos  Humanos

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 195 (Emenda nº 442)
1 481 08 243 162 4 035 0001 4 4 99 10 4 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  gasto:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos  Humanos  -
Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar no Município de Poté. (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 196 (Emenda nº 440)
1 481 08 244 162 4 475 0001 3 3 99 10 4 A 792.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 792.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos de Direitos Humanos (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 197 (Emenda nº 423)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 198 (Emenda nº 245)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 240.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 240.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 199 (Emenda nº 283)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 200 (Emenda nº 70)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 201 (Emenda nº 160)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 202 (Emenda nº 200)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 203 (Emenda nº 224)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 204 (Emenda nº 266)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Ong Cidadania - Cnpj: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais)

Projeto Espaço Vivo - Cnpj: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais)

Obra Social Estrela da Manha - Cnpj: 17.511.601/0001-61 - Valor: R$ 100.000,00
(Cem Mil Reais)

Associacao  Comunitaria  de  Ribeirao  das  Neves  Cidadania  Ativa  -  Cnpj:
05.607.203/0001-64 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Associação Comunitária do Bairro Londrina - Cnpj: 17.364.076/0001-07 - Valor R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
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Movimento  Cultural  Social  Olhai  as  Crianças  e  os  Adolescentes  -  Cnpj:
08.100.915/0001-80 - Valor R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 205 (Emenda nº 286)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 206 (Emenda nº 302)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Clube Soroptimista, Municipio Uberlandia - Cnpj- 00954559/0001-
50 (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 207 (Emenda nº 489)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Recursos  para  Apoio  às  Apaes,  aos  Asilos  e  às  Creches.
(despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 208 (Emenda nº 252)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 209 (Emenda nº 326)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 210 (Emenda nº 351)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para o Associação Santa Luzia
Futebol Clube, no Município de Contagem. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 211 (Emenda nº 62)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 212 (Emenda nº 221)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 213 (Emenda nº 303)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Estaçao Vida, Municipio Uberlandia - Cnpj- 06237676/0001-80
(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 214 (Emenda nº 304)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência  Social  -  Assoc.  Produtores  de  Vendinha  ,  Municipio  Irai  de  Minas
(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 215 (Emenda nº 361)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para o Alvorada Futebol Clube,
no Município de Esmeraldas. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 216 (Emenda nº 184)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Reforma da Cozinha da Apae Nova Esperança, Localizada no
Município de Nova Resende. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 217 (Emenda nº 14)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00



2623
____________________________________________________________________________

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 218 (Emenda nº 299)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Apae, Municipio Coromandel- Cnpj 22238505/0001-21 (despesas
correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 219 (Emenda nº 318)
1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 220 (Emenda nº 298)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência  Social  -  Diocese,  Municipio  Uberlandia  Cnpj-  17790205/0001-10
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 221 (Emenda nº 91)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 222 (Emenda nº 187)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 223 (Emenda nº 244)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 224 (Emenda nº 282)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 225 (Emenda nº 344)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  o  Instituto  Ana  Cláudia,  no
Município de Betim; (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 226 (Emenda nº 347)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Creche Dona Quita Tolentino,
no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 227 (Emenda nº 368)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social -  Aquisição de Equipamentos para a Associação dos Pequenos
Produtores Lage e Ponte Velho, no Município de Japaraíba; (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 228 (Emenda nº 370)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação do Povoado de
Soledade, no Município de Pequi. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 229 (Emenda nº 382)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para a Sociedade São Vicente de Paulo de
Florestal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 230 (Emenda nº 411)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 231 (Emenda nº 156)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 232 (Emenda nº 275)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 233 (Emenda nº 267)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência  Social  -  Associação  1º  de  Maio  da  Vila  Vista  Alegre  -  Cnpj:
21.127.840/0001-90 - Valor R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Ong Cidadania -  Cnpj:  09.377.853/0001-11 -  Valor:  R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil
Reais)

Projeto Espaço Vivo - Cnpj: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 234 (Emenda nº 285)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 235 (Emenda nº 340)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Veículo  Pelo  Centro  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 236 (Emenda nº 61)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 237 (Emenda nº 166)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 238 (Emenda nº 335)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  de  Filmagem  Pelo  Movimento
Unificado Negro de Divinópolis - Mundi. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 239 (Emenda nº 336)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Associação Divinopolitana de
Jiu Jitsu, no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 240 (Emenda nº 338)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social -  Aquisição de Veículo Pela Fundação Gloriex, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 241 (Emenda nº 339)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento Pela Associação Betim Cor Brazil, no
Município de Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 242 (Emenda nº 341)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Aquisiçlão de Equipamentos de Som Pelo Centro Cultural Dona
Antônia, no Município de Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 243 (Emenda nº 348)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Associação  Brasileira  de
Combate  ao  Câncer  Pedro  Correa  -  Abracce,  no  Município  de  Belo  Horizonte.
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 244 (Emenda nº 352)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação Beneficente São
Franscico de Assis, no Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 245 (Emenda nº 359)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação de Moradores dos
Bairros Retiro e Novo Retiro, no Município de Esmeraldas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 246 (Emenda nº 364)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para o Instituto de Educação e
Construção da Cidadania - Inec, no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 247 (Emenda nº 365)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação para a Prevenção
de Combate ao Câncer Infantil e Adulto, no Município de Divinópolis. (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 248 (Emenda nº 366)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Fundação Camachense de
Apoio à Cultura, no Município de Camacho (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 249 (Emenda nº 373)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação Viver e Crescer,
no Município de Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 250 (Emenda nº 377)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Associação  Pro-
Melhoramento dos Bairros Campo Belo, Maracanã e José Gonçalves de Carvalho, no
Município de Prudente de Morais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 251 (Emenda nº 378)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social  -  Aquisição de Veículo para a Associação Estância Paraíso, no
Município de Sabará. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 252 (Emenda nº 6)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 253 (Emenda nº 43)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 254 (Emenda nº 57)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 255 (Emenda nº 76)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 256 (Emenda nº 334)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Casa dos Congadeiros Geraldo
e Conceição Bispo, Com Sede no Município de Oliveira (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 257 (Emenda nº 337)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Aquisição de Equipamentos Pela Ssvp -  Lar  Vicentino  Divino
Ferreira Braga Com Sede no Município de Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 258 (Emenda nº 342)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição de Equipamento  Pelo  Centro  de  Apoio  à  Mulher  -
Ceam, no Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 259 (Emenda nº 343)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  Pela  Associação  Ação  Social
Ebenezer, no Município de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 260 (Emenda nº 346)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Reforma do Telhado da Creche das Irmas Sacramentinas  de
Bérgamo, no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 261 (Emenda nº 353)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Aquisição de Material  Esportivo para o Gropo de Jovens Com
Uma Missão - Jocum, no Município de Contagem. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 262 (Emenda nº 354)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Construção de Casa de Apoio aos Doentes de Câncer para o
Centro de Vida Madre Clarice, no Município de Igarapé. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 263 (Emenda nº 360)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para o Lar dos Idosos Pedro Diniz,
no Município de Esmeraldas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 264 (Emenda nº 362)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social  -  Aquisição de Veículo para a Apae de Sarzedo. (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 265 (Emenda nº 363)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Academia Nevense de Letras,
Ciências e Artes - Anelca, no Município de Ribeirão das Neves. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 266 (Emenda nº 376)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Prefeitura  Municipal  de
Prudente de Morais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 267 (Emenda nº 380)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para o Grupo de Escoteiros Capela
Nova de Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 268 (Emenda nº 180)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  e  Mobiliários  para  Atender  a
Associação Comunitária  do Distrito  de Fonseca -  Acodif,  Município de  Alvinópolis.
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 269 (Emenda nº 183)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Máquina de Fabricação de Bloquetes Sextavados
para  a  Associação  Comunitária  do  Distrito  de  Fonseca  -  Acodif,  Localizada  no
Município de Alvinópolis. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 270 (Emenda nº 320)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 271 (Emenda nº 325)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 272 (Emenda nº 404)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 273 (Emenda nº 144)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 274 (Emenda nº 390)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 275 (Emenda nº 16)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 276 (Emenda nº 422)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 277 (Emenda nº 196)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 278 (Emenda nº 85)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 280.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 280.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 279 (Emenda nº 199)
1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 280 (Emenda nº 443)
1 481 11 334 267 4 173 0001 3 3 99 10 4 A 980.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 980.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e Outros
Empreendimentos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 281 (Emenda nº 288)
1 481 11 334 267 4 173 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e Outros

Empreendimentos -
Aquisiçao Veiculos Acopppmar (Cnpj) 12732999/0001-42 (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 282 (Emenda nº 510)
1 481 11 334 267 4 201 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio à Inclusão Produtiva (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 283 (Emenda nº 507)
1 481 12 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Ecolas  (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 284 (Emenda nº 509)
1 481 14 243 162 4 079 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Implantação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual

Contra Crianças e Adolescentes (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 285 (Emenda nº 437)
1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Educação em Direitos Humanos - Formação e Capacitação dos

Defensores de Direitos Humanos, das Equipes Que Atuam no Programa de Proteção
aos Defensores de Direitos Humanos - Ppddh -, e dos Agentes da Rede de Proteção.
(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 286 (Emenda nº 438)
1 481 14 422 162 4 120 0001 3 3 99 10 4 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realizar  o  Mapeamento

Georreferenciado das Entidades da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos Humanos
Existentes no Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 287 (Emenda nº 439)
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1 481 14 422 162 4 314 0001 3 3 99 10 4 A 950.001,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 950.001,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  gasto:  Indenizações  a  Vítimas  de  Violação  de  Direitos  Humanos

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 288 (Emenda nº 508)
1 481 14 422 162 4 380 0001 3 3 99 10 8 A 1.200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 289 (Emenda nº 506)
1 481 14 422 162 4 399 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção dos Direitos da População Lgbt (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 290 (Emenda nº 53)
1 491 04 122 160 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 291 (Emenda nº 79)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 292 (Emenda nº 253)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 293 (Emenda nº 355)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquisição de Veículo para a Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 294 (Emenda nº 369)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem  -  Aquisição  de  Veículo  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Pedra  do  Indaiá
(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 295 (Emenda nº 529)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 296 (Emenda nº 530)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 297 (Emenda nº 531)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 298 (Emenda nº 532)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 299 (Emenda nº 533)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 300 (Emenda nº 534)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 301 (Emenda nº 535)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 302 (Emenda nº 536)



2649
____________________________________________________________________________

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 303 (Emenda nº 537)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 304 (Emenda nº 538)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 305 (Emenda nº 539)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 306 (Emenda nº 540)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 307 (Emenda nº 557)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 308 (Emenda nº 1)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 309 (Emenda nº 45)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 850.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 850.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 310 (Emenda nº 55)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 311 (Emenda nº 75)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 312 (Emenda nº 80)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 313 (Emenda nº 410)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 314 (Emenda nº 416)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 315 (Emenda nº 120)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 499.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 499.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Equipamentos  de  Segurança  para  Atender  os  Municípios  do  Triangulo
Mineiro. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 316 (Emenda nº 293)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal Campo Florido Cnpj-18428862/0001-85 (despesas de
capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 317 (Emenda nº 178)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Aquisição  de  Veículo  para  Atender  as  Necessidades  da  Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural  de Quaresma, Localizada no Município de
Setubinha. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 318 (Emenda nº 212)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 319 (Emenda nº 234)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 320 (Emenda nº 256)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 321 (Emenda nº 541)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 322 (Emenda nº 542)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 323 (Emenda nº 543)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 324 (Emenda nº 549)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 325 (Emenda nº 550)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 326 (Emenda nº 83)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 327 (Emenda nº 138)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 328 (Emenda nº 148)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)



2656
____________________________________________________________________________

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 329 (Emenda nº 552)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 330 (Emenda nº 287)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 331 (Emenda nº 547)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 332 (Emenda nº 551)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 333 (Emenda nº 403)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 334 (Emenda nº 546)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 335 (Emenda nº 548)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 336 (Emenda nº 554)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 337 (Emenda nº 84)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.220.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 338 (Emenda nº 544)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 339 (Emenda nº 155)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 340 (Emenda nº 315)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 341 (Emenda nº 419)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 342 (Emenda nº 468)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Beneficiário: Sindicato dos Servidores Públicos de Iturama
Município: Iturama-Mg
Cnpj: 26.042.218/0001-00
Objeto : Construção de Prédio. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 343 (Emenda nº 469)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Beneficiário: Associação Comunitaria do Conj Habitacional Tiradentes
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Município: Iturama-Mg
Cnpj: 20.055.828/0001/54
Objeto: Construção de Prédio. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 344 (Emenda nº 470)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal de Itapagipe
Municipio : Itapagipe
Cnpj:21226840/0001-47
Objeto: Calçamento e Pavimentação (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 345 (Emenda nº 471)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal de Itapagipe
Municipio : Itapagipe
Cnpj:21226840/0001-47
Objeto: Melhoramentos de Vias Públicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 346 (Emenda nº 87)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 347 (Emenda nº 102)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Natalândia (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 348 (Emenda nº 103)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Cambuquira (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 349 (Emenda nº 104)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Ilicínea (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 350 (Emenda nº 106)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Riachinho (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 351 (Emenda nº 108)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de Praça na Vila do Espera Tapa, Zona Rural do Município de
Paracatu. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 352 (Emenda nº 154)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 375.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 375.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 353 (Emenda nº 188)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 354 (Emenda nº 189)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 355 (Emenda nº 202)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 356 (Emenda nº 203)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 357 (Emenda nº 226)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 358 (Emenda nº 280)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 359 (Emenda nº 281)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 360 (Emenda nº 385)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 361 (Emenda nº 420)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 362 (Emenda nº 545)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 363 (Emenda nº 553)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 364 (Emenda nº 555)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 365 (Emenda nº 556)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 366 (Emenda nº 18)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 367 (Emenda nº 38)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 368 (Emenda nº 42)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 369 (Emenda nº 54)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 370 (Emenda nº 71)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 470.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 470.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 371 (Emenda nº 86)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 372 (Emenda nº 139)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 373 (Emenda nº 140)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de "Rampa" de Acesso ao Leito do Rio no Município de São
Gonçalo do Abaeté. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 374 (Emenda nº 169)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 375 (Emenda nº 185)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 376 (Emenda nº 209)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 377 (Emenda nº 223)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 378 (Emenda nº 225)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 379 (Emenda nº 228)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 380 (Emenda nº 254)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 381 (Emenda nº 272)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 382 (Emenda nº 278)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 383 (Emenda nº 289)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal Pirajuba (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 384 (Emenda nº 8)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 385 (Emenda nº 218)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 386 (Emenda nº 257)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 387 (Emenda nº 493)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquisição de Castra Móveis Com o Objetivo de Diminuir a Superpopulação
de Cães e Gatos. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 388 (Emenda nº 496)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 389 (Emenda nº 500)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Reforma da Rodoviária do Município de Fronteira. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 390 (Emenda nº 52)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 391 (Emenda nº 74)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 392 (Emenda nº 167)
1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 393 (Emenda nº 121)
1 491 04 122 160 2 045 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Gestão  de  Transferências  Voluntárias  (despesas  de

capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 394 (Emenda nº 141)
1 511 06 181 189 1 344 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Construção,  Reforma,  Ampliação e  Estruturação Logística  das

Unidades - Construção de Estande de Tiro para Unidade da Polícia Civil no Município
de Teófilo Otoni. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 395 (Emenda nº 449)
1 511 06 181 189 4 489 0001 4 4 99 10 4 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Realização  de  Perícias  Médico-Legais  -  Aquisição  de

Equipamentos  e  Materiais  Específicos,  Com  Vistas  a  Propiciar  o  Trabalho  de
Sexologia Forense Junto ao Instituo Médico Legal - Iml. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 396 (Emenda nº 448)
1 511 06 183 021 4 362 0001 3 3 99 10 4 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto:  Investigação Modelo - Capacitação dos Agentes de Segurança

Pública  e  dos  Atores  do  Sistema  de  Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente, no Escopo do Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas de
Violência Sexual. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 397 (Emenda nº 210)
1 511 12 361 291 2 031 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  -  Colégio  Estadual

Ordem e Progresso - Reestruturação do Sistema de Câmeras de Segurança (Cftv) e
Aquisição  de  Novos  Equipamentos  para  o  Colégio  Ordem  e  Progresso  -  Belo
Horizonte - da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 398 (Emenda nº 466)
1 631 14 306 246 2 046 0001 3 3 99 10 4 A 330.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 330.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral
Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) - Apoio à Realização da Conferência Estadual e das
Conferencias Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 399 (Emenda nº 118)
1 911 28 846 702 7 798 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos
Objeto do gasto: Participação no Aumento do Capital de Empresas - Aumento de

Capital da Gasmig Destinado a Implantação do Gasoduto em Uberaba para Atender a
Implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenado V(Ufn) V da Petrobras, Fabrica
de Amônia. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 400 (Emenda nº 527)
1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 1,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 401 (Emenda nº 528)
1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 1,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 402 (Emenda nº 455)
2 091 18 541 110 4 031 0001 3 3 99 10 4 A 900.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Objeto do gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 403 (Emenda nº 490)
2 091 18 541 110 4 097 0001 4 4 99 10 8 A 2.000.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Objeto do gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição de

Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 404 (Emenda nº 519)
2 101 18 541 046 4 403 0001 3 3 99 10 8 A 720.800,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 720.800,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Inscrição  de  Estabelecimentos  Rurais  da  Agricultura

Familiar no Cadastro Ambiental Rural - Car (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 405 (Emenda nº 521)
2 101 18 542 182 4 360 0001 3 3 99 10 8 A 785.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 785.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  gasto:  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  Econômico  (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 406 (Emenda nº 517)
2 101 21 631 109 4 038 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 407 (Emenda nº 451)
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2 111 18 541 130 4 184 0001 3 3 99 10 4 A 210.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do gasto: Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas - Recurso

para  Mobilização  e  Estudos  Iniciais  para  a  Revitalização  de  Três  Bacias  no
Jequitinhonha/Mucuri. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 408 (Emenda nº 214)
2 111 18 541 130 4 184 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do gasto: Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas - Recurso

para Revitalização da Bacia do Rio Urucuia. (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 409 (Emenda nº 518)
2 111 21 631 258 4 402 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto  do  gasto:  Discriminatória  e  Arrecadação  de  Terras  Devolutas  (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 410 (Emenda nº 482)
2 181 13 392 124 4 350 0001 3 3 99 10 8 A 492.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 492.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado
Objeto  do  gasto:  Gestão  de  Projetos  Culturais  da  Fundação  Clóvis  Salgado

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 411 (Emenda nº 488)
2 211 13 722 124 4 039 0001 3 3 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Tv Minas Cultural e Educativa
Objeto do gasto:  Transmissão Televisiva de Programação Cultural,  Jornalística e

Informativa (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 412 (Emenda nº 516)
2 241 18 544 046 1 063 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Objeto do gasto: Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 413 (Emenda nº 501)
2 351 12 364 140 4 235 0001 4 4 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 414 (Emenda nº 512)
2 371 20 304 217 4 386 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto do gasto: Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em Prol

da Segurança Alimentar (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 415 (Emenda nº 513)
2 371 20 304 217 4 394 0001 3 3 99 10 8 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Estruturação  de  Sistema  de  Inspeção  Sanitária  em

Consórcios Intermunicipais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 416 (Emenda nº 515)
2 371 20 542 217 4 396 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  gasto:  Incentivo  à  Mitigação  do  Uso  de  Agrotóxicos  na  Produção

Agropecuária (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 417 (Emenda nº 511)
2 371 20 602 217 4 353 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 418 (Emenda nº 525)
2 451 19 573 262 4 414 0001 3 3 99 10 8 A 5.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundacao Centro Internacional de Educacao,

Capacitacao e Pesquisa Aplicada em Aguas
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Objeto  do  gasto:  Estruturação  da  "Cidade  das  Águas"  -  Fundação  Hidroex
(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 419 (Emenda nº 524)
4 031 02 422 706 2 066 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais
Objeto do gasto: Realização de Exames nas Ações de Investigação de Paternidade

(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 420 (Emenda nº 444)
4 091 08 243 266 4 696 0001 3 3 99 10 4 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 421 (Emenda nº 436)
4 251 08 244 011 4 234 0001 4 4 99 10 4 A 1.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento  para  Municípios  na  Execução  de  Proteção

Básica (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 422 (Emenda nº 435)
4 251 08 244 011 4 301 0001 3 3 99 10 4 A 8.122.437,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 8.122.437,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do gasto: Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social (despesas

correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 423 (Emenda nº 504)
4 251 08 244 011 4 318 0001 3 3 99 10 8 A 900.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento de  Serviços  e  Benefícios  para  Municípios  na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 424 (Emenda nº 505)
4 251 08 244 011 4 640 0001 3 3 99 10 8 A 700.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do gasto: Serviços de Proteção de Alta Complexidade (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 425 (Emenda nº 446)
4 291 10 301 237 4 388 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Recursos

Destinados ao Custeio  do  Hospital  São Vicente  de  Paulo  no Município de Águas
Formosas. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 426 (Emenda nº 447)
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4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 4 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos  para  o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo  no  Município  de  Águas
Formosas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 427 (Emenda nº 294)
4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto:  Fortalecimento  da Rede Municipal  de Saúde -  Apae Municipio

Uberlandia- Cnpj- 17789991/0001-36- Aquisiçao Veiculo (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 428 (Emenda nº 227)
4 291 10 301 237 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 429 (Emenda nº 306)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Prefeitura Municipal

Pirajuba- Cnpj 18428847/0001-37 (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 430 (Emenda nº 192)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 431 (Emenda nº 277)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 432 (Emenda nº 271)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Centro  de

Recuperação  e  Reabilitação  Vida  Plena  -  Cnpj:  73.313.025/0001-19  -  Valor  R$
100.000,00 (Cem Mil Reais)

Terceira Margem Prevenção e Pesquisa em Toxicomania - Cnpj: 02.988.895/0001-
40 - Valor R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 433 (Emenda nº 317)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 434 (Emenda nº 72)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 435 (Emenda nº 314)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Grupo Vida Nova -

Cnpj  03.731.204/0001-33,  Com  Sede  no  Município  de  Uberlândia.  (despesas
correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 436 (Emenda nº 182)
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Medicamentos  para  o  Pronto  Atendimento  Municipal  Doutor  Alpheu  Gonçalves  de
Quadros - Prefeitura Municipal de Montes Claros. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 437 (Emenda nº 276)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 438 (Emenda nº 255)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 439 (Emenda nº 170)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 440 (Emenda nº 73)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 441 (Emenda nº 20)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 442 (Emenda nº 204)
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4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 443 (Emenda nº 58)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 444 (Emenda nº 44)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 445 (Emenda nº 81)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 446 (Emenda nº 164)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 447 (Emenda nº 158)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 448 (Emenda nº 558)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 14.500.000,00
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 12.000.000,00
4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 90 10 1 D 2.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Deduções: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Fomento e Execução de Ações de

Saúde (outras despesas correntes) - R$ 2.500.000,00
Fundo  Estadual  de  Saúde  -  4391  -  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde

(investimentos) - R$ 12.000.000,00
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 449 (Emenda nº 93)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 450 (Emenda nº 147)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 451 (Emenda nº 7)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 452 (Emenda nº 388)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 453 (Emenda nº 179)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamento (Hemodinâmica) para a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa
Moreira, Localizada no Município de Itaúna. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 454 (Emenda nº 418)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Hospital Imaculada
Conceição - Município de Curvelo. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 455 (Emenda nº 417)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Fundação de Saúde

Dilson de Quadros Godinho - Município de Montes Claros. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 456 (Emenda nº 316)
4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 457 (Emenda nº 220)
4 291 10 302 002 4 308 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Pro-Hosp)  (despesas
correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 458 (Emenda nº 526)
4 601 08 241 211 4 407 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual dos Direitos do Idoso
Objeto do gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Pessoa Idosa - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de
Atendimento aos Direitos da Pessoa Idosa (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
-------------------------------------------------------------------------------

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Lagamar pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 226/2015, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Grupiara pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 228/2015, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Arapuá pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 229/2015, do deputado Tony Carlos);
de congratulações com a comunidade de Uberaba pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 230/2015, do deputado Tony Carlos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2015

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

DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/3/2015
Presidência dos Deputados Lafayette de Andrada e Bonifácio Mourão

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  1ª  Parte:  Atas;  discursos dos deputados
João Leite e Rogério Correia; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Registro
de Presença - Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Acordo de
Líderes;  decisão  da  Presidência  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  nº
59/2015;  discursos dos deputados  Gustavo Valadares,  Gustavo Corrêa  e  Rogério
Correia;  votação do requerimento;  aprovação -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.496/2014; discurso do
deputado Gustavo Valadares; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Agostinho Patrus Filho -

Anselmo José Domingos - Antônio Jorge - Antonio Lerin - Arnaldo Silva - Bonifácio
Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel
- Celise Laviola - Cristiano Silveira - Cristina Corrêa - Deiró Marra - Dilzon Melo -
Dirceu  Ribeiro  -  Doutor  Jean  Freire  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Emidinho
Madeira - 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 - Leandro Genaro - Léo Portela - Leonídio
Bouças -  Marília  Campos -  Mário Henrique Caixa -  Missionário Márcio Santiago -
Neilando Pimenta - Noraldino Júnior - Nozinho - Roberto Andrade - Rogério Correia -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Thiago Cota - Tiago Ulisses - Tito Torres -
Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  -  Às  9h12min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das duas
reuniões anteriores.

1ª Parte
Atas

- O deputado Dilzon Melo, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas
reuniões anteriores.

O presidente - Em discussão, as atas. Com a palavra, para discuti-las, o deputado
João Leite.

O deputado João Leite  -  Acompanhei  atentamente  a  leitura  das  atas  feita  pelo
nosso líder, deputado Dilzon Melo. Queria apenas fazer um reparo, que está ligado ao
grande esforço que V.  Exa.  e os  líderes da oposição estão fazendo,  pedindo-nos
tranquilidade, a todo o momento, pois precisamos votar o orçamento. Estamos de
acordo com a orientação dos líderes, mas não aceitamos a saída de uma delegação
de Minas Gerais para atacar, sob os holofotes de Brasília, o nosso partido, a base
que constituiu o governo passado. Que acordo é esse? Nós entramos com o braço, e
eles entram com a seringa.  Expliquem o fato de o líder Dilzon Melo vir,  a todo o
momento, pedir-nos tranquilidade para votar. Deputado Lafayette de Andrada, isso é
um acordo mesmo? Deputados saem daqui e vão a Brasília apresentar novamente
uma lista fajuta e nos atacar. Esse é o acordo que V. Exas. estão fazendo? Eles não
conseguem esquecer Aécio Neves. Quem foi a Brasília trabalhar contra nós, contra o
acordo? É esse o acordo que vocês construíram aqui? É interessante, não faço parte
de algo e até aproveito para lembrar  uma ilustração do futebol.  Muitas vezes,  os
atletas  que estão  no banco de reservas ficam olhando para o campo e  torcendo
contra os que estão jogando. São do mesmo time e torcem contra os jogadores em
campo. A expectativa deles é a seguinte: se eles jogarem mal, eu entro e vai ser o
maior sucesso, porque eu jogo muito mais que aqueles que estão jogando. Eu sou
muito melhor que esse governo que está aí. Agora estamos diante da realidade do
nosso  país:  60%  dos  brasileiros  entrevistados  querem  o  impeachment.  Estamos
vendo a aprovação da presidente ou é a desaprovação? Sr. Presidente, eu queria que
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constasse isso aí.  Pergunto aos líderes: vamos garantir  mesmo esse acordo para
votar? Só nós temos de aceitá-lo, e vamos ser atacados por trás o tempo todo? E
num momento como este que estamos vivendo em nosso país? Quero lamentar essa
situação  e  solicitar  uma  reunião  aos  deputados  Dilzon  Melo,  Gustavo  Corrêa,
Gustavo Valadares e a V. Exa. Vai ser dessa maneira esse acordo? Vamos votar e
sermos  atacados?  Eles  sairão  daqui  em  delegação  e  vão  aos  lugares  para  nos
atacar? É dessa maneira que se constrói um acordo? É assim que a Assembleia
Legislativa vive? Estamos realmente em favor de Minas Gerais? Depois de mais de
três meses de moratória em Minas - não se paga nada no Estado, os fornecedores do
Estado estão querendo receber -, ainda temos de suportar isso. É bom os deputados
Gustavo Valadares e Gustavo Corrêa terem chegado, pois quero perguntar a eles se
é esse o acordo que construíram. Nós entramos com o braço, e eles, com a seringa.
Enquanto nos pedem para ficarmos tranquilos, para não falarmos nada, eles saem
em delegação e vão a Brasília nos atacar. Não conseguem esquecer o mais querido
Aécio Neves. A gente se esquece, mas eles lembram a toda a hora. Só falam em
Aécio Neves. Ninguém suporta isso mais. Vamos continuar? Solicito uma reunião com
os líderes, com a presença do deputados Dilzon Melo, Lafayette de Andrada, Gustavo
Corrêa  e  Gustavo  Valadares.  Vai  continuar  dessa  maneira,  nós  trabalhando  pelo
acordo aqui e eles indo a Brasília nos apunhalar pelas costas? Não é possível. Não
aceito, Sr. Presidente. Eu queria que constasse aí que a Assembleia Legislativa se
uniu num esforço para votar, mas, ao mesmo tempo, há aqueles que estão ciscando
para fora, não querem nenhum acordo para votar o orçamento.

O presidente - Com a palavra, para discutir as atas, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu também gostaria que constasse na

ata que não há nenhum descumprimento de acordo. Não sei de nenhum acordo feito
em que se anulassem as diferenças políticas  e ideológicas.  Houvesse um acordo
desses, não haveria parlamento. É óbvio, portanto, que o acordo é procedimental.
Para  se  votar  o  orçamento,  faz-se  determinado  acordo,  com  preceitos  que  nós
assinamos. Esse acordo está literalmente sendo cumprido, não há nada de diferente
em relação a isso. Ataque sofri eu através do PSDB. O vice-presidente do partido à
época,  Domingos  Sávio,  entrou  com  pedido  de  cassação  do  meu  mandato  na
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legislatura  passada,  dizendo  que  eu tinha falsificado  uma lista.  Só que a  perícia
comprovou que a lista é verdadeira. Eu fui entregar essa lista. Por que tanto medo da
lista se diziam que ela era falsa? Provado que é verdadeira, o PSDB não me pediu
desculpas.  Pelo  contrário.  Foi  ao  Ministério  Público,  e durante três anos a  minha
conta  foi  analisada.  São  vítimas  de  araque  que  jogaram  sujo,  tentaram  cassar
mandatos, mandaram prender pessoas, tudo em nome de sufocar uma verdade. Ou
seja, há um problema no Brasil que precisamos discutir na política, que é o problema
de  financiamento  de  campanha  através  de  empresas  privadas.  No  Brasil,
infelizmente, os partidos utilizam esse financiamento de campanha há muito tempo. E
isso foi feito na campanha de 2002, em relação a Furnas.  Ali  havia um esquema
muito semelhante ao da Petrobras. Essa discussão tem que ser feita na base da
reforma política, sem falso moralismo. Ora, essa é uma diferença que exige reforma
política. Ninguém pediu para anular essa diferença. Se o PSDB tem diferenças com o
governo Fernando Pimentel, ninguém fez acordo para o PSDB não explicitar essa
diferença, pelo contrário. Ontem vieram aqui dois secretários, cumprindo o acordo,
para discutir o que é o orçamento. A oposição, assim como a situação, pôde participar
da  reunião,  apresentando  suas  opiniões  em  relação  ao  orçamento.  Considerei  o
debate  rico.  Os  secretários  responderam  a  todos  os  questionamentos.  Não
satisfizeram a oposição, mas responderam e se dignaram a vir. Fizemos um acordo
de  fazer  um  debate  sincero  do  orçamento  e  votá-lo.  Não  existe  acordo  para  a
oposição votar  favoravelmente.  Não me lembro  de  acordo para  anular  discussão
política nesta Casa nem de concordar ou silenciar sobre o assunto. Expliquem ao
deputado que não existe acordo para que assuntos polêmicos não sejam tratados
nesta Casa. Não quero trazer essa questão novamente, mas, se preciso for, eu trarei.
Existe um laudo da Polícia Federal que diz que há uma lista verdadeira. Por que
apenas um assunto pode ser discutido na Lava-Jato? Por que outros não podem? O
assunto  da  Lava-.Jato  são  as  empreiteiras  que  financiaram  campanha.  E  essas
empreiteiras  também  financiaram  a  campanha  do  senador  Aécio  Neves.  Essa
discussão precisa  ser  feita  no  Brasil,  ou o  Aécio  Neves  faz campanha vendendo
tucaninho na Praça Sete? Vai acumulando e depois gasta milhões? Esse assunto
está proibido? Esse acordo, ninguém do PT fez. Fizemos um acordo para discutir
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questões orçamentárias. Mas um deputado do PSDB quer o silêncio dos outros para
abafar e blindar o senador Aécio Neves. Esse acordo, eu não fiz e não faço, assim
como não peço que façam um acordo para não criticarem o governador Pimentel. O
parlamento não deveria fazer esse tipo de acordo. Fazer a discussão num patamar
elevado eu aceito, mas sem mi-mi-mi, sem chororô, achando que é o dono da razão.
Muito obrigado.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a
ser feita nas atas, dou-as por aprovadas.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do curso

de jornalismo da PUC Minas e de agentes socioeducativos.
Questões de Ordem

O  deputado  Gustavo  Corrêa  -  Presidente,  solicito  a  V.  Exa.  a  suspensão  dos
trabalhos para entendimento. É possível?

O deputado Cabo Júlio - Quero anunciar a esta Casa que ontem pela manhã eu me
reuni com o secretário de Defesa Social e com o deputado Léo Portela. Logo em
seguida me reuni  com o Dr.  Bernardo Santana e ao meio-dia almocei  com o Dr.
Padovan,  nosso  subsecretário  de  Assuntos  Prisionais,  e  decidimos  o  seguinte:  o
governador  do Estado enviará para esta Casa,  em breve,  um novo projeto de lei
orgânica de todo o sistema de defesa social, no qual tratará da extensão de direitos e
benefícios para todo o sistema. Serão abrangidos, portanto, o agente de segurança
prisional,  o  agente  socioeducativo,  e  serão  concedidos  os  mesmos  direitos  já
estendidos à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros, como promoção,
porte  de  arma  e  também  aposentadoria  especial.  De  igual  forma,  ficou  acertado
ontem que o governador do Estado enviará a esta Casa um projeto em regime de
urgência, prorrogando, por um ano, os contratos dos agentes que estão no sistema
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hoje, até que se abra um novo concurso. Essa é a notícia que tenho para vocês.
Muito obrigado, presidente.

O deputado Isauro Calais - Sr. Presidente, deputadas e deputados, recebemos um
chamamento para estar aqui às 9 horas, para começarmos a votar o orçamento, um
orçamento  que  deveria  ter  sido  votado  no  ano  passado.  As  mesmas  questões
políticas ocorridas no ano passado, em dezembro e em novembro, se estenderam
para  janeiro  e  também  para  fevereiro.  Nós,  do  interior,  saímos  de  madrugada,
correndo riscos.  Hoje usarei  a tribuna para  falar  sobre a  privatização da BR-040.
Todos os dias que viajamos para Juiz de Fora acontecem acidentes fatais. V. Exa., Sr.
Presidente, também viaja pela mesma BR-040, onde sempre acontecem acidentes
fatais.  E  quando  chegamos  aqui,  o  que  encontramos?  A mesma  discussão  que
acontece desde o primeiro dia em que cheguei aqui: que o PSDB destruiu Minas, que
o PT destruiu o Brasil. O povo de Minas, Sr. Presidente, não está querendo saber
mais quem quebrou Minas Gerais, ou quem quebrou o Brasil. Essa discussão está
acontecendo todas as semanas. Todos os dias, neste Plenário, há uma discussão em
que se alega que o PSDB quebrou Minas e que o PT quebrou o Brasil. Mas votar e
dar um orçamento para o povo mineiro, isso não está sendo feito por nós. É isso que
desejo, como deputado. É isso que desejo oferecer às pessoas que votaram em mim.
É  isso  que  acredito  que  os  deputados  novatos  querem  fazer:  discutir  propostas
melhores para o povo mineiro, e não discutir quem é melhor: o PSDB ou o PT. Acho
que, se derem um abraço de afogados, se continuarmos nessa briga idiota e boba,
vão morrer os dois. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião
O presidente  -  A presidência,  em  atenção  à  questão  de  ordem  suscitada  pelo

deputado  Gustavo  Corrêa,  vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para
entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
- Vem à Mesa:



2697
____________________________________________________________________________

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

desta reunião as Indicações nºs 2 e 3, de 2015
Sala das Reuniões, 24 de março de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 24 de março de 2015.
Lafayette de Andrada, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Votação de Requerimentos
O presidente - Requerimento nº 59/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, que

solicita a inserção nos anais da Casa da publicação dos poemas Totem para o homo
zapping e 4 quartetos, publicados no caderno Ilustríssima do jornal Folha de S. Paulo,
em 1º/2/2015. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Presidente,  estamos  encaminhando  o
requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel. O requerimento trata da inserção
nos  anais  da  Casa  da  publicação dos  poemas  Totem para  o  homo zapping e  4
quartetos,  publicados  no  caderno  Ilustríssima do  jornal  Folha  de  S.  Paulo,  em
1º/2/2015.  O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  receberá  o  apoio  do  nosso  Bloco
Verdade e Coerência...

O presidente - V. Exa. vai querer ler a íntegra do requerimento?
O deputado Gustavo Valadares* - Seria interessante.
O presidente - Perfeitamente. Vou providenciar a íntegra do texto.
O deputado Gustavo Valadares* - Já adianto que o requerimento receberá o voto

favorável  do  Bloco  Verdade  e  Coerência,  de  oposição  nesta  Casa.  O  bloco  faz
oposição ao governo do Fernando da Dilma, ou Fernando do PT, ou Fernando Mãos
de Tesoura. O deputado João Leite vai explicar a razão desse novo nome. Passo,
então, presidente, a ler o poema Totem para o homo zapping. (- Lê o poema.)

Sr. presidente, esse é o primeiro poema. Como ainda disponho de 5 minutos para
encaminhar  a  votação,  passarei  a  ler  o  segundo poema,  para  que todos tenham
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ciência do que votaremos a seguir. Deputado Rogério Correia, peço a sua atenção. O
nome do poema é 4 quartetos. (- Lê parte do poema.)

O deputado Celinho do Sinttrocel está na Casa? Ele tem de explicar a razão para
votarmos esse requerimento.

O presidente - Convoco o deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento. V.
Exa. está lendo o poema Totem para o homo zapping?

O deputado Gustavo Valadares* - Não; já estou lendo o 4 quartetos. O Totem para
o homo zapping é aquele que cita vários nomes. Já passei por ele e suei frio para ler
cada nome, com medo de errar.

O  presidente  -  Solicito  à  assessoria  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  que  o
convoque ao Plenário, pois estamos tratando de assunto da sua autoria.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, terminarei a leitura do poema. (-
Lê o restante do poema 4 quartetos.)

Esses são os dois poemas interessantíssimos que o deputado Celinho do Sinttrocel
pede para serem inseridos nos anais da Casa. Com certeza ele tem alguma razão
para isso. Serei muito sincero. Já li o requerimento enquanto alguns comentavam,
mas ainda não entendi a razão. Como já antecipei que votaríamos a favor, deputado
João Leite, e o nosso bloco tem como nome Verdade e Coerência, teremos de ser
coerentes. Votaremos a favor da inclusão desses dois poemas nos anais da Casa.

Sr. Presidente, para terminar, como ainda disponho de 2 minutos e 30 segundos,
gostaria  de  antecipar  que  nós,  do  Bloco  Verdade  e  Coerência,  de  oposição,
iniciaremos  hoje  uma  cruzada  para  discutir  de  forma  exaustiva  o  projeto  de  lei
orçamentária,  que  deveria  ter  sido  votado  no  final  do  ano  passado.  Por  uma
obstrução  do PT e  do  PMDB,  não  foi  possível  votá-lo  naquela  época.  Hoje  eles
pedem, pelo amor de Deus, a nós, da oposição, que votemos o projeto do orçamento
agora, com novas estimativas e cortes do Fernando Mãos de Tesoura.

Em alguns minutos, depois de outros deputados fazerem o encaminhamento desse
requerimento,  e  após  a  sua  votação,  discutiremos  o  projeto  de  lei  orçamentária.
Ontem realizamos uma reunião interessante com o Helvécio Magalhães, secretário
de Planejamento e Gestão,  e o José Afonso Bicalho,  secretário  da Fazenda,  que
durou praticamente toda a tarde até o início da noite, na Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária. Carlão, pudemos concluir o mais importante. Senhores,
jornalistas e futuros jornalistas, estudantes, prestem atenção. Pudemos concluir que o
que houve na eleição passada em Minas Gerais foi o mesmo que ocorreu em nível
nacional: um estelionato eleitoral. Eles não cumprirão absolutamente nada do que se
propuseram ao longo da campanha e durante os 12 anos em que fizeram oposição
nesta Casa. Fiz cinco perguntas aos dois secretários na tarde de ontem. A primeira foi
a seguinte: “Vocês reduzirão o ICMS da energia elétrica, que, como foi dito pelo PT
aos quatro cantos, é o mais caro do Brasil?” Eles responderam que não há condições
de fazer isso agora.

Perguntei  se  teriam  condições  de  resolver  o  problema  das  professoras  e  dos
servidores da educação que, na verdade, querem atingir o teto nacional sem que seja
por meio de subsídio e sem contabilizar os ganhos que passaram a receber durante a
carreira, e também responderam que não. Fizeram uma proposta, sobre a qual vou
discorrer, porque tenho certeza de que o Sind-UTE não vai concordar com ela. Fiz
outras três perguntas, presidente, vou apresentá-las quando da discussão do projeto
de  lei  orçamentária,  ainda  na  manhã  de  hoje  aqui  no  Plenário.  Mais  uma  vez,
encaminhamos favoravelmente à inclusão dos dois poemas do deputado Celinho do
Sinttrocel nos anais da Casa. Muito obrigado.

O presidente  -  O  requerimento  é  de  autoria  do  eminente  deputado Celinho  do
Sinttrocel.  Acredito que não seja ele o autor dos poemas. O deputado Celinho do
Sinttrocel  tem  várias  virtudes,  mas  não  sei  se  é  poeta.  Com  a  palavra,  para
encaminhar a votação, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa - Vou esclarecer ao público presente. Sr. Presidente,
os estudantes de jornalismo são de qual faculdade?

O presidente - Da PUC.
O deputado Gustavo Corrêa  -  Do  campus  Coração  Eucarístico  ou  V.  Exa.  não

sabe?
O presidente - Essa informação não chegou à presidência.
O deputado Gustavo Corrêa - Estão informando que são do Coração Eucarístico.

Cumprimento  os  futuros  jornalistas  que  aqui  se  encontram.  Inicio  a  minha  fala
fazendo um contraponto, que me perdoem a ausência do deputado Isauro Calais, que
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fez questão de dizer - imagino que os estudantes de jornalismo não conseguiram
entender - que alguns parlamentares desta Casa ficavam apenas fazendo críticas ao
governo passado, e outros, ao atual governo. É bom deixar claro para as senhoras e
para  os  senhores  que  esta  é  a  Casa  do  povo,  a  Casa  do  debate,  a  Casa  da
democracia.  Como bem disse o  líder  da Minoria,  deputado Gustavo Valadares,  a
partir de hoje, a oposição terá uma longa jornada em que teremos oportunidade de
discutir e de mostrar aos mineiros todos os equívocos cometidos e encaminhados no
atual governo.

Para a minha alegria, presidente, vejo adentrando no Plenário desta Casa o grande
deputado de Coronel Fabriciano, Celinho do Sinttrocel, eleito por inúmeros mandatos,
que solicitou e requereu que constassem nos anais da Casa dois poemas que foram
publicados no dia 1º/2/2015 no caderno “Ilustríssima”, do Jornal Folha de S. Paulo. O
que me chama a atenção, deputado Celinho do Sinttrocel, é que essa data, dia 1º de
fevereiro,  tem  uma  simbologia  sobretudo  para  os  parlamentares  que  aqui  se
encontram, haja vista ser o dia em que todos tomamos posse, fizemos juramento aos
mineiros  de  corresponder  a  todas  as  suas  expectativas.  Tenho  certeza  que  pela
importância dos poemas, V. Exa. teve a oportunidade de lê-los antes de tomar posse
nesta Casa. Ouvi atentamente a leitura do deputado Gustavo Valadares e confesso
que, no primeiro poema, Totem para o Homo Zapping, fiquei completamente perdido,
sobretudo em relação aos nomes e figurações apresentadas. Do segundo poema, 4
quartetos, tive condições de fazer uma análise um pouco mais detalhada e minuciosa.

Percebi  que  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  como  disse  bem  V.  Exa.,  tem
inúmeras  virtudes,  além  de  exercer  um  mandato  no  Parlamento,  sobretudo  pela
importância dos dois poemas. Deputado Celinho do Sinttrocel, digo sempre, de forma
tranquila, que me orgulho muito das minhas origens. O meu avô paterno, professor
catedrático de direito, economia e administração, também era um poeta e foi um dos
poucos mineiros que teve a oportunidade de fazer parte da Academia Brasileira de
Letras. Deputado Celinho do Sinttrocel, tenho certeza de que V. Exa. caminha num
caminho certo e, mais que isso, demonstra seu gosto afinado pela literatura brasileira.

Sr. Presidente, estou em dúvida sobre os autores dos referidos poemas. Vou fazer
uma  leitura  rápida  da  fundamentação  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  para
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encaminhar esse requerimento à Casa. Como o deputado Gustavo Valadares, que
me antecedeu, fez questão de dizer, nós do Bloco Verdade e Coerência - volto a dizer
que somos sempre pela verdade e temos mantido coerência em nossas ações e
ideias - votaremos favoráveis ao requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel. Da
mesma forma, espero que tenhamos a oportunidade de votar o orçamento a partir de
hoje. Passarei a fazer a leitura da fundamentação do deputado Celinho do Sinttrocel.
(- Lê:)

“A proposição em análise tem por objetivo integrar ao arquivo histórico desta Casa
menção à publicação do poeta Fabrício Marques no caderno “Ilustríssima”, do jornal
Folha de S.Paulo, em 1º/2/2015. Segundo o autor, o requerimento em análise busca
reafirmar o profícuo trabalho do poeta e evidenciar a necessidade de maior espaço
nos meios de comunicação para a poesia.” Sugerimos aos órgãos de imprensa, aos
órgãos de comunicação do Estado que deem espaço aos novos poetas, sobretudo
aos mineiros.

“O jornalista” - colega dos que se encontram nas galerias - “e professor universitário
Fabrício Marques é natural de Manhuaçu e foi diretor do “Suplemento literário” do
jornal Minas Gerais, em 2004. Organizou o livro Dez conversas / Diez charlas, edição
bilíngue,  português-espanhol,  Gutemberg,  2004,  com  entrevistas  de  10  poetas
brasileiros contemporâneos. Também publicou livros de poesia: Marquises, em 1992;
Samplers,  editora Relume Dumará, 2000;  Meu pequeno fim,  Scriptum, 2002; e, de
ensaio, Aço em flor: a poesia de Paulo Leminski, Autêntica, 2001.

Fabrício Marques teve seus trabalhos incluídos em importantes antologias literárias,
como  Na virada do século: poesia de invenção no Brasil,  organizada por  Cláudio
Daniel  e  Frederico  Barbosa,  Landy,  2002;  Poesia  em movimento,  organizada por
Jorge  Sanglard,  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  2002;  Oiro  de  Minas,
organizada por Prisca Agustoni e publicada na Coleção Pasárgada, Ardósia, 2007; e
Prévia poesia, organizada por André Dick, Risco Editorial, 2010. O trabalho do poeta”
- o mineiro de Manhuaçu, Fabrício Marques, terra do deputado João Magalhães, que
aqui  não  se  encontra  -  “também  integra  a  antologia  Os  cem  menores  contos
brasileiros  do  século,  organizada  por  Marcelino  Freire,  Ateliê  Editorial,  2004.
Recentemente, o autor publicou obras dirigidas ao público infantojuvenil: O pequeno
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livro de recordes e  Zoológico de Sofia.”  Sugiro ao deputado João Leite que adquira
esses exemplares, para que a sua netinha ou o seu netinho, daqui a alguns anos,
quando crescerem, possam ter  a oportunidade de fazer  a referida leitura,  dada a
importância do nosso poeta.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame é  respaldada pelo  art.  62,  III,  da
Constituição  Estadual,  que  faculta  a  esta  Casa  a  competência  de  dispor
privativamente sobre o seu próprio funcionamento, e pelos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII,
e  234  do  Regimento  Interno,  que  estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  se
inserirem documentos e pronunciamentos não oficiais  considerados especialmente
relevantes  para  o  Estado  nos  anais  desta  Casa.  Portanto,  a  proposição  em  tela
ostenta lastros constitucional e regimental.

No que tange ao mérito, o reconhecimento de Fabrício Marques por seus pares da
área literária nacional e o profícuo trabalho desenvolvido por ele ao longo dos anos
validam a iniciativa do autor da proposição em tela.”

Assim, o relator e os deputados que compõem o Bloco Verdade e Coerência serão
pela aprovação do referido requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel

Presidente, os referidos poemas foram publicados no jornal  Folha de S.Paulo,  e
isso me chamou a atenção. Pego uma deixa do deputado Rogério Correia para dizer
que, nos últimos anos e em todos os episódios, o jornal  Folha de S.Paulo tem sido
extremamente imparcial e tem levado a verdade a todos os brasileiros. No jornal de
ontem, havia pesquisas sobre a presidenta Dilma e hoje também. O referido jornal
tem dado também a devida importância às matérias sobre a Operação Lava Jato,
que,  em  grande  parte,  incriminam  alguns  parlamentares.  Quero,  presidente,
parabenizar o deputado Celinho do Sinttrocel pelo requerimento e, mais uma vez,
reitero que o Bloco Verdade e Coerência se manifesta favoravelmente ao referido
requerimento.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o deputado Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, colegas deputados, estudantes da PUC
presentes, embora o tema possa ter soado estranho por se tratar da inserção nas
atas e nos anais desta Casa de poema, defendo a iniciativa do deputado Celinho do
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Sinttrocel,  que  aqui  se  encontra.  Farei  isso,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  até
porque fui o autor da lei que instituiu o Dia Estadual da Poesia. Esse dia é 31 de
outubro, quando nasceu Carlos Drummond de Andrade. Minas é a terra dos poetas,
do poema e da poesia. Inserir, nos anais da Casa, poemas reconhecidos e publicados
na Folha de S.Paulo por um mineiro de Manhuaçu, terra de meus avós, minha mãe e
minha  família...  Aliás,  eles  eram de São João  do  Manhuaçu,  que,  na  época,  era
distrito de Manhuaçu, mas hoje é um município. O poeta, no caso, é de Manhuaçu. O
poema é bonito. É um poema conhecido entre os conterrâneos de Manhuaçu. São
poemas,  conforme  citado  na  justificativa  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,
conhecidos entre pares e conterrâneos.

Esse poeta, chamado Fabrício, também escreveu Aço em flor e Meu pequeno fim.
Teve  trabalhos  incluídos  em  antologias  importantes,  como  Na  virada  do  século:
poesia de invenção no Brasil  e  Oiro de Minas.  Também integra  Os cem melhores
contos brasileiros do século. Recentemente publicou dois livros dedicados ao público
infantil:  O pequeno livro de recordes e  O zoológico da Sofia.  Apesar  de trabalhar
também como jornalista e professor, o ex-diretor do “Suplemento literário” do Minas
Gerais e atual servidor público, Fabrício Marques é mesmo um poeta, desses raros,
que encaixam as palavras com carinho, dedicação e força. É servidor desta Casa,
mais um motivo para defendermos a inclusão dos seus poemas nos anais, de modo a
valorizar o seu trabalho. Foi essa a iniciativa que o deputado Celinho do Sinttrocel
nos  trouxe,  valorizando  também  o  servidor  mineiro  de  Manhuaçu,  cujo  poema é
reconhecido. É servidor desta Casa e, sem sombra de dúvida, um grande poeta. Os
poemas Totem para o Homo Zapping e 4 quartetos fazem parte do acervo com que o
Fabrício contribuiu com a literatura.

Isso faz parte da nossa intenção de comemorar a poesia e a terra mineira de Carlos
Drummond de Andrade. Deputados e deputadas, 31 de outubro é o Dia Estadual da
Poesia.  Faz  muito  tempo  que  apresentei  esse  projeto,  que  virou  lei.  Se  não  me
engano, foi no meu primeiro mandato de deputado estadual. Mas até hoje não houve
comemoração significativa, para incluir esse dia no calendário mineiro, o que precisa
ser feito. Há anos e anos existe essa lei, mas as pessoas não sabem que esse dia
existe. Todo ano faço uma comemoração na Assembleia, uma audiência pública, um
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recital de poemas. Todo ano proponho uma iniciativa, mas é preciso que o governo do
Estado o faça.

Deputado Celinho do Sinttrocel, foi bom ter-se lembrado das poesias do Fabrício e
de incluí-las nos anais da Casa, até para nos lembrarmos que é preciso dar mais
força à poesia  e  ao  Dia Estadual  da Poesia,  também uma homenagem a Carlos
Drummond de Andrade. Espero que em 31 de outubro deste ano possamos contar
com o aval do governo para difundir esse dia nas escolas, com os alunos, o que faz
falta.

Presidente,  defendo aqui  a  proposta do nosso querido Celinho do Sinttrocel  de
inserir nos anais da Casa a publicação desses poemas do Fabrício, servidor desta
Casa, o que justifica mais ainda o que foi dito pelo Celinho. E os dois poemas são
muito bonitos. (- Lê o poema 4 quartetos)

Bonito poema. Merece estar nos nossos anais, até para que comemoremos, antes
de 31 de outubro,  o  dia  da poesia  de  Carlos  Drummond de Andrade.  Parabéns,
Celinho, pela iniciativa.

O presidente -  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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 (deputado Bonifácio Mourão) - Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.496/2014, do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental  - PPAG - 2012-2015,  para o exercício 2015.  A
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as
Emendas nºs 32 e 33, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 36 a
38,  40,  42  a  45,  47  a  54,  56  a  58  e  61  a  82,  apresentadas  pela  Comissão  de
Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55,
59  e  60  e  com  as  Emendas  nºs  84  a  144,  que  apresenta;  e  pela  rejeição  das
Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar, e as
Emendas nºs 39, 41, 46, 55, 59 e 60, apresentadas pela Comissão de Participação
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Popular, ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas subemendas. A Emenda
nº  1  fica  prejudicada  pela  aprovação  da  Emenda  nº  52;  a  Emenda  nº  2  fica
prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26 fica prejudicada pela
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60. As Emendas nºs 27 a 30 foram
retiradas  pelo  autor.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o
deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
estamos discutindo e, ao mesmo tempo, já estão sendo contadas as reuniões para a
discussão  dos  dois  projetos  que  julgo  serem  dos  mais  importantes  a  serem
analisados  pela  Casa  Legislativa,  pela  Assembleia  Legislativa  todos  os  anos:  o
projeto do PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que sempre é
discutido e votado no primeiro ano de governo e vale para os quatro anos seguintes;
e  o  projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual,  trazido  a  esta  Casa  sempre  até  30  de
setembro do ano anterior ao exercício do orçamento que está para ser votado e que
geralmente é votado até o final desse ano, até meados de dezembro, próximo ao
Natal.

Muitos jornalistas e estudantes de jornalismo, também aqueles que acompanham o
trabalho  da  TV Assembleia  mais  de  perto  e  as  pessoas  que estão  em casa nos
acompanhando pela TV Assembleia devem estar um pouco assustados de estarmos,
em pleno 24 de março, discutindo PPAG e projeto de Lei Orçamentária do ano de
2015, que já está quase com um trimestre vencido. Por que isso aconteceu?

No ano passado, os dois projetos chegaram à Casa no tempo certo. A revisão do
PPAG e o projeto de Lei Orçamentária Anual chegaram até 30 de setembro do ano
passado,  caminharam pelas  comissões ou pela grande Comissão de Fiscalização
Financeira,  da  qual  participaram  também  deputados  de  outras  comissões.  Seu
parecer  foi  aprovado  na  Comissão  de  Fiscalização  e  veio  a  Plenário.  Ficou
aguardando a votação dos 77 deputados, no ano passado, para que pudesse entrar
em vigor e passasse a ser utilizado já a partir de 1º de janeiro deste ano.

Ocorreu, para nossa surpresa, que o governador eleito - àquela época com sua
equipe de transição ainda -, deu uma ordem ao Partido dos Trabalhadores e ao seu
aliado, o PMDB, para que não votassem, em Plenário, o orçamento do ano de 2015,
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usando o argumento de que as receitas estavam superestimadas, e as despesas,
subestimadas. Bateram nessa tecla durante todo esse tempo, preferindo ficar sem
orçamento, governar com o duodécimo, enfim, criando uma nuvem de fumaça apenas
para ludibriar os cidadãos mineiros, usando esse argumento para, depois, dizerem:
“Como não temos orçamento,  não podemos  colocar  em prática aquilo  a que nos
propusemos  na  campanha  e  ao  longo  dos  12  anos  em  que  fomos  oposição  na
Assembleia.  Portanto,  devido  a  isso,  infelizmente  não poderemos  cumprir  nossas
promessas, pois ficaremos sem orçamento”.

Tomou posse o senhor governador  Fernando da Dilma,  ou Fernando do PT,  ou
Pimentel do PT, ou Pimentel da Dilma - o deputado João Leite dirá o novo nome que
lhe foi dado: Pimentel Mãos de Tesoura, devido à quantidade de cortes que fez no
orçamento.  E  mais  cortes  virão,  deputado  João  Leite.  Já  disse  o  secretário  de
Planejamento, Helvécio Magalhães, que se acostumou a contingenciar - e muito - o
orçamento, inclusive o da educação, no ano passado, em Brasília. É o homem do
corta-corta, o homem da tesoura. E muita coisa ainda será cortada neste ano. Tomou
posse  o  senhor  governador  Fernando  da  Dilma,  ou  Fernando  do  PT,  ou,  ainda,
Fernando  da  Dilma,  do  PT,  no  dia  1º  de  janeiro  e  iniciou  o  seu  governo  sem
orçamento,  governando  com  o  duodécimo,  não  podendo  fazer  investimentos,
gastando apenas com o pagamento de contas e obrigações do Estado, e assim veio
caminhando. Após praticamente 90 dias, chegaram à conclusão de que é inviável
governar sem orçamento. Demoraram três meses para chegar à conclusão de que
governar sem orçamento seria pior. Então, os deputados dos blocos da situação e da
oposição desta Casa receberam a solicitação do presidente Adalclever Lopes e do
líder de governo, deputado Durval Ângelo, de abrir uma exceção e assinar - todos os
líderes - , um acordo para reabrir a discussão do projeto de Lei Orçamentária e do
PPAG, que tiveram sua discussão encerrada no início do mês de dezembro passado.
Mas,  com  a  assinatura  de  todos  os  líderes  da  Casa,  poderíamos  reabrir  essa
discussão para a apresentação de novas emendas.

Recebendo esse pleito  do presidente da Casa,  deputado Adalclever  Lopes,  que
vem cumprindo muito bem o seu papel,  de maneira austera e independente, e do
líder de governo, e, mais que isso, após conversarmos entre nós, do Bloco Verdade e
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Coerência, chegamos à conclusão de que,  se não abríssemos essa possibilidade,
ficaríamos sem orçamento e daríamos ao PT o que ele mais queria: argumentos para
dizer que não tem como cumprir as promessas de campanha. Iniciamos um discurso,
dizendo: estamos prontos a votar o orçamento com ou sem mudanças, do jeito que
vier. Vamos votá-lo o quanto antes. A oposição quer votar o orçamento porque não
deseja inviabilizar o Estado, não quer ser julgada, como já foi. Em alguns lugares a
que  vamos,  ouvimos  das  pessoas:  “O  senhor  governador  está  dizendo  que  a
responsabilidade de não termos, até hoje, o orçamento aprovado é da oposição, que
não quer a sua votação”. Digo aqui que, em momento algum, fizemos obstrução ou
trabalhamos  contra  a  aprovação  do  orçamento.  Tentamos,  de  todas  as  formas,
aprovar o PPAG e o projeto de Lei Orçamentária até dezembro do ano passado, o
que não ocorreu. Tentamos sua votação em janeiro ainda, já durante o mandato do
Sr. Fernando Pimentel, uma vez que a Assembleia não entrou em recesso devido a
não  votação  do  orçamento.  Tentamos  fazê-lo  em  fevereiro,  o  que  também  não
conseguimos.

Escolheram o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, deputado Tiago
Ulisses, como novo relator do orçamento, porque o antigo, deputado Zé Maia, não
está mais conosco, infelizmente. Retornará, tenho certeza, ainda nesta legislatura, já
que alguns colegas poderão sair ano que vem na eleição para prefeito. Como ele não
está  mais  na  Casa  este  ano,  foi  escolhido  como  novo  relator  o  presidente  da
Comissão de Fiscalização Financeira, deputado Tiago Ulisses, que, no seu parecer,
afirma que essas medidas para a reestimativa do orçamento são fruto de uma nova
situação macroeconômica do País. Ora, não há nada mais claro - e isso precisa ser
dito - que, se há hoje mudanças no projeto de lei orçamentária, estão sendo feitas por
conta da situação caótica da economia nacional. Muitos poderão dizer o seguinte: “O
deputado está ali na tribuna perseguindo mais uma vez o PT, a Dilma. O que tem a
ver o projeto de lei orçamentária estadual com a situação da economia nacional?”.
Direi aos senhores e comprovarei a razão de haver uma reestimativa de receitas e
despesas,  que tem  tudo  a  ver  com  a  situação  horrorosa  em que  se  encontra  a
economia nacional.

Todos os anos, quando o projeto de lei orçamentária é construído na Secretaria de
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Planejamento e na Secretaria  de Fazenda,  a muitas  mãos,  tomam-se como base
diretrizes  que  são  usadas  também  pela  União  para  fazer  seu  projeto  de  lei
orçamentária.  Os mesmos parâmetros utilizados no projeto de lei  orçamentária da
União são usados  no Estado.  E assim  foi  feito  ano passado,  deputado Bonifácio
Mourão. Quando estavam discutindo a confecção do projeto de lei orçamentária em
Brasília, ano passado, aquele ministro trapalhão foi demitido e ficou no cargo mais
alguns meses, o Mantega. Ele é o grande responsável por toda essa confusão que
existe na economia nacional hoje. Ele e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior,
sob a supervisão, obviamente, da gerentona do PAC. Lembram-se da mãe do PAC,
grande gerente? Tem-se mostrado uma péssima gerente, nem mesmo para síndica
de prédio serviria a presidente da República Dilma Rousseff.

Sob a gerência, coordenação e a liderança de Dilam Rousseff, esses dois ministros
trapalhões - Miriam Belchior, que ainda se encontra no governo, e Mantega, que já
saiu,  mas  que  por  ali  ficou,  mesmo  que  demitido,  por  mais  alguns  meses  -
construíram a lei orçamentária da União com alguns parâmetros. Deputado Mourão,
sente-se para não cair. Em 2015 o PIB cresceria 3% e a inflação anual seria de 5%.
Esses foram os parâmetros  utilizados pelo governo federal  para  a  elaboração do
orçamento da União ano passado: crescimento do PIB de 3% ao ano e inflação de
5% ao ano.  Já vencemos  o  primeiro  trimestre  de  2015.  Sabem a que conclusão
chegamos? A estimativa para crescimento do PIB este ano não chega a 0,8%.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Menos 0,8%, é decréscimo.
O deputado Gustavo Valadares* - É decréscimo de 0,8%. O deputado Lafayette me

faz um aparte para corrigir meu pronunciamento. É menos 0,8%. A inflação, deputado
Mourão,  medida  de fevereiro  do  ano passado a  fevereiro  deste  ano -  é  assim  a
metodologia para a sua medição -, já está em 7,7% e vai subir mais, porque está
previsto mais aumento para as tarifas públicas, da energia, por exemplo. Segurem-se,
senhores  e  senhoras,  brasileiros  e  brasileiras.  Apertem  os  cintos,  segurem-se  na
cadeira, porque, do jeito que a coisa vai, a inflação este ano passará de um dígito.

Se não houver uma correção que vem sendo dada pelo único homem que tem
tentado  mostrar  que  aquela  política  econômica  dos  últimos  12  anos  do  governo
federal foi errada, que é o Ministro Levy, passaremos de um dígito na inflação deste
ano.
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Voltando  à  discussão  do  orçamento  como  consequência  dessas  estimativas
completamente equivocadas, o deputado Lafayette de Andrada, em reunião com o
secretário  do  Planejamento  e  com  o  secretário  da  fazenda,  do  PT,  foi  brilhante
quando  disse  que  não  estava  errado  o  ministro  Mantega,  quando  propôs  esse
orçamento, à época, porque o que ele queria era mentir para a população brasileira.
Estávamos em período de eleição, a presidente Dilma era candidata à reeleição e
precisava vencer a qualquer custo e, para que isso acontecesse, não se importou em
vencer  com  base  em  mentiras,  como se  a  economia  brasileira  estivesse  às  mil
maravilhas.  Lembro-me  do  ministro  Mantega  dizendo:  “Errarão  aqueles  que  vão
apostar na alta do dólar. Os que apostarem na alta do dólar vão perder.” Já temos um
dólar  com  um  valor  superior  aos  encontrados  em  2003.  Já  estamos  em  2015  e
voltamos ao valor de 2003, quando, por causa do temor da eleição do presidente
Lula, o dólar disparou, a inflação disparou. Então, àquela época o ministro Mantega
deu essa estimativa com o único objetivo de mentir aos brasileiros, dizendo que a
economia estava bem, que estávamos num momento de superávit, de boa situação
econômica e financeira, de bonanza e que poderíamos gastar à vontade. Ora, se o
governo federal,  se o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, que são
aqueles que têm as melhores informações para prever o ano de 2015, diziam que
cresceríamos 3% ao ano e que teríamos uma inflação de 5%, o que fez o governo do
Estado? Usou dos mesmos parâmetros. Criou o seu projeto de lei orçamentária de
2015, ainda em agosto-setembro do ao passado, usando como base a inflação de 5%
e o crescimento de 3% ao ano.

Ora, entramos em janeiro com o País em completa recessão, com a inflação a 7,7%
e  com  crescimento  negativo  previsto  de  0,8%.  É  claro  que  o  orçamento  que
trouxemos à Casa no ano passado precisa ter suas contas reestimadas. E isso assim
foi feito pelo relator do orçamento, deputado Tiago Ulisses. Na tarde de ontem ele
apresentou  o  seu  parecer,  distribuindo  o  avulso  na  reunião  das  13h30min.  Em
seguida, iniciamos a discussão com o secretário Helvécio, do PT, e com o Sr. José
Afonso Bicalho, do PT, que durou até a noite, quando o deputado teve aprovado o
seu parecer, que foi trazido, hoje, ao Plenário com a discussão do PPAG e do projeto
de lei orçamentária. O que mais me preocupa é que os secretários disseram que as
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receitas foram superestimadas e as despesas subestimadas. Vejam a incoerência.
Disseram que uma das razões para a superestimação das receitas estava ligada à
questão do ICMS, que é a principal fonte de receita do Estado. Disseram que o nosso
ICMS havia  sido  superestimado para  este  ano,  que  havíamos  colocado  na  peça
orçamentária do ano passado valores superiores àqueles que eles vão arrecadar.

Então, ontem fiz duas perguntas ao secretário, mas ele não as respondeu de forma
clara. Indaguei se eles estão contabilizando o crescimento do ICMS, fruto do aumento
da energia, presente de grego da nossa presidenta da República, frente ao aumento
da energia. Mineiros e mineiras... A energia elétrica em nosso país, e em Minas, em
especial, já aumentou, neste ano, para o consumidor residencial mais de 28%, fruto
da política de energia do governo federal. E crescerá ainda mais porque a Aneel está
prestes a autorizar um reajuste. A Cemig pede 25%. A Aneel deve dar de 12 a 15%,
não passa disso. Mas chegaremos, então, a 40% de reajuste na conta de energia
elétrica dos mineiros.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Somente neste ano.
O deputado Gustavo Valadares* - Só neste ano, só no ano de 2015.
O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Nos três primeiros meses.
O deputado Gustavo Valadares* - Nos três primeiros meses, fora o que virá pela

frente.
Diziam os  deputados  do PT,  dizia  o  agora  governador  eleito  e  empossado,  Sr.

Fernando da Dilma, do PT, que o ICMS da energia elétrica, em Minas, era o mais
caro  do  Brasil  e  que  precisava  ser  diminuído  em  30%.  Fiz  esta  pergunta  ao
secretário: frente ao aumento da energia, teremos um aumento da arrecadação do
ICMS da energia?  O senhor  fez essa conta? Ele  não respondeu e  disse que as
receitas estavam superestimadas.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)  -  Serei  breve,  deputado Gustavo
Valadares.  Apenas pegando o gancho desse tema do ICMS, recordo-me de que,
durante a campanha eleitoral, o PT dizia muito que, se vencesse as eleições, iria
diminuir a incidência do ICMS na conta de energia elétrica. Estamos aguardando o
cumprimento dessa e de outras promessas feitas na campanha eleitoral.

Vejo a questão do orçamento da seguinte maneira: o PT enganou todo o Brasil por



2711
____________________________________________________________________________

meio da fala do ministro Mantega, quando, no final do mês de agosto, informou à
nação brasileira que o crescimento projetado para 2015 seria de 3% ou mais. Ele
dizia que as situações difíceis por que estávamos passando naquele momento não
aconteceriam no próximo ano. Pouco depois houve uma entrevista coletiva, que não
citei  ontem,  da  própria  presidente  Dilma,  que,  indagada  se  haveria  aumento  do
combustível, disse: “Não, quem é que está falando em aumento de combustível? De
maneira  alguma.  Não  haverá  aumento  de  combustível”.  Ou  seja,  enganaram  a
população e enganaram de tal maneira que até os governos estaduais e municipais
acreditaram nessa mentira deslavada utilizada na campanha eleitoral para enganar a
população, para enganar o eleitor. Enganaram todo mundo. O governo de Minas e o
de todos os estados encaminharam para as assembleias legislativas um projeto de
orçamento  prevendo um crescimento  da economia  de  3% no ano seguinte.  Logo
depois das eleições, o Banco Central já diminuiu a previsão de aumento para 0,8%
positivo. No mês de dezembro, a previsão já era de 0,5%, e, hoje, o próprio Banco
Central já reconhece que o crescimento da economia para este ano deverá ser um
decréscimo de 0,8%. Esta é a conjuntura: a energia subindo, a gasolina subindo, a
água faltando, e o governo federal não fazendo nada.

E há algo mais grave, deputado Gustavo Valadares. Quero fazer um comentário
sobre  o  debate  feito  ontem  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  no  qual
estiveram presentes os secretários, a equipe econômica do governo do Estado.

Eles fizeram ajustes que consideravam incoerentes no Orçamento encaminhado no
ano passado e alegaram que precisava ser remodelado porque não condizia com o
histórico, mas não fizeram nenhuma referência, não falaram nenhum “a”, nenhuma
vírgula  sobre  a  conjuntura  atual:  se  eles  iriam  ou  não  modificar  o  orçamento,
considerando a conjuntura da deterioração da economia nacional. O Orçamento foi
encaminhado em setembro  do  ano passado,  e,  passados seis  meses,  houve um
desmonte da economia brasileira.  Entretanto, nenhuma palavra foi dita a respeito.
Fizeram retoques no Orçamento antigo, considerando o histórico, o que valia e o que
não  valia,  mas,  quanto  a  essa  realidade  crítica  de  crise  que  estamos  vivendo,
perguntei  se  não  aproveitaríamos  o  momento  para  também  remodelar  o  nosso
orçamento, e não disseram nada, nenhuma vírgula.
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Então, deputado Gustavo Valadares, ficou muito claro que nenhuma promessa será
cumprida.  O  PT mentiu  mais  uma vez.  Mentiram  o  governo federal  e  o  governo
estadual para conquistar os votos, e quem vai sofrer é a população mineira. Era esse
o meu aparte, deputado Gustavo Valadares. Obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* - Deputado Lafayette de Andrada, sou eu quem
agradece.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  ouvi
atentamente  as  considerações  de  V.  Exa.  e,  da  mesma forma,  as  do  deputado
Lafayette de Andrada. V. Exa. falou sobre a tarde de ontem - adentramos a noite, e,
justiça  seja  feita,  gostaria  de  cumprimentar  o  líder  de  governo,  deputado  Durval
Ângelo,  e  o  deputado  Rogério  Correia,  pois  prontamente  os  secretários  Helvécio
Magalhães e José Afonso Bicalho aceitaram o convite da comissão e vieram aqui,
sobretudo, para mostrar os números que questionavam com relação ao Orçamento
encaminhado  pela  gestão  anterior.  Houve  um  longo  debate,  e  me  perdoem  se
cometer  algum  equívoco,  mas  ontem  saí  da  reunião  com  algumas  certezas.  Em
primeiro  lugar,  no  ano  passado,  como bem disse  V.  Exa.,  passadas  as  eleições,
quando o Fernando da Dilma solicita a seus deputados presentes - naquela época,
estavam em número menor do que os, então, governistas, mas agora está a mesma
coisa, já inverteu, hoje temos mais governistas ligados ao Fernando da Dilma do que
à  oposição,  com  ligação  com  os  governos  passados  -  que  não  votassem  o
Orçamento,  tenho  certeza  de  que  o  fizeram  porque  o  atual  governo  sabia  das
dificuldades  econômicas  do  nosso  país,  pois,  como  foi  bem  dito  por  V.  Exa.,  a
presidenta da República mentiu, na maior tranquilidade, aos brasileiros sobre a atual
situação  econômica  do  país,  e,  passadas  as  eleições,  ela  foi  obrigada  a  tomar
medidas que, com certeza, deveriam ter sido tomadas há muitos anos.

Infelizmente,  hoje  vivemos  em  um  país  onde  o  desemprego  aumenta;  onde  a
indústria automobilística, deputado Bonifácio Mourão, presidente desta sessão, vem
dando férias a seus funcionários, o que é sinal de que os pátios se encontram cheios;
onde não temos visto novos investimentos, até porque os investidores não sabem os
rumos  que  tomará  a  política  econômica.  Então,  saí  da  reunião  de  ontem  com  a
certeza de que o Orçamento encaminhado a esta Casa pelo governador Alberto Pinto
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Coelho  era  plausível  e  poderia  ser  executado  se  houvesse,  sobretudo,  pessoas
qualificadas para implementar todas as suas ações. Tenho dito - e disse -, com o
maior respeito, aos secretários do Fernando da Dilma que percebo claramente que o
atual governo ainda está em cima do palanque, deputado Bonifácio Mourão, ainda
não desceu para cumprir e realizar todas as promessas que fizeram aos mineiros e
brasileiros durante as eleições estaduais e federais.

Como bem dito por V. Exa.,  e  isso infelizmente eu tenho que aceitar,  quando o
orçamento foi encaminhado a esta Casa, o governo passado, do governador Alberto
Pinto Coelho, teve que se basear em números e informações dadas pelo governo
federal.  Naquele  primeiro  momento,  os  órgãos  econômicos  da  Presidência  da
República  afirmavam  claramente  que  o  PIB  nacional  teria  um  crescimento  e
chegaríamos a 3%. Para nossa surpresa, como dito aqui pelo deputado Lafayette de
Andrada, o PIB hoje é -0,8%. Será que a presidente da República não sabia que isso
iria ocorrer? Temos aí um dado mais agravante, deputado Rogério Correia, porque
mostra a total negligência da presidente da República, que, sabendo dos problemas
econômicos que o País enfrentava, não tomou as medidas necessárias, em função,
sobretudo, de vislumbrar apenas a sua eleição.

E aqui,  deputado Rogério Correia,  vou fugir  um pouco do tema econômico que
tratamos neste momento sobre o orçamento. Volto a dizer que saí ontem da reunião
com  a  certeza  de  que  tudo  que  tenho  dito  é  algo  extremamente  verdadeiro.  Os
problemas enfrentados pelo orçamento são decorrentes única e exclusivamente dos
problemas  econômicos  que  o  Brasil  enfrenta,  ao  contrário  do  que  o  governador
Fernando da Dilma disse no dia 12 ou 13 de março aos órgãos de imprensa.

Mas começo a perceber também, deputado Rogério Correia, que Minas Gerais -
sobretudo na gestão passada - começa mais uma vez a fazer história no nosso país.
Recebi  ontem,  deputado  Gustavo  Valadares,  um  comunicado  dizendo  que  a
presidente da República, na reunião de articulação que tratava sobre os cortes que
terão de ser realizados no governo, reunião comandada pela presidente Dilma no
Palácio do Planalto, resolveu lançar um lema que será seu  slogan de governo nos
próximos anos: “Gastar menos com Brasília para gastar mais com o Brasil”. Isso me
remete, deputado Rogério Correia, ao  slogan  que o senador Aécio Neves, quando
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assumiu o governo de Minas Gerais, lançou: “Gastar menos com a máquina pública
para gastar mais com o cidadão”, tomando as medidas necessárias que o Estado de
Minas Gerais precisava tomar para enfrentar os problemas do momento. É sinal de
que a presidente da República gostou do slogan proposto lá atrás pelo hoje senador
Aécio Neves quando assumiu o governo de Minas, o que fez com que o governo de
Minas,  volto a  dizer,  fosse reconhecido  como um governo excepcional,  sobretudo
pelos órgãos de fomento internacional.

Então eu queria agradecer o aparte, deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* - Eu que lhe agradeço, deputado Gustavo Corrêa.

Vou passar logo um aparte ao seu primo. Vocês são primos, deputado?
O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Seria um prazer.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Seria  um  prazer.  Temos  algumas

virtudes em comum. O deputado Rogério Correia, assim como eu, é atleticano. Mas o
deputado  Rogério  Correia  está  um  pouco  mais  vivido  e  experiente  do  que  este
parlamentar.

O deputado Gustavo Valadares* - Vou conceder um aparte ao deputado Rogério
Correia para depois rebatê-lo e deixar aqui minhas considerações finais a respeito
desse projeto orçamentário.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - O Gustavo é da parte rica da família dos
Correia;  eu  sou da  parte  mais  pobre.  Provavelmente  temos  algum parentesco.  A
origem dos Correia é de Portugal, então deve ter alguma relação de parentesco. Se
formos analisar, acabaremos achando.

Primeiro, deputado Gustavo Valadares, gostaria de parabenizá-lo por trazer o tema
do  orçamento  a  debate.  É  neste  debate  da  Assembleia  Legislativa  que  vamos
clareando as diferenças de concepção sobre como governar, mas dentro do respeito
e da polêmica que nos é salutar dentro do Parlamento.

Gostaria  de pontuar  algumas questões em relação a isso. Primeiramente, quero
lembrar que disse exatamente isso ontem na reunião com os secretários. Também
desejo  elogiar  essa  nova  conduta  que  o  governo  está  tendo  com  a  Assembleia
Legislativa, mais rica em debates. Tudo começou com a reforma administrativa, e
optamos  pela  via  de  se  debater  o  projeto  da  reforma  administrativa  e  não  a  lei
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delegada, o que julgo ter sido um avanço importante. O Parlamento se engrandeceu
com isso  ao escutar  todas  as  críticas  da oposição e ao  ouvir  as  justificativas do
governo no tocante à criação e à extinção de secretarias.

Então, resumindo, ficamos no zero a zero,  apesar de V.  Exa. insistir  que houve
gastos a mais, o que não é verdade. O governo provou que ficamos no zero a zero no
tocante ao  custeio  da máquina,  e vamos diminui-la  ainda mais. Aliás,  existe uma
determinação do governador que manda diminuir  o orçamento relativo aos gastos
com cargos de recrutamento amplo em 20%. Discutimos a reforma administrativa de
forma muito clara e fazia 12 anos que não fazíamos isso. Tudo era delegado ao
governo, que era quem fazia as leis. Foram 200 leis. Mas agora estamos fazendo a
discussão do orçamento do ano passado, que será votada este ano, igualmente com
muita clareza.

Ontem os secretários aqui estiveram e respeitosamente responderam a todas as
indagações,  independentemente  de  terem  agradado  ou  convencido  a  todos.
Antigamente, para que a Sra. Renata Vilhena viesse a esta Casa, eu precisava fazer
quase um mês de greve, e, quando ela resolvia aparecer, apresentava 1 hora e meia
no PowerPoint. Posteriormente, aparecia a equipe do governo, que eu chamava de
tropa de choque, composta por 20 deputados. Eram 20 deputados contra 1, mas não
esclarecíamos coisa alguma. Mas, ontem, participamos de uma reunião real sobre o
orçamento, e os meus convencimentos são diferentes dos de V. Exa., mas respeito
muito a sua opinião.

O governo foi corretíssimo em não ter votado o orçamento no ano passado. Caso
não  tivéssemos  feito  o  debate,  não  teríamos  como  explicar  a  diferença  de
R$7.000.000.000,00.  O  que  houve  não  se  deveu  apenas  à  crise  nacional  ou
internacional.  Essa  estimativa  de  receita  ultrapassou  R$4.800.000.000,00,  e  o
razoável, ou melhor, o máximo da receita ficou em R$2.600.000.000,00. Assim sendo,
não  era  possível  ampliar  essa  estimativa  de  R$2.600.000.000,00  para
R$4.800.000.000,00,  como  o  governo  fez.  Não  havia  elementos,  na  conjuntura
mineira, para que houvesse esse aumento.  Na verdade, o que houve não foi um
problema de conjuntura internacional, tanto é que estamos mantendo o crescimento
no mesmo nível do ano passado, mas com uma expectativa de crescimento, salvo
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engano, de 7%, conforme disse ontem o secretário. Portanto, estamos ampliando a
estimativa de arrecadação do Estado, apesar da crise.

Resumindo, não se justificava no Estado aquela previsão orçamentária muito além
do ocorrido em qualquer outro ano. Então o que houve foi uma superestimação da
arrecadação, e não havia qualquer indicador para isso, mesmo porque Minas Gerais
vive de  commodities  de minério e café até hoje. Em 12 anos, não houve qualquer
mudança, e é por isso que fomos a 7ª pior economia do Brasil durante os últimos 12
anos. Mesmo quando houve o crescimento do Brasil, Minas cresceu menos que o
restante do País. Então não havia elementos para superdimensionar a arrecadação.
Além disso, subestimou-se a receita, isto é, o gasto e o custeio. O que estou dizendo
é a mais pura verdade.

Mesmo que o governo previsse um aumento de 4,5% para o servidor público - o
qual acabamos não votando corretamente, já que não havia fundo nem recursos para
isso  no  orçamento  -,  o  custeio  da  máquina  projetada  foi  igualzinho  ao  do  ano
passado,  como se  não  existisse  nem mesmo crescimento  vegetativo  da  folha  de
pagamento.  A  verdade  é  que,  somando  isso  tudo,  a  diferença  foi  de
R$7.000.000.000,00.  Assim,  é  importante  que  essa  correção  seja  feita  agora,
respeitando os acordos anteriores feitos pelo governo. Vamos pagar o reajuste da
Polícia Militar,  e agora os professores estão em um processo de negociação, que
espero que prospere. Estão dizendo que isso é pouco em relação ao piso e que não
vão pagar o piso de uma só vez, mas o governo Pimentel fez o compromisso de
pagar  o  piso,  e  serei  um  dos  que irá  cobrar  não só  o  pagamento  do  piso,  mas
também  a  carreira  que  ficou  estabelecida.  Esse  foi  o  compromisso  feito  pelo
governador Pimentel. Ele não fez o compromisso de que faria isso logo no primeiro
ano, mas precisa conceder  um adiantamento, e é exatamente esse o debate que
estamos fazendo. Fosse a proposta que veio do orçamento passado, seriam 4,5%,
que  significariam  apenas  R$60,00  para  os  professores  este  ano.  Então  estamos
também modificando a relação do próprio aumento e reajuste do servidor. Isso deve
estar garantido no orçamento. A Polícia Militar terá o reajuste que foi negociado com o
governo passado. Ele será mantido. Então há alterações importantes. Há a garantia
dos 25% da educação e dos 12% da saúde. Teremos evidentemente de cortar em
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investimentos  que já  eram praticamente zero e  no  custeio.  O governo cortará no
custeio.  Então  quero  dizer  que  há  uma  diferença  de  interpretação.  No  meu
entendimento foi correto esse orçamento.

A título da questão internacional e nacional, quero dizer que é claro que vivemos
uma crise internacional profunda; e ela causa abalos aqui. A presidente Dilma optou
este ano por fazer um ajuste fiscal. Confesso que não sei se é o melhor caminho. Não
defenderia, se fosse perguntado, um ajuste fiscal. Aliás, o ajuste fiscal é muito menor
do que o anunciado de que faria o PSDB. V. Exas. estão achando ruim esse ajuste
fiscal, mas o do PSDB e do ex-governador Aécio Neves, se fosse ele presidente da
República, seria muito maior. Tanto é assim que o José Serra apresentou projeto de
lei esvaziando e praticamente acabando com a Petrobras. Passado isso, seria feito
esse tipo de ajuste, ou seja, a retomada do procedimento neoliberal no Brasil. Acho
que isso não era solução. Apesar da crise internacional, o ajuste deste ano será feito
para a retomada do desenvolvimento no ano que vem. Vamos esperar. Aposto que o
Brasil não entrará nesse caos que vocês estão apregoando e voltará a crescer. O
Brasil dará a volta por cima da crise internacional. Muito obrigado e parabéns.

O deputado Gustavo Valadares* - Agradeço-lhe, deputado Rogério Correia. Tenho a
certeza de que V.  Exa.  terá dias  em que estará aqui  discutindo e  encaminhando
votações e me concederá também apartes. V. Exa. será generoso assim como fui.
Deputado Rogério Correia, por duas razões deixarei o restante da minha discussão
para  a  reunião  da  tarde  e  me justificarei.  Está  ocorrendo  agora  a  Comissão  de
Constituição e Justiça e há um requerimento de minha autoria que penso ser de suma
importância para todos nós e, em especial, os mineiros, que vivemos um início de ano
complicado. O governador  Fernando do PT, Fernando da Dilma esteve no Rio de
Janeiro em uma segunda-feira de carnaval, à noite, gastando, a princípio e até que
me provem o contrário, o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte mineiro em uma
farra no restaurante mais caro daquela cidade. Ele estava com convidados, com o ex-
deputado  Virgílio  Guimarães,  por  exemplo.  Pelo  amor  de  Deus.  O  Virgílio  é  um
grande amigo,  uma pessoa que eu respeito.  Eles estavam lá nesse jantar,  nesse
restaurante em uma farra danada, saíram de lá gastando o dinheiro dos contribuintes
mineiros e foram à Sapucaí.  Então pedi  algumas informações nesse requerimento
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apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, e ela está reunida agora. Essa é
a segunda vez em que ela se reúne este ano. O bloco do governo estava esperando
o orçamento chegar ao Plenário para dar andamento aos outros projetos. Desejavam
que não obstruíssemos demais o orçamento, sem saberem eles que nós queríamos e
queremos votá-lo o quanto antes.

Questão de Ordem
O  deputado  Gustavo  Valadares  -  Peço  o  encerramento  de  plano  da  reunião,

presidente, e retornarei com os meus 19min25s que ainda tenho na reunião da tarde
para  continuar  a  discussão.  Falarei  sobre  a  reforma  administrativa.  Eles  estão
dizendo que não têm dinheiro, mas estão gastando mais. Fizeram uma reforma e
criaram  quatro  secretarias  a  mais  e  inúmeras  subsecretarias.  Vou  entrar  nesse
assunto  na  parte  da  tarde,  é  importantíssimo.  Aliás,  quero  a  presença  de  mais
deputados e deputadas no Plenário para essa discussão. Então, por  isso, peço o
encerramento de plano da reunião, presidente, resguardando-me o direito de gastar
esses 19 minutos na reunião da tarde. 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  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos deputados João

Leite e Braulio  Braz;  aprovação -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  2ª  Fase:  Registro de
Presença - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nº 5.496/2014; discursos dos deputados João Leite e
Rogério Correia; Questão de Ordem - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes - Hely Tarqüínio - Lafayette de Andrada - Braulio Braz - Doutor

Wilson Batista - Agostinho Patrus Filho - Antônio Carlos Arantes - Antônio Jorge -
Antonio Lerin - Arlete Magalhães - Arnaldo Silva - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Celise  Laviola  -
Cristiano Silveira - Dilzon Melo - Dirceu Ribeiro - Doutor Jean Freire - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Emidinho Madeira - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fábio de
Avelar - Felipe Attiê - Fred Costa - Geisa Teixeira - Gil Pereira - Glaycon Franco -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ione Pinheiro - Ivair Nogueira - João Alberto -
João  Leite  -  João  Magalhães  -  Léo  Portela  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto
Carneiro - Marília Campos - Mário Henrique Caixa - Missionário Márcio Santiago -
Noraldino Júnior  -  Nozinho -  Ricardo Faria -  Roberto Andrade -  Rogério Correia -
Tiago Ulisses - Tito Torres - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

- O deputado 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 João
Leite.

O  deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  aproveito  este  momento  para  fazer
homenagem ao Clube Atlético Mineiro, esse clube que carrega o nome de Minas
Gerais  por  onde vai,  e  que hoje completa  107 anos.  Quero  estender  a  todos  os
atleticanos espalhados pelo mundo esse nosso abraço e parabenizar o Clube Atlético
Mineiro  por  essa  história  tão  bonita  e  por  representar  tão  bem  Minas  Gerais.
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Aproveitando a oportunidade, colocarei um trecho do hino do Clube Atlético Mineiro
para tocar.

- Ouve-se trecho do hino do Clube Atlético Mineiro.
O deputado João Leite - Solicito que conste nos anais da Assembleia Legislativa

essa homenagem não apenas minha, mas que a Assembleia Legislativa faz ao Clube
Atlético Mineiro nesse dia tão importante da sua história. É um senhor de 107 anos de
muito respeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente  -  Registrem-se as palavras  do  deputado  João Leite  nos  anais  da
Casa, até por que há uma grande identidade do João Leite, como atleta exemplar,
atleta de Cristo, que serviu tão bem ao Clube Atlético Mineiro e ao Brasil.  Com a
palavra, para discutir, o deputado Braulio Braz.

O deputado Braulio Braz - Presidente Hely Tarqüínio, aproveito o momento para
fazer  menção  à  ausência  do  nosso  nobre  companheiro,  deputado  Dalmo Ribeiro
Silva, que está convalescendo-se de uma cirurgia. Tenho certeza de que a ausência
dele é muito sentida pelos companheiros. Realmente, ele está precisando de repouso
por recomendação médica. Quero levar essa lembrança a todos os companheiros,
pois precisamos orar por ele. Ele está se recuperando muito bem, e claro, a cirurgia
foi um sucesso, mas sabemos que, pela assiduidade do companheiro Dalmo Ribeiro
Silva, na Assembleia Legislativa, em um momento tão importante como este em que
estamos  votando  e  discutindo  o  orçamento  do  governo  do  Estado,  algo  muito
aguardado por nossos conterrâneos no Estado de Minas Gerais,  acho importante,
quando  pudermos,  em  nossas  residências,  em  nossos  habitats  naturais,  quando
estivermos  com  nossas  consciências  leves,  limpas  e  tranquilas,  orarmos  pela
recuperação do nosso companheiro Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.
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Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 9º ano

do ensino fundamental  da Escola Municipal  Vila  Ideal  -  Serra Dourada,  de Ibirité.
Estejam à vontade entre nós. É um prazer a presença de vocês neste Plenário da
Assembleia Legislativa.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.496/2014,  do  governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano
Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  2015.  A
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as
Emendas nºs 32 e 33, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 36 a
38,  40,  42  a  45,  47  a  54,  56  a  58  e  61  a  82,  apresentadas  pela  Comissão  de
Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55,
59  e  60  e  com  as  Emendas  nºs  84  a  144,  que  apresenta;  e  pela  rejeição  das
Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83. A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar, e as
Emendas nºs 39, 41, 46, 55, 59 e 60, apresentadas pela Comissão de Participação
Popular, ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas subemendas. A Emenda
nº  1  fica  prejudicada  pela  aprovação  da  Emenda  nº  52;  a  Emenda  nº  2  fica
prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26 fica prejudicada pela
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60. As Emendas nºs 27 a 30 foram
retiradas pelo autor. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o
deputado João Leite, que ainda dispõe de 27 minutos e 50 segundos.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. deputados, Sras. deputadas, retorno
para dar  continuidade à discussão do Projeto  de  Lei  nº  5.496,  do  governador  do
Estado. Ontem falávamos sobre os cortes no orçamento. Fazíamos uma comparação
do governo federal com o governo do Estado de Minas Gerais e com governos do
mesmo partido. Falávamos especialmente sobre a resistência das ruas, a resistência
da população à presidente Dilma, que cresce a cada dia. Hoje li O Globo pela manhã,
e fiquei impressionado com a reação do senador Paim, do PT. O senador, devido ao
não cumprimento das promessas da presidente Dilma, dá uma entrevista ao jornal,
dizendo da sua pretensão de sair do PT. O senador Paim não se sente confortável
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para  votar  as  medidas  que  restringem  direitos  dos  trabalhadores  brasileiros.
Imaginem, Srs. Deputados, um senador, do Partido dos Trabalhadores, não aceitar
votar  as  Medidas  Provisórias  nºs  664  e  665,  que  restringem  a  concessão  de
benefícios  trabalhistas.  É  algo  impressionante  e  que  entra  definitivamente  para  a
história brasileira: um partido chamado Partido dos Trabalhadores restringe direitos
do  trabalhador.  Vimos  aqui,  ontem,  um  espetáculo  lamentável:  o  Partido  dos
Trabalhadores virando as costas para trabalhadores.

Trago  algumas  cartas,  líder  Luiz  Humberto  Carneiro,  de  servidores  que  se
encontram no Estado por mais de 20 anos e cujo único sonho na vida era o de se
aposentar  no  regime  próprio  do  servidor  do  Estado.  Cito  aqui  a  mensagem  de
Alexandrina Paula. Embora não a conheça, ela é neta do Sr. Manuel, o português que
tinha um restaurante na rua, em frente ao local em que o Atlético treinava. Ela se
lembrava  de  que  eu  passava  sempre  por  lá  para  cumprimentar  o  seu  pai.  A
professora Alexandrina Paula está afastada de suas funções por motivo de doença.
No ano passado, ela foi ao INSS e, apesar de o perito reconhecer que ela estava
doente,  não a  pode receber  pois  não havia  sido  repassada a  contribuição de 12
meses de carência. Ela diz: “Sr. Deputado, e agora? O que será de nós, profissionais
doentes da educação e sem condições de trabalhar? Pelo amor de Deus, não nos
desampare. Ajude-nos. Lute por nós, por favor. Não deixe que nos mandem para o
INSS, ou, se isso ocorrer, por favor, nele não nos deixe sem carência - os 12 meses
de contribuição. Preciso do pagamento para pagar meus medicamentos e consultas.
Tenho depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático contraído
em sala de aula. Pelo amor de Deus, ampare-nos. O que o senhor pretende fazer?
Por favor, olhe por nós, doentes”.

Nós  nunca  vimos,  na  história  da  humanidade,  um  partido  que  se  diz  dos
trabalhadores,  abandoná-los  dessa  maneira.  Tenho mais  cartas,  líder  Mourão,  de
pessoas  que  estão  apavoradas  por  causa  dessa  situação:  a  retirada  de  direitos
trabalhistas dos servidores, sobretudo em relação ao regime próprio de previdência e
ao Ipsemg.

Um advogado me escreve dizendo que representa uma senhora, que serviu como
faxineira e cantineira no nosso Estado, durante nove anos e onze meses, a completar
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no final de março. (- Lê:) “Com a designação perante o INSS, ela perde todos os seus
direitos, e por um mês não poderá aposentar-se, apesar de ter contribuído todo esse
tempo. É com tristeza que faço contato com V. Exa., para comunicar que entraremos
com as providências jurídicas cabíveis,  rogando pela complicada justiça de nosso
país”.

Crueldade  é  o  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  está  fazendo  com  essas
trabalhadoras e trabalhadores. Alguns tentavam gritar aqui ontem, líder Dilzon Melo, e
não conseguiam, porque têm suas cordas vocais já comprometidas por tantos anos
trabalhando para o Estado. E nós nos apegamos à letra fria da lei, para dizer que
essas pessoas não têm esse direito.

Quero fazer uma comparação com essa crueldade que está sendo feita com os
trabalhadores da Lei nº 100 e com os trabalhadores brasileiros que perdem agora seu
auxílio-desemprego, algo já consagrado na legislação trabalhista. E ontem ouvimos
falar em verdade aqui. Qual é a verdade? Estamos votando contra os trabalhadores.
Segurar a PEC nº 3 é uma maldade. Votem contra, assumam, deem parecer contra
na comissão especial. Quem é o relator? Até hoje... E nós estamos nos aproximando
do dia 1º de abril. É a morte dessas trabalhadoras e trabalhadores. O PT colocará 70
mil pessoas nas ruas, sem direito a absolutamente nada.

Continuam as cartas. (- Lê:) “Caro deputado, desculpa incomodar, mas gostaria de
pedir  uma  sensibilização  da  sua  parte  para  a  situação  dos  trabalhadores  em
educação em Minas Gerais. Há muitos anos estavam assegurados os nossos direitos
trabalhistas, o meu direito à aposentadoria pela Lei nº 100. Estou há 27 anos servindo
numa escola. Tenho colegas de 20, 10 anos, todos pais, mães, chefes de família.
Simplesmente vão deixar seu trabalho no dia 1º de abril. Não estou pedindo aumento
de  salário  ou  qualquer  benefício.  Estou  pedindo  para  que  vocês  mantenham  a
oportunidade de nos aposentarmos pelo regime próprio da previdência do Estado,
para o qual contribuímos por longos 27 anos”.

Eu já vi maldades, mas como essa, na história política do Brasil, nunca vi. Ontem
recebi essa manifestação de uma das pessoas que estavam aqui. Diz ela: “Não quero
ser aposentada pelo INSS. Sou professora, 50 anos de idade, 27 anos trabalhando.
Por 27 anos paguei o Ipsemg”.
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Qual a explicação para se negar a essas pessoas o regime próprio do Estado? A
PEC nº 3 não dá nenhum outro direito a esses trabalhadores, dá apenas um direito
consagrado na nossa Constituição: aposentar  pelo regime próprio do Estado, que
contribuíram por 27 anos. Qual a razão de não colocar a PEC aqui no Plenário para
manifestação? Se não quer dar  esse direito à trabalhadora, que vote contra. Mas
assentar em cima é uma crueldade. No dia primeiro de abril veremos todas essas
pessoas indo para as ruas. Mas o mais grave é vermos uma PEC, que pode ser
discutida, não sair do lugar.

Concederei,  com muito prazer,  um aparte à deputada Marília Campos,  mas ela,
vice-presidente  da  comissão  especial  da  PEC,  e  o  deputado  Rogério  Correia,
presidente, não fizeram nada até agora. A PEC está parada. Vamos nos manifestar
sobre a PEC.

Quero dizer também que as emendas à PEC, do deputado Rogério Correia, são
outra  crueldade.  Emenda  nº  73:  “...dá  a  oportunidade  de  designar  esses
trabalhadores a partir de primeiro de abril”. A Emenda nº 74 diz: “Os concursados,
preferencialmente, ocuparão os cargos dos designados da Lei nº 100”. A educação
tem muitas vagas, há déficit de professores, há déficit de profissionais da educação,
mas o deputado faz uma emenda dizendo que os designados têm que sair. Vejam o
caso dessa mulher que pagou IPSEMG por 27 anos. Existe crueldade maior do que
essa? Essa é a disputa que tem que ser feita. Por isso o senador Paim quer ir embora
do PT. Ele não quer votar perda de direitos trabalhistas. É o que estamos fazendo na
Assembleia Legislativa:  tirando o direito  de uma mulher que trabalhou durante 27
anos.

A deputada Marília Campos (em aparte) - Deputado João Leite, acho que V. Exa.
deve  ter  melhores  condições  de  esclarecer,  não  só  aos  novatos  como  eu,  mas
também aos servidores da Lei nº 100, porque era da base do governo anterior. Como
é do conhecimento de  V.  Exa.,  no  ano de 2014,  o  governo do Estado contribuiu
durante três meses para o INSS, maio, junho e julho. Tudo isso numa tentativa de
fazer, por vias administrativas, com que o INSS assumisse os direitos previdenciários
dos servidores. Em seu discurso, V. Exa. começa relatando um grave problema, que
é o desamparo dos trabalhadores da Lei nº 100 em relação ao acesso aos benefícios
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previdenciários. Pois bem, o governo anterior fez a contribuição na perspectiva de
que o INSS assumisse os direitos previdenciários dos servidores da Lei nº 100. Só
que,  deputado,  ele  contribuiu  e  os  servidores  começaram  com  o  INSS,  que  se
recusou  a  garantir  os  direitos  previdenciários.  Logo  depois  disso,  como houve  a
recusa por parte do INSS, o governo do Estado entrou com uma liminar para que o
INSS  assumisse  os  direitos  previdenciários  e  o  governo  do  Estado  perdeu  essa
liminar.  O  que  o  governo  do  Estado  deveria  ter  feito  depois  desse  julgamento?
Deveria ter emitido o certificado por tempo de contribuição, só que do ano passado
para cá nenhum certificado foi emitido. E o que esse certificado possibilita? Fazer o
encontro de contas. Como o tempo de contribuição está no Estado, os salários estão
no  Estado,  o  INSS  só  pode  conceder  o  direito  previdenciário  mediante  essa
certificação, que não foi emitida pelo Estado.

Por essa razão, os servidores ficaram desamparados. O que quero dizer para o
senhor, que tem melhores condições de esclarecer, é que, no governo do Pimentel, o
certificado  vai  ser  emitido  e,  dessa  forma,  o  servidor  da  Lei  nº  100  não  terá  o
desamparo previdenciário. Muito obrigada.

O deputado João Leite* - Obrigado, deputada Marília Campos. Concederei aparte,
com prazer. A história é bem mais comprida, deputada. Em primeiro lugar, porque a
Lei nº 100 veio para corrigir erros do Estado desde o primeiro governo Hélio Garcia,
quando as pessoas começaram a ser contratadas. Alguns gostam de falar no Aécio
Neves, mas isso começou no primeiro governo. Em 1997, apresentei uma emenda
aqui para alcançar essas pessoas. Nos governos do PT e do PMDB, essa emenda foi
rejeitada. Estamos tentando resolver essa situação há muito tempo, até que veio a
Lei nº 100 e deu a possibilidade de essas pessoas se aposentarem no regime próprio.
Não vou dizer para essa pessoa aqui que ela precisa de uma certificação do INSS.
Ela pagou no regime próprio do Estado por 27 anos. Como vou dizer a ela: você
precisa de um certificado no INSS? As professoras que estavam aqui ontem tinham
dois  cargos:  um  cargo  num  colégio  particular  e  faziam  24  horas  no  Estado.
Aposentaram-se pelo INSS, já no cargo, e estão há quase 30 anos no Estado. Se V.
Exa.  der  o  certificado  para  ela,  não  terá  direito  à  aposentadoria  porque  já  se
aposentou pelo INSS. A coisa é muito mais grave. Estamos tratando de uma questão
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social  gravíssima.  Ela  não  tinha  direito  de  trabalhar  numa  escola  particular?
Trabalhou, se aposentou e, ao mesmo tempo, cumpriu a jornada em outra escola por
27 anos. Agora vamos mandá-la para o INSS. Ela já tem aposentadoria pelo INSS e
vai perder os 27 anos em que contribuiu com o regime próprio do Estado de Minas
Gerais. Isso é uma maldade.

Antes de  conceder  os  apartes,  com muito  prazer,  quero  terminar  minha fala.  A
maldade é maior. Por quê? Quando foi apresentada a Lei nº 100, a oposição votou
favoravelmente. Os deputados do PT votaram favoravelmente à Lei nº 100, mas hoje
estão  aguerridos  contra  ela.  Votaram  favoravelmente,  foram  aplaudidos  pelos
professores, mas agora são contra. Eles se uniram ao procurador Álvaro Souza Cruz,
irmão  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  apresentou  ação  direta  de
inconstitucionalidade. Aí foi colocado como relator o Dias Toffoli, advogado do PT, que
pegou  a  ação  de  Minas  Gerais,  que  estava em  milésimo lugar,  e  a  colocou  em
primeiro. Achava que ia atingir Aécio Neves ou a base de Aécio Neves, o PTB, o PDT,
mas atingiu pessoas como essa mulher aqui.  São Paulo tem 200 mil  pessoas na
mesma situação, que estão com os direitos garantidos. Qual é a razão de o PT fazer
isso com as professoras, com as cantineiras? Qual é a razão de fazer isso com essas
pessoas? Isso não tem explicação. Expliquem o fato de uma mulher que pagou o
Ipsemg por 27 anos perder esse dinheiro agora.

A deputada  Ione  Pinheiro  (em  aparte)*  -  Obrigada,  deputado  João  Leite.  Em
primeiro lugar, parabéns, deputado. É isso mesmo, os servidores da Lei nº 100 não
podem  ser  penalizados  pelos  erros  do  governo.  Se  houve  o  erro,  não  são  os
servidores da Lei nº 100 que vão ter que pagar isso. Eles são vítimas, e temos a
obrigação de olhar para o lado deles. Eles estão sofrendo. Parabéns.

Quero cumprimentar  os alunos da Escola Municipal  Vila  Ideal,  de Ibirité.  Sejam
bem-vindos. Que Deus os abençoe, meus conterrâneos de Ibirité. Hoje eles estão
conhecendo  a  Assembleia,  a  verdadeira  Casa  do  povo.  Dou  boas-vindas  a  eles.
Obrigada por estarem aqui. Obrigada, deputado João Leite.

O deputado João Leite*  -  Obrigado,  deputada Ione Pinheiro.  Sejam muito bem-
vindos. É uma alegria recebê-los aqui. Com muito prazer concedo aparte ao deputado
Durval Ângelo, líder do governo Pimentel e do PT nesta Casa.
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O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Obrigado, deputado e amigo João Leite,
parlamentar que respeito muito nesta Casa. Mesmo estando momentaneamente em
campos diferenciados na questão ideológica, estamos sempre no mesmo campo na
defesa da vida e na defesa da justiça.

Citei  ontem a frase atribuída a Aristóteles  que afirmou: “Antes de ser amigo de
Platão, sou amigo da verdade”. No sistema previdenciário não se fala em perda de
tempo. Não existe isso. Um professor não perde nunca 27 anos de trabalho. É só
emitir a certidão. A Constituição Federal, nos arts. 222 e 223 fala da compensação do
sistema.  Primeiro,  alguém que  porventura seria  aposentado  pelo  regime geral  do
INSS, pode pedir o recálculo da aposentadoria pelo acréscimo de tempo; segundo, a
Constituição Federal  deu um tratamento  diferenciado ao professor  e  médico.  Nós
somos, e aí eu falo como professor de 38 anos, as duas categorias que podem ter
duplo vínculo de aposentadoria, no INSS, e duplo vínculo de aposentadoria no regime
geral. Podemos ter dois e um em cada um dos regimes. Isso é permitido. Já existe
jurisprudência  nesse  sentido.  Então,  na  realidade,  o  professor  acaba  tendo  um
benefício mais efetivo. Se for mulher e tiver 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de
contribuição,  não  importa  o  regime,  porque  os  sistemas  se  compensarão,  pode
requerer sua aposentadoria. Se for homem e tiver 65 anos de idade e no mínimo 15
anos  de contribuição,  os  sistemas se compensam. Então,  só é necessário  que o
Estado encaminhe uma certidão.

Gostaria  de  responder  ao  nosso  Águia  do  Ibituruna que  ontem  falou  que  o
orçamento, por norma constitucional, tem que ser aprovado em um ano para valer no
ano seguinte. Disse que, quando houver qualquer parecer já votado na comissão, não
pode mudar. Disse também que a solução trazida de Brasília pelo deputado Tiago
Ulisses  não  é  constitucional  -  palavras  do  nosso  Águia  do  Ibituruna  -,  pois
representaria  o  arranjo  decorrente  de  uma  falha  prática.  Olha  bem,  dos  oito
orçamentos do Fernando Henrique, quatro foram aprovados em situação excepcional
no ano seguinte. O orçamento de 2000, a Lei nº 9.969, foi aprovada em 11/5/2000.
Orçamento  de  1999,  Lei  nº  9.789,  de  23/2/1999,  já  com  parecer  da  comissão.
Orçamento de 1997, que se transformou na Lei nº 9.438, de 26/2/1997. O orçamento
de 1996 foi a Lei nº 9.275, de 9/5/1996. Agora o mais interessante. Na era Itamar,
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quando o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso - ficou até 30/3/1994
-, o Itamar aprovou a lei, já com parecer no ano anterior, que foi modificada, Lei nº
8.933, em 9/11/1994.

Então,  deputado Hely Tarqüínio,  estamos aqui  pelo mesmo procedimento que o
Fernando Henrique teve  por  quatro  vezes  e  que o Itamar  teve no último ano de
governo. Não existe nenhum problema de constitucionalidade, e os argumentos se
fazem presentes. Acredito, deputado João Leite, que o nosso relator da Constituição
Estadual, o nosso águia do belo Ibituruna, saberá fazer uma correção em relação a
isso.

Concluindo, afirmo, Srs. deputados, que podemos votar, com toda a segurança a
Lei Orçamentária.

O deputado João Leite* - Obrigado, deputado Durval Ângelo. Fiquei com medo de
V. Exa. fazer como a presidente Dilma que voltou ao caos de 29, ou seja, à quebra
dos Estados Unidos, mas V. Exa. falou apenas sobre o Fernando Henrique, em 1993,
após  o  impeachment  do  jovem  presidente  Fernando  Collor.  Aliás,  foi  justamente
nessa época que entrou Itamar Franco, e Fernando Henrique era o seu ministro da
Fazenda.

Com  todo  respeito  ao  deputado  Durval  Ângelo,  fico  com  o  deputado  Bonifácio
Mourão, que é o relator da Constituição do Estado de Minas Gerais e que domina
tanto a Constituição do Estado quanto a Constituição Federal.

Pena que o deputado Durval Ângelo acabou de sair em razão de outros afazeres.
Em relação ao tema justiça, líder Mourão, eu me apego à palavra de Deus, à Bíblia. O
primeiro  julgamento  que aconteceu na  Bíblia  foi  quando  Deus  se  encontrou  com
Abraão e disse a ele que destruiria Sodoma e Gomorra. Então o primeiro advogado
da história foi Abraão que perguntou a Deus o que aconteceria se houvesse 50 justos
em Sodoma e  Gomorra,  e  Deus  lhe  respondeu que nesse caso não destruiria  a
cidade.  Mas  Abraão  insistiu  na  sua  petição  e  perguntou  o  que  aconteceria  se
houvesse 40 justos lá, e Deus respondeu que por amor de 40 justos também não
destruiria  Sodoma  e  Gomorra.  Abraão  fez  várias  petições,  entretanto,  não  havia
justos em Sodoma e Gomorra, e Deus destruiu aquelas cidades.

Quero ficar com esse coração de Deus que nunca tem uma decisão final para que
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possamos continuar clamando a ele. Aliás,  estou em oração neste momento e ao
longo de todos esses dias passados. Sinto a dor dessas mulheres, e imagino o que
Deus também está sentindo por causa delas e de seus filhos. Com certeza, deixamos
essas mulheres envergonhadas. Os homens desta Casa ficam impotentes e clamam
pelo parecer da comissão à PEC nº 3, mas pessoas sem coração sentam em cima de
uma decisão que atende as pessoas. Muitas pessoas se sentem como Deus.

Lamento não poder ouvir o deputado Bonifácio Mourão em função do meu tempo,
mas gostaria de lembrar o Novo Testamento, quando os fariseus se juntaram porque
o homem foi  curado no sábado.  Foi  dada ao homem a sua aposentadoria. Jesus
curou o homem no sábado. Então vieram os fariseus, os doutores da lei, os legalistas
e disseram que teriam de morrer porque no sábado não poderiam trabalhar,  mas
Jesus disse que eles estavam enganados. Jesus disse que o sábado foi feito para o
homem e para a mulher e não o homem e a mulher para o sábado.

A Constituição de Minas Gerais, relatada pelo ilustre deputado Bonifácio Mourão,
veio  para  nos  atender,  para  atender  às  pessoas  e  atender  ao  ser  humano.  A
Constituição Federal foi escrita para a vida das pessoas, para a dignidade humana, e
não  para  fazer  o  que  o  PT  está  fazendo  com  essas  mulheres  e  homens
trabalhadores, que estão há 27 anos nas nossas escolas. É muita covardia o que está
sendo feito. Fico com a vida. Se for preciso, rasgo a Constituição para defender a
vida. Muito obrigado, presidente.

O presidente  -  Quero  também  nessa hora  fazer  um  elogio  aos  deputados  que
participaram agora desse debate. Acho que voltamos a um bom nível de discussão,
em que as ideologias prevalecem no campo das divergências, mas com alto nível.
Isso engrandece a Assembleia.  Espero que tenhamos esse comportamento  daqui
para frente. Com a palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputados e
deputadas. Inscrevo-me para também fazer  a discussão do orçamento deste ano,
mas não poderia deixar de, assim como o deputado João Leite já o fez, saudar o
glorioso Clube Atlético Mineiro, que hoje completa 107 anos de glórias e vitórias. O
deputado João Leite foi goleiro do galo. Eu, da arquibancada, já o aplaudi muito na
época do grande Reinaldo, Marcelo e todos os outros. Então faço uma saudação ao
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glorioso Clube Atlético Mineiro junto ao deputado João Leite.  Também o Marques
esteve conosco. Temos também o Caixa. Então a bancada do Galo está firme na
Assembleia Legislativa. Faço também uma saudação aos nossos adversários rivais
cruzeirenses  que  estão  aqui  meio  que  invejosos  hoje  dos  107  anos  do  Galo.  O
Cruzeiro ainda chega lá. Chegará mais atrasado mas chegará.

Sr. Presidente, inscrevi-me para discutir o orçamento e quero iniciar dizendo que
essa peça orçamentária que votaremos restabelecerá a realidade em Minas Gerais.
Digo com tranquilidade aos deputados e às deputadas e aos mineiros e às mineiras
que foi oportuno e correto não votar o orçamento que veio do governo passado, no
ano passado. Por quê? Porque era um orçamento de fantasia. Ele era mais uma
pegadinha, para este ano, de um governo que predeu as eleições, que uma peça
orçamentária real, se colocássemos na prática o que teríamos para governar Minas
do  ponto  de  vista  financeiro.  Então,  Doutor  Jean  Freire,  a  peça  era  uma ficção.
Costuma-se dizer que peça de orçamento é sempre ficção, mas não é bem assim, é
uma estimativa que se faz de acordo com a realidade. A peça enviada pelo governo
anterior não era uma estimativa, mas, repito, uma pegadinha. Para vocês terem uma
ideia, ela tinha um déficit de R$7.000.000.000,00. Não fazemos um orçamento com
uma  diferença  tão  grande.  Não  se  faz  uma  estimativa  orçamentária  com  uma
diferença tão grande para não prejudicar o Estado.

O que pretendia o governo com isso? Dizer que existiu em Minas um crescimento, o
que era irreal, que também haveria uma economia, que não é real, e que o orçamento
deveria ser cumprido pelo governo. Depois eles diriam que o governo não cumpriu
essa peça fantasiosa. A pegadinha está exatamente aí. Depois viriam aqui, enquanto
oposição e derrotados nas urnas, para dizer: “Não. O governo do Fernando Pimentel,
do  Partido  dos  Trabalhadores,  do  PMDB  não  cumpriu  a  peça  orçamentária,  não
conseguiu arrecadar o que prevíamos e gastou mais que o orçamento permitia”. Esse
era o discurso que se procurava fantasiar e, por isso, tivemos uma peça orçamentária
tão  mentirosa.  Por  que  a  peça  é  mentirosa?  Ela  fez  uma  estimativa  de
R$4.800.000.000,00 a serem arrecadados pelo Estado em alguns setores contra uma
média  de  aproximadamente  R$2.200.000.000,00 nos  últimos  12 anos.  Portanto  o
valor nunca chegou próximo a esses R$4.800.000.000,00. Faço um parenteses para
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dizer  que  isso  não  significa,  portanto,  nada  relativo  à  crise  nacional  ou  à  crise
econômica internacional. Isso diz respeito a uma superestimativa feita sabe-se lá com
base em quê.  Ampliavam demasiadamente uma arrecadação que certamente não
teríamos. A peça orçamentária atual, então, restabelecerá a verdade e se baseará na
média  do  crescimento  que  teremos,  mantendo  a  estimativa  de  aproximadamente
R$2.600.000.000,00, valor acima, aliás, da média arrecadada.

Então, essa peça estabelece agora uma arrecadação real para o Estado. Isso é
importante.  Repito,  não podemos  fazer  um orçamento  superestimado porque não
teremos recursos para cumpri-lo.

O  governo  passado  estabeleceu  também,  na  peça  orçamentária,  uma  despesa
inferior  à  despesa  real.  Por  que  ela  é  inferior?  Explico  aos  servidores  públicos
mineiros. O governo estimou que a despesa com o servidor público, do ponto de vista
de  salário,  seria  exatamente  a  mesma do  ano  passado,  como se  não  houvesse
crescimento vegetativo da folha e compromisso de reajustes, por exemplo, com a
Polícia Militar. Só aí dá uma diferença de quase R$1.000.000.000,00. Ou seja, não
estava previsto o reajuste já negociado com a Polícia Militar, o que significa que o
governador  Fernando  Pimentel  chegaria  a  uma crise  com a  falta  de  previsão do
recurso para pagar um acordo feito com a Polícia Militar. Ora, o que queria o governo
passado? Criar uma crise do atual governo com a Polícia Militar, quando não colocou
os recursos para cumprir acordo feito com a própria Polícia Militar. Veja bem, Cherem,
que maldade estava posta na peça orçamentária.

Segundo o projeto de  lei,  estava previsto um reajuste de  4,5% para o  servidor
público, no entanto, não havia previsão orçamentária, até porque isso ultrapassaria a
Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas fizeram essa demagogia, aliás, mais uma. Vou
falar de demagogia mais à frente, e essa foi uma delas. Então, bondosamente, no
final de governo: “Tome 4,5% de aumento, servidor público, a quem arrochei a vida
inteira. Tome 4,5% agora que estou saindo do governo, e o Pimentel que se vire”. E o
dinheiro? O dinheiro não tem. Bom fazer demagogia com o chapéu dos outros. É
fácil. Sai do governo e faz tudo o que não fez. Vão aposentar as professoras sem que
façam concurso. É fácil falar, não é? “Coitadinhas das professoras. Estão escrevendo
cartas”. É verdade. Coitadinhas mesmo. Os tucanos fizeram com elas uma covardia,
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com a famigerada e fracassada Lei nº 100. Agora estão prometendo que vão efetivá-
las sem concurso. Apavoradas, elas se agarram a tudo. O afogado se agarra a uma
folha de bananeira para não morrer na correnteza do rio. A folha de bananeira não
salvará o afogado, mas eles prometem: “Agarrem-se, professores, a essa folha de
bananeira”. E elas se afogarão, e eles prometem o céu a elas. É assim que funciona.
A demagogia é simples, mas a solução é mais complicada. Vou falar desse assunto
depois.

Quero mostrar a vocês onde chegou o grau de demagogia. Outro dia prometeram
mais 13% aos professores. Nunca deram nada. Aliás, parêntese, nem alimentação os
professores podiam ter. Tenho notícia boa, claro que não é tudo, mas mostra que o
nosso governo terá respeito pelos educadores. A partir de abril está liberado, e todos
os educadores poderão, como deveria ter sido sempre, alimentar-se na escola. É o
mínimo. Simples. Uma canetada resolveu 12 anos de repressão. Antes eram as mãos
de tesoura do choque de gestão, lembram? As mãos de tesoura do choque de gestão
cortaram  a  comida  das  professoras.  Agora  alguns  vêm  dizer,  “coitadas  das
professoras”, coitadas de quem? Daquelas que vocês cortaram até a comida? O grau
de demagogia espanta porque a palavra é fácil.

Então, Cherem, o governo está restabelecendo a verdade em relação à questão
orçamentária.  O  orçamento  agora  posto  é  o  real.  Dentro  desse  orçamento,  duas
correções  importantes  estão  sendo  feitas  também  pelo  nosso  governo,  cujos
compromissos são fundamentais. Primeiro, a educação terá religiosamente 25%. Não
haverá cortes como havia anteriormente. A dívida que o governo anterior deixou, da
herança maldita com a educação - V. Exa. se lembra das denúncias do sindicato -,
era de R$8.000.000.000,00. Essa foi a dívida que o governo tucano deixou nos 12
anos de governo para a educação. Repito, são R$8.000.000.000,00, porque não se
aplicavam  os  25%.  Qual  era  o  truque  feito  no  orçamento?  Eles  diziam  que  o
pagamento  dos  aposentados  contabilizava  nos  25%  da  educação.  Então,  a
previdência contava na educação. Com isso, você foi prefeita e sabe que não pode,
eles  diminuíam  a  verba  da  educação.  Isso  deu  uma  defasagem  de
R$8.000.000.000,00.

Quando isso era feito na educação pelas prefeituras, o Ministério Público indiciava o
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prefeito por crime de responsabilidade, e ele era cassado e perseguido. O governo do
Estado criou o termo de ajustamento de  gestão -  TAG -,  que era um documento
assinado  entre  o  Tribunal  de  Contas  e  o  governo  passado,  para  que  este  não
precisasse investir os 25% na educação. Lembremos que o governo passado não
aplicava os 25% na educação, o que gerou R$8.000.000.000,00 em dívidas. É difícil
escutar a verdade, pois dói no coração, mas é preciso dizer e é preciso escutar. Isso
está  agora  restabelecido  no  orçamento.  Aplicaremos  os  25%,  e  a  questão  da
previdência é diferente da educação. Não haverá esse truque.

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* - E o TAG venceu agora.
O deputado Rogério Correia - E o TAG acabou. Mas não queremos esse maldito

TAG.  Não  faremos  algo  desse  tipo  de  jeito  nenhum.  Agora  o  orçamento  prevê
direitinho os 25% na educação e não mais uma parte para a previdência. Isso está
proibido. Parabéns, governo Fernando Pimentel,  pois,  no primeiro ano, já cumpriu
esse compromisso de investir 25% na educação, sem fantasias e sem mentiras.

Em relação à saúde, os 12% de investimento também estão garantidos. Deputado
Doutor Jean Freire, a dívida que os tucanos deixaram era de R$8.000.000.000,00 na
saúde pública, pois o truque que utilizavam era o do dinheiro da Copasa, que era
contabilizado  como  recurso  próprio.  Eles  tratavam  o  dinheiro  da  Copasa,  que  é
empresa, como recurso do orçamento. Com isso, a saúde ficou com muito menos do
que os 12%, acarretando uma dívida de R$8.000.000.000,00.

O governo passado saiu como herança maldita. O senador Aécio Neves, réu no
Tribunal  de  Justiça,  deixou  uma  dívida  de  R$8.000.000.000,00  na  educação  e
R$8.000.000.000,00 na saúde.  Isso  era  o  que chamavam de mãos  de tesoura  e
choque de gestão. Esse era o governo tucano. Isso foi restabelecido no orçamento.
Doutor  Wilson  Batista,  que  é  um  defensor  da  saúde  pública,  sem  truques,
investiremos agora os 12% na saúde, também restabelecidos no orçamento como
compromisso de campanha.

É  claro  que  o  Pimentel  não  resolveu  tudo,  pois  temos  apenas  três  meses  de
governo,  mas  ele  já  dá  sinais  de  que  o  que  foi  prometido  na  campanha  será
retomado.

Antes de falar sobre a retomada do crescimento, que é um problema, concederei
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alguns apartes, pois gostaria de esclarecer o que está no orçamento atual e o que
estava no antigo,  para que possamos dizer  ao nosso cidadão que realmente não
podíamos  votar  o  orçamento  no  final  do  ano  passado.  Se  tivéssemos  feito  isso,
teríamos uma peça de ficção, de mentirinha, com prejuízo para a educação, para a
saúde e para o povo mineiro.

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Agradeço o aparte ao deputado Rogério
Correia.  Acompanhei  atentamente  a  explanação  do  secretário  Helvécio  e  do
secretário  José  Afonso.  Em  alguns  momentos,  foi  dito  que  Minas  Gerais  perdeu
tempo  por  não  ter  aprovado  o  orçamento  enviado  pelo  governo  anterior
imediatamente no final do ano. Penso que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
foi cautelosa e teve os seus motivos, independentemente das variações econômicas
que ocorrem no plano mundial.

Rubricas orçamentárias importantíssimas tinham sido - acho que nem posso dizer
isso - subestimadas, pois se a folha de pagamento é histórica, sem aumento e sem
resíduos, no valor de R$33.000.000,00, e é posta uma rubrica de R$28.000.000,00,
como  havia  sido  feito  no  orçamento  anterior,  que  consequências  isso  gera?
Chegaríamos ao meio do ano sem condições de pagar parte da folha de outubro, a
de  novembro  e  a  de  dezembro  com  o  13º  salário.  E  o  governador  eleito
democraticamente  teria  de  vir  à  Casa para  pedir  suplementação  orçamentária de
rubrica para efetuar os pagamentos.

Além disso, fiquei muito impressionado com a antecipação de dividendos de todas
as companhias de que o governo de Minas é acionista.  O secretário da Fazenda
disse que ainda não pôde separar os valores, tendo em vista que R$786.000.000,00
de dividendos, referentes ao exercício anterior,  que deveriam ser pagos em 2015,
para o bom início do governo Fernando Pimentel, foram antecipados. Dessa forma,
comeu-se do que ganhou, gastou-se em 2014 aquilo que ainda seria dividendo em
2015. Mais do que isso, várias vezes mencionamos aqui a questão de V. Exa. ocupar
a tribuna para falar da imensa publicidade do governo anterior.

Em  relação  ao  orçamento  anterior,  os  R$75.000.000,00  de  publicidade  foram
integralmente  executados,  deixando  ainda  em  Restos  a  Pagar,  na  rubrica
Publicidade, mais R$24.000.000,00. Ou seja, o governo anterior executou totalmente
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a rubrica de R$75.000.000,00 mais R$24.000.000,00 de Restos a Pagar, gastando
R$99.000.000,00 em publicidade somente em 2014.

O deputado Rogério Correia - Noventa e nove milhões de reais em publicidade no
ano passado?

O deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Ele executou totalmente e pagou a rubrica
de  R$75.000.000,00,  deixando  ainda,  na  rubrica  de  Publicidade,  mais
R$24.000.000,00  para  o  novo  governo  como  Restos  a  Pagar.  Ou  seja,  foram
executados  os  R$99.000.000,00,  pagaram  os  R$75.000.000,00  e  deixaram
R$24.000.000,00 para que se efetuassem os pagamentos.

A título de exemplo, para que não houvesse diferença entre o discurso e a prática, a
rubrica orçamentária para a publicidade apresentada nesse orçamento pelo secretário
de Planejamento foi de R$71.000.000,00. Poderíamos dizer que, comparando com o
governo  anterior,  foram  economizados  R$4.000.000,00.  Mas,  nas  verdade,  não é
nada  disso.  Nesses  R$71.000.000,00  estão  incluídos  os  pagamentos  dos
R$24.000.000,00. Ou seja, o governo que se inicia, dentro da sua responsabilidade,
da ponderação de realmente fazer economia, apresentou uma rubrica difícil de ser
cumprida,  de  R$47.000.000,00  de  publicidade  para  o  seu  uso,  contra
R$99.000.000,00 de publicidade do governo anterior. Dessa forma, vemos que se fala
muito em amor a Minas, mas poderíamos realmente respeitar a democracia dando
condições ao governo que foi  democraticamente escolhido pelos mineiros, apesar
dos R$99.000.000,00 de publicidade, ter o seu início com o máximo de transparência
e de transição.

Quanto à Lei  nº  100, temos acompanhado a angústia  dos 78 mil  servidores da
educação. Podem perguntar a qualquer cidadão brasileiro ou a qualquer servidor da
Casa, da Assembleia Legislativa, se é a favor da efetivação de algum servidor sem
concurso. O que ocorreu é que foi criada uma fantasia e os servidores embarcaram
nela por meio da não decisão da Justiça durante esses anos. Agora, a Justiça se
manifestou e a fantasia ficou para trás e o governo do Estado tem a responsabilidade
de  encontrar  um  caminho  consistente  para  solucionar  a  vida  desses  servidores.
Dessa  forma,  V.  Exa.  teve  muita  sensibilidade  ao  negociar  com  o  governo  a
transformação dos não mais efetivados pela Lei nº 100 em designados, ocupando a
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sua função até 31 de dezembro para que todos possam ter a chance, ao longo desse
tempo,  de  regularizar  a  sua situação  em  parâmetros  factíveis,  reais,  legais,  sem
nenhuma vantagem,  sem  nenhuma esperteza,  sem nenhuma sagacidade  fora  do
âmbito da lei.

Por essas e outras é que acredito e defendo a postura a Assembleia Legislativa e
do governo de Minas de analisar o novo orçamento com cautela. Não foi perda de
tempo. Na verdade, foi perda de constrangimento, foi perda de tropeço no ano que se
iniciaria agora. Porque, se o orçamento anterior tivesse sido aprovado, não teríamos
o início de governo, teríamos de ficar continuamente recorrendo à Assembleia e todo
o Estado ficaria frustrado considerando o novo governo incompetente e inapto para
cumprir suas funções. A discussão desse orçamento agora na Casa como bases mais
factíveis e reais mostra a cautela e o amor do governador Fernando Pimentel em
executar o melhor governo possível para atender às demandas dos mineiros.

Era só isso. Muito obrigado pelo aparte, deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério  Correia -  Muito  obrigado,  deputado Fábio  Cherem, V.  Exa.

colocou elementos a mais, que mostram com muita clarividência a importância que foi
discutirmos e aprovarmos o orçamento agora e não no final do ano passado. É uma
diferença grande.

Gostaria apenas de acrescentar às palavras do deputado Fábio Cherem - que se
lembrou  muito  bem  das  publicidades  -  uma  denúncia  feita  pelo  jornal  Mercado
Comum: “A farra das publicidades”. A maior obra do período aecista, de 12 anos, foi a
Cidade Administrativa. Foi a maior obra. É questionável se ela seria prioridade. Acho
que não, mas foi a maior obra. Ele queria parecer-se com JK, 50 anos depois. Nem
moderno  o  senador  Aécio  Neves  é;  50  anos  depois  ele  fez  a  “Brasilinha”.  A
“Brasilinha” do Aecinho. Cinquenta anos depois. Nem moderno é. Queria imitar JK,
achou que ia ser o presidente da República. Aí, construiu a Cidade Administrativa,
que foi superfaturada, custou quase o dobro do previsto. A farra das publicidades foi
tão grande, que, ao final, com o que ele gastou com propagandas, daria para fazer
duas cidades administrativas. Essa foi a farra das publicidades. Por isso, Minas era a
ilha da fantasia, as coisas não apareciam. E tome recursos. Era assim que funcionava
a ilha da fantasia.
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Agora estamos fazendo o choque da realidade. Crise hídrica não existia em Minas.
Não chovia, mas aqui não havia crise hídrica, estava tudo bem. Mas e a chuva que
não vinha? Em Minas não havia problema, estava tudo bem. Depois que Pimentel
assumiu o governo percebemos que a crise hídrica era grave. Até crise hídrica estava
sendo escondida da população. Com o orçamento ocorreu a mesma coisa. Por isso
acho importante que o orçamento seja rediscutido agora.

A deputada  Marília  Campos  (em  aparte)  -  Obrigada  pelo  aparte.  Serei  breve,
deputado. Mais que choque de realidade, mais que deixar claro qual é a herança que
o governo Pimentel está recebendo do governo anterior, nesse primeiro orçamento,
nessa primeira iniciativa do governo existe uma ação clara de redefinir as prioridades
do atual governo. Como V. Exa. nos mostrou, a prioridade do governo anterior foi a
grande  obra  da  Cidade  Administrativa.  Agora,  vemos  claramente  que  a  grande
prioridade do governo Pimentel é arrumar a casa, colocar o Estado de Minas Gerais
numa rota de desenvolvimento diferente daquela do passado e redefinir prioridades,
colocando  prioridades  nas  políticas  públicas.  Por  exemplo,  cumprir  o  dispositivo
constitucional na educação e na saúde.

É bom lembrar que, em qualquer reunião da área de saúde feita com municípios, os
prefeitos  e  prefeitas  pedem  socorro,  porque  durante  todos  esses  anos  ficaram
sobrecarregados.  A receita  dos municípios  era muito comprometida com a saúde,
porque o dispositivo constitucional, o índice que o Estado repassava era menor que o
previsto pela Constituição. Deputado Rogério Correia, gostaria de parabenizá-lo pelo
seu  discurso  e  lembrar  que  o  atual  governo  tem  prioridades  políticas  diferentes.
Confiamos que Minas terá um novo tempo. Obrigada, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Obrigado, deputada Marília Campos. Com certeza, a
sua  contribuição  será  grande  na  Assembleia  Legislativa,  em  função  de  sua
experiência exitosa na Prefeitura de Contagem. V. Exa. nos ajudará nos rumos que o
governo tem de tomar, porque as dificuldades são grandes.

Você mencionou a herança maldita. Então, gostaria de lembrar que está quase se
encerrando o período de 90 dias. Nesse tempo, o governo do Estado está fazendo o
balanço e as auditorias do que foi encontrado. Há coisas, deputada Marília Campos,
do  arco  da  velha,  desde  o  rapa-tachos  -  V.  Exa.  não  estava  aqui  na  legislatura
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passada;  raparam  o  tacho  do  Funpemg,  tiraram  o  dinheiro  dos  servidores.  Os
mesmos que hoje se fazem de arautos na  defesa do serviço público  limparam a
aposentadoria dos servidores, das professoras, coitadas. Eu gritava daqui: raparam o
tacho. Tiraram tudo do servidor.

Concedo  aparte  ao  deputado  Vanderlei  Miranda.  É  um  prazer  ouvir  o  líder  da
maioria na nossa Casa.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,  nesta
semana ouvimos do nobre companheiro deputado Antônio Jorge comentários sobre
as descidas do palanque. Vira e mexe, alguém se empoleira nesse palanque. Então,
fugimos  daquela  que seria  a  discussão  propositiva,  produtiva,  produzindo,  assim,
mais do mesmo.

Estou ouvindo, esses dias, as falas na tribuna a respeito do que eu chamaria de
vitimados professores da Lei nº 100. Explico por que vitimados. Ao conversar com
alguns colegas, vi que é muito difícil que se estabeleçam reais paralelos sobre essa
questão. É sabido que se trata de um problema que se arrasta há muitos anos. Se for
nominar  esse  ou  aquele  governo,  no  que  se  refere  à  responsabilidade,  é  difícil,
porque o problema já surgiu há muito tempo. Abriu-se um parêntese com a Lei nº 100.
Insiste-se  para  que  assim  permaneça,  apesar  de  o  Supremo  tê-lo  fechado,
considerando-o inconstitucional, o que não poderia ser diferente.

Acreditar que é possível efetivar sem concurso é o mesmo que acreditar que seja
possível apagar fogo com gasolina. Por que disse e usei a expressão vitimados da
Lei nº 100? Porque uma verdade precisa ser restaurada, ou melhor, lembrada. Qual a
razão da criação ou da proposição da Lei nº 100? Isso precisa ser bem esclarecido
para a população, para os professores que agora assistem a esta reunião e que estão
chateados, revoltados e com razão. Estão preocupados e inseguros e com razão. Por
quê? Para fazer uma breve síntese, a Lei nº 100 foi criada porque, naquele momento,
o governo estava inadimplente com o INSS, ou seja, não recolheu aos cofres deste a
parte devida, recolhida dos professores.

Na iniciativa privada, militei por muitos anos, tive negócios na área da indústria de
moda, lojas de varejo em Belo Horizonte e representantes por todo o Brasil.  Não
diferente de qualquer  outro empresário,  recolhia  o INSS dos meus funcionários  e
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imediatamente tinha que depositar na conta do órgão. Caso não o fizesse, estaria
cometendo um crime. Qual? Crime de infiel depositário. Como tal, estaria sujeito às
penas  da  lei,  chegando,  possivelmente,  até  à  prisão  por  me  tornar  um  infiel
depositário, ou seja, apropriar-me de um recurso que não me pertencia.

Feita essa explicação, deputado Rogério Correia, o que o governo tinha, naquele
momento? Um problema muito sério. Por quê? Porque ele estava inadimplente. E por
causa disso não poderia tirar a Certidão Negativa de Débito - CND. Sem ela, não
poderia receber as transferências voluntárias, nem tomar um centavo de empréstimo
no  Brasil  ou  fora  daqui.  Veio  a  Lei  nº  100,  sabidamente  inconstitucional.  Ela  foi
aprovada  e  com  isso  se  regularizou  a  situação  de  inadimplência  junto  ao  INSS.
Então, o governo passou, novamente, a ter o direito de contrair empréstimos.

A verdade é que a Lei nº 100 não foi criada para ajudar os professores. Ela foi
criada para resolver  um problema de inadimplência que o estado tinha e que era
muito  sério.  Criou-se  uma expectativa  em  cima  da  classe  dos  trabalhadores  do
ensino, a de que era possível apagar fogo com gasolina, ou seja, de que era possível
efetivar alguém nos quadros do estado sem passar por concurso. Isso gerou essa
situação de insegurança e de insatisfação dos trabalhadores da educação, que estão
inseridos na Lei nº 100.

Em resumo, essa é a verdade dos fatos. A Lei nº 100 não foi criada para beneficiar
professores,  mas  para  resolver  o  sério  problema de  inadimplência  no  Estado.  O
Estado precisava contrair empréstimos para continuar a cumprir seus compromissos,
para continuar tocando seus projetos, então foi feita essa malfadada engenharia da
criação  da  Lei  nº  100,  que  agora  culmina  em  todas  essas  consequências  que
estamos vendo.

Era apenas isso. Muito obrigado, Rogério.
O  deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado.  O  deputado  Vanderlei  Miranda

restabeleceu um cronograma do que ocorreu, a Lei nº 100.
Deputados e  deputadas,  gostaria  de partir  para  a  segunda parte  da  minha fala

acerca da retomada do crescimento e dos desafios que estão colocados para Minas
Gerais. Apenas denunciar a herança maldita não resolve os problemas dos mineiros.
É importante olhar o passado, mas mirando o futuro. E o nosso governo não deixará
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de mirar o futuro. Estabelecer o que ocorreu no passado é apenas uma obrigação.
Não podemos fingir que os problemas de Minas não existiram. Trata-se também de
uma disputa política. A oposição dirá que tudo de ruim começa agora. Aliás alguns já
estão  dizendo  isso,  dizendo  que  Minas  era  uma  maravilha.  Como  havia  muita
propaganda, agora as coisas ruins estão aparecendo. É preciso estabelecer o que, de
fato, são os problemas de Minas Gerais.

É fundamental falar também do futuro e dos problemas que teremos de resolver.
Um deles é a retomada do crescimento do Estado, um problema do País também.
Não estamos aqui dourando pílula. A crise econômica existe no Brasil, ela é profunda.
O crescimento do PIB será mínimo neste ano. Há expectativa de retomada no ano
que vem. A presidenta Dilma tem apostado no fim da crise, no contorno da crise e no
crescimento  do  Brasil  a  partir  do  choque  fiscal  que  está  sendo  feito  neste  ano.
Também  aposto  nessa  retomada  porque  as  bases  do  desenvolvimento  estão
consolidadas.  Fosse  outro  tempo,  veríamos  falido  o  País  com  essa  crise
internacional. Apesar da crise profunda, o Brasil não faliu; outros países faliram. O
Brasil passa por momentos de dificuldade, mas também aposto que o crescimento
virá a partir de agora.

Minas  tem  de  retomar  o  crescimento  de  maneira  sustentável.  Deputados  e
deputadas, não podemos mais apostar no crescimento de Minas Gerais com base
nos  royalties do minério e do café, ou seja, nas  commodities do minério e do café.
Esses pressupostos existem em Minas, mas não podem ser únicos. Como retomar o
crescimento e o desenvolvimento mineiro para que a economia mineira seja também
de avanço e de  vanguarda no Brasil?  Depois  de 12  anos de choque de gestão,
terminamos como a sétima pior  economia do País. Nosso estado está em sétimo
lugar em termos de crescimento de PIB nesses anos. Foi um crescimento pífio, longe
de  ser  o  PIB  da  China  e  do  crescimento  da  economia  brasileira.  Minas  cresceu
menos que o Brasil  porque não planejou desenvolvimento que não fosse baseado
nas commodities do minério e do café. Esse é o desafio colocado pelo atual governo
do Fernando Pimentel, do PT - do Fernando da Dilma, como diz o deputado Gustavo
Valadares. Esse é um pressuposto que vamos ter de encarar: retomar o crescimento.

Outra questão fundamental, que o governo Pimentel começa a dar mostras de que
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vai procurar resolver, diz respeito aos baixos salários da educação. Durante 12 anos
o governo passado teimou em afirmar que pagava o piso da educação. Fazia a conta
do pagamento do piso numa jornada de 24 horas-aula e dizia que o piso era para 40
horas. Era um raciocínio que, no meu entender,  não cabia e não cabe em Minas
Gerais.

Agora, o governador Fernando Pimentel participa da Mesa de negociação, que foi
restabelecida.  Vi  a  Profa.  Beatriz  reclamando  da  Mesa  de  negociação,  que  não
avançou, que falta isso, que falta aquilo. É verdade. Mas antigamente ela reclamava
de não haver Mesa de negociação, que não podia adentrar a Cidade Administrativa.
Para isso, eles tiveram de paralisar a BR. Eu mesmo cheguei à Cidade Administrativa
de  helicóptero  que  o  Adalclever  nos  arrumou  emprestado,  para  os  professores
poderem  sair  da  via  da  Cidade  Administrativa.  Eles  estavam  barrando  tudo  para
conseguir  uma  agenda  e  serem  recebidos  pelo  secretário  e  pela  secretária  de
Educação.  Os  deputados  se  lembram  disso.  Nessa  crise,  saímos  da  Assembleia
Legislativa para ir lá agendar uma reunião com o governo. Era assim que funcionava.
Não havia nem como reclamar da Mesa de negociações, porque ela não existia. Era
preciso cercar a rodovia. É bom lembrarmos como eram as coisas. Não havia um
processo real de negociação. Como retaliação, as professoras foram proibidas de se
alimentar nas escolas.

Em primeiro lugar, precisamos restabelecer o processo de diálogo. E não é fácil
dialogar.  A democracia,  às  vezes,  é  complicada,  mas  é  a  forma  mais  justa  de
governo. Agora, há uma retomada do diálogo, e é importante falar sobre isso.

Em segundo lugar,  está  o reconhecimento dessa dívida com os  professores.  O
governo Pimentel diz: “Nós devemos, e o piso será para a jornada de 24 horas, e não
será subsídio, mas salário-base”. Portanto, as premissas feitas pelo sindicato foram
aceitas.

Também  vamos  atender  a  essa  demanda  de  restabelecimento  do  diálogo  do
governo com o sindicato. Uma proposta inicial foi apresentada e está na Mesa de
discussão. Mas está resguardado o reconhecimento da jornada e também que não
haverá mais subsídio. Será restabelecido em lei,  na Assembleia Legislativa, aquilo
que  os  deputados  votaram  por  maioria  e  que  terminou  como  subsídio.  Naquela
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ocasião, criou-se o subsídio, acabando-se com o salário-base. Enfim, isso terá de ser,
portanto, restabelecido em projeto de lei. Teremos de discutir como e em que base se
dará a implantação desse piso e até quando. Essa é a discussão que o governo tem
feito.

Mas a notícia que temos é boa: o governo se compromete ao pagamento do piso.
Até o final do governo Pimentel os professores receberão o piso integral do salário-
base,  do  piso  nacional  de  carreira,  reconhecendo-se,  portanto,  uma dívida  que o
Estado tem com as professoras. Assim, apontamos para o fim do choque de gestão e
pela implementação da participação popular no governo. São critérios importantes
abordados durante esse procedimento.

Senhores e Sra. Deputada Marília Campos, restabeleceremos também esse, que é
o  caminho  que  o  nosso  governo  tem  em  relação  à  retomada  dessa  questão
importante do desenvolvimento.

Deputados e deputadas, vou falar agora da Lei nº 100, mas informo aos deputados
que  gostaria  de  abordar  esse  assunto  após  a  decisão  do  STF  hoje.  Ainda  há
esperança de que o  STF modifique esse preceito,  e  a discussão será  feita  hoje.
Temos também um acordo com a oposição de não votarmos essa questão no dia de
hoje. A votação do orçamento deverá ficar para quinta-feira ou sexta-feira.

Questão de Ordem
O deputado Rogério  Correia  -  Solicito  ao  presidente que encerre  a reunião,  de

plano, resguardando esse tempo, pois gostaria de, à tarde, terminar esse debate.
Encerramento

O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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1530 – 1740 – 1763 – 2005 – 2006 – 2007 – 2282 – 2287 – 2378 – 2380

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 195 – 1745 – 1809 –
2005 – 2006 – 2282
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 49 – 1138 – 1680
– 1775 – 2059

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 531 – 532 – 584 – 1720
– 1755

Comissão Especial – 861 – 1138 – 1419 – 1710 – 1734 – 2060

Decisão da Mesa – 1111 – 1706 – 2032

Decisão da Presidência – 386 – 818 – 1106 – 1121 – 1708 – 2697

Iniciativa Popular – 1526

Mesa da Assembleia –  51 – 1567 – 1568 – 1571 – 1572 – 1574 – 1575 – 1828 –
2290

Palavras do Presidente – 391 – 409 – 2031 – 2032 – 2262 – 2409 – 2464


